
Výroční zpráva 
Občanského sdružení SMS 
za rok 2006



Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo 

založeno v roce 2005 a ke dni 31.12. 2006 mělo 207 registrovaných členů.

SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem 

k životu.

Sklerotiky rozumíme lidi postižené roztroušenou sklerózou (RS, diagnóza 

sclerosis multiplex).

Postiženými rozumíme lidi, kterých se RS nějak dotýká a ovlivňuje jejich život. 

Jsou to především pacienti s touto diagnózou, ale i jejich blízcí, příbuzní, přátelé, 

rodinní příslušníci nebo pečovatelé, lékaři apod. Postiženými jsme v širším slova 

smyslu všichni.

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006



•    pořádat různá setkání, společenské, kulturní a sportovní akce a zapojit tak 

všechny postižené do zlepšování života s RS

•    usnadnit nově diagnostikovaným vyrovnat se s chronickou chorobou 

a motivovat je k aktivnímu přístupu

•    předávat ověřené informace o RS a zpřístupnit konkrétní zkušenosti

•    vytvořit celonárodní síť center SMS – kontaktních míst pro setkávání, 

s nabídkou různých aktivit, s informacemi o RS, s bezplatným internetem 

apod.

•    navázat mezinárodní spolupráci s ostatními MS organizacemi

•    popularizovat aktivní život s roztroušenou sklerózou široké veřejnosti

„...a přitom všem nezblbnout a zůstat pokud možno normálními sklerotiky.“

 

Cíle SMS:



WEBOVÉ STRÁNKY

SMS provozuje webové stránky www.klubsms.cz 

Tyto inernetové stránky jsou základním komunikačním nástrojem členské základny. 

Jsou zde nejen formální informace o sdružení a kontakty na členy výboru, ale 

hlavně plán akcí, konkrétní pozvánky na setkání a kontakty na jejich organizátory.

Setkání i vícedenní akce pořádají různí členové SMS a jsou přístupné všem 

postiženým. Jejich cílem je zapojení členů a zpestření jejich života s RS. 

SMS podporuje realizaci různých nápadů a návrhů a podněcuje členy k aktivitě 

v regionech. Pomáhá tak vytvořit síť lokálních center aktivního života s RS. Během 

roku 2006 vznikly „pobočky SMS“ v Brně, Ostravě, Havlíčkově Brodě, Olomouci 

a Jindřichově Hradci a další se průběžně formují. 

Webové stránky jsou výtečným prostředkem 

k vyhledávání spřízněných postižených duší 

v nejbližším místě a umožňují tak aktivaci 

členů a organizaci lokálních setkání. 



DISKUSNÍ FÓRUM

Součástí webových stránek je i diskusní fórum www.klubsms.cz/forum/

Zde může každý registrovaný člen či host založit diskusní skupinu a napsat svůj 

dotaz nebo zkušenost. Každý účastník pak může na toto téma reagovat a tím 

zpřístupnit své osobní zkušenosti ostatním. Výměna těchto vlastních poznatků 

a názorů se jeví jako neocenitelný zdroj konkrétních informací a praktických rad. 

Pomáhá i nově diagnostikovaným pacientům vytvořit si představu o nemoci 

a každodenním životě s ní. Diskusní forum má jmenovaného správce, který třídí 

příspěvky podle témat: 

1.  cvičení, pohyb, sport

2.  akce – srazy

3.  léčba – zdravotní problémy

4.  léky atp.

5.  jen tak...

6.  zajímavé odkazy

7.  bazar

8.  SMS chat

Návštěvnost tohoto fóra nás přesvědčila 
o potřebnosti provozovat ho i v dalších letech.



AKCE SMS USPOŘÁDANÉ V ROCE 2006

Název: Bowling - turnaj Roztroušená koule
Kdy: 8. 1. 06
Kde: Praha
Počet účastníků: 41

Název: Divadelní představení „Zavíráme, pojďte dál“
Kdy: 6. 2. 06
Kde: Divadlo semafor
Počet účastníků: 35

Název: Bowling - turnaj Roztroušená koule
Kdy: 16. 3. 06
Kde: Praha
Počet účastníků: 40

Název: „Prase vypečené, pivem zalité“
Kdy: 26. – 28. 5. 06
Kde: Úštěk
Počet účastníků: 39



Název: První výročí založení SMS
Kdy: 3. 6. 06
Kde: Kaiserštejnský palác, Praha
Počet účastníků: 62

Název: Voda 2006
Kdy: 3. – 6. 8. 06
Kde: Vltava, Jižní Čechy
Počet účastníků: 25

Název: Slovácké vinobraní
Kdy: 21. – 22. 10. 06
Kde: Blatnička, Brno
Počet účastníků: 25

Název: Seminář o vyjednávání 
Kdy: 13. 10. 06
Kde: Pizzerie Veranda, Praha
Počet účastníků: 9

Název: Představení „Ticho v květu Violy“
Kdy: 24. 10. 06 
Kde: Divadlo Viola, Praha
Počet účastníků: 6



Celkem se těchto akcí zúčastnilo 4O6 členů SMS. V průběhu roku byly v regionech uspořádány 
ještě různě pravidelná neformální setkání. Sešlo se na nich podle lokality obvykle 10 až 40 
účastníků.

Název: Bowling - turnaj Roztroušená koule
Kdy: 10. 11. 06
Kde: Praha
Počet účastníků: 36

Název: Bowling - Roztroušená koule - OLOMOUC
Kdy: 11. 11. 06
Kde: Best – sportcentrum Olomouc
Počet účastníků: 8

Název: Huculské koně
Kdy: 10. – 12. 11. 06 
Kde: Cunkov 
Počet účastníků: 28

Název: Benefiční koncert „Ozvěny z kamene“
Kdy: 16. 11. 06
Kde: divadlo Archa, Praha
Počet účastníků: 10

Název: Vánoční setkání s přednáškou o antidepresivech
Kdy: 15. 12. 06
Kde: Pizzerie Veranda, Praha
Počet účastníků: 42

Celkem se těchto akcí zúčastnilo 4O6 členů SMS. V průběhu roku byly v regionech uspořádány Celkem se těchto akcí zúčastnilo 4O6 členů SMS. V průběhu roku byly v regionech uspořádány 



SMS je neziskovou organizací, která získává finanční prostředky na své aktivity  

z  grantů, darů a příspěvku svých členů.

HOSPODAŘENÍ SMS V ROCE 2006

Výnosy:

Příspěvky členů sdružení 13 000,-

Granty a dary 219 600,-

Celkem: 233 170,-

Náklady:

Jednotlivé uspořádané akce 208 084,-

Tisk vizitek a diplomů 1 603,-

Tisk reklamních letáků Sponzorský dar

Provoz webových stránek 9 703,-

Provozní náklady (banka, kanc. potřeby, 11 273,-

Průkazky pro členy SMS Sponzorský dar

Celkem: 230 663,-



Uspořádání akcí v roce 2006 bylo umožněno finanční podporou těchto organizací, 

za což jim patří náš velký dík.

SPOZOŘI

Nadační fond HUCUL



Adresa: Na Dračkách 773/10a, 160 00  Praha 6

IČO: 26997177 

DIČ: CZ26997177

registrace MV dne 19. 4. 2005 pod č.j.: VS/1-1/60591/05-R

Bankovní spojení: HVB Bank Czech republic a.s. - čú: 503601000/2700 

Kontaktní telefon: 606 463 714 (Marie Chvátalová)

Webové stránky: www.klubsms.cz

V Praze dne 2. března 2007

Marek Tomažič, v.r.

předseda Občanského sdružení SMS 

KONTAKTY NA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SMS:



www.klubsms.cz


