Výroční zpráva za rok 2019
DiaKar, z. ú.

„Společnost pro zdravý životní styl“

Poslání organizace
Onemocnění diabetes mellitus (cukrovka) a potíže s kardiovaskulárním systémem jsou v dnešní době
nemoci, které postihují velké množství osob ve všech věkových kategoriích.
Naše organizace vnímá jako své poslání realizování informačně-preventivních setkání k problematice
diabetes mellitus (dále jen cukrovka) a kardiovaskulární onemocnění (dále jen kardiaci) a zastupování
pacientů na setkáních na různých úrovních (např. Akademie pacientských organizací) a hájení jejich
zájmů.

Cíle organizace
Cíle organizace jsou formulovány v následujících bodech:


Realizovat informačně-preventivní setkání k problematice cukrovka a kardio



Prohlubovat znalosti o těchto nemocech nejen u nemocných, ale i u jejich rodinných příslušníků
a širší veřejnosti



Hájit,

prosazovat

a

naplňovat

zájmy

a

potřeby

osob

s diabetem

a

kardiaky

na

národní/nadnárodní úrovni


Předkládat vlastní návrhy na zlepšení zásobování osob s diabetem a kardiaků potřebnými
léčebnými prostředky a zdravotními pomůckami. Zasazovat se o přijetí přiměřených opatření
vycházejících z nejnovějších výzkumů ve zdravotnictví i sociální oblasti



Spolupracovat s výrobci, dovozce a prodejci pomůcek vhodnými pro osoby s diabetem a
kardiaky včetně výživy



Informovat o léčebných metodách, zdravotních pomůckách osoby s cukrovkou a kardioonemocněním
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1. Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2019 byl pro naši organizaci náročný na realizaci informačně-edukačních akcí pro veřejnost –
uspořádali jsme jich 6 v Karlovarském kraji. Kromě Karlových Varů, sídla naší organizace, kde se koná
většina akcí, jsme nabídli naše služby také obyvatelům města Cheb a Chodov. Na dalších 4 akcích
jsme měli možnost díky našim partnerům se zúčastnit
Rekondiční víkendový pobyt jsme uspořádali v září 2019 na Mariánské u Jáchymova.
Účastnili jsme se také na seminářů Akademie pacientských organizací (APO) a pravidelného setkávání
zástupců pacientských organizací se zástupci MZČR.
Podařilo se nám také vydat 4. vydání našeho časopisu

DiaKar Magazín, který jsme předávali

zájemcům zejména v rámci akce Barometr zdraví. V časopisu informujeme o nových trendech léčby
diabetu a kardio onemocnění, včetně vlivu sportu a výživy na zdravotní stav pacientů s těmito
diagnózami.
Spolupracujeme aktivně se spolkem DiAktiv Czech Republik z. s. Podílíme se na publikační spolupráci
v časopise DIAstyl. Jsme v kontaktu i se zahraničními pacientskými organizacemi.
Ráda bych poděkovala všem partnerům naší organizace, našim klientům a dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají při přípravě a realizaci našich aktivit. Bez jejich finanční a časové pomoci by nebylo možné
naše projekty realizovat.
1. Seznam námi pořádaných akcí v roce 2019
1.1 12 minut pro zdraví 2. 6. 2019
1.2 Barometr zdraví Cheb 24. 6. 2019
1.3 Víkendový rekondiční pobyt 13. - 15. 9. 2020, Mariánská u Jáchymova
1.4 Barometr zdraví Karlovy Vary 21. 9. 2019
1.5 Přednáška pro ÚO Blansko 27. 9. 2019
1.6 Přednáška v Knihovně Cheb v rámci Světového dne diabetu 15. 11. 2019
1.7 Pravidelné edukační setkání s pohybem 1x měsíčně
2. Akce 2019, kde jsme se zúčastnili s naším stánkem
2.1 Pomáhejme s radostí! 12. 6. 2019
2.2 Den záchranářů – Sportem bez úrazu 15. 6. 2019
2.3 Den pro sociální služby Chodov 21. 6. 2019

3. Další naše aktivity
3.1 Setkání zástupců pacientské organizaci věnující se osobám s diabetem 1. 5. 2019
3.2 Semináře APO realizované v roce 2019 a kurz MZČR – Zapojení pacientů do procesů hodnocení
zdravotnických technologií HTA I, HTA II v období 2018 - 2019
3.3 Účast na APO Letní škola 25. 9. 2019
3.4 Účast na European Patient Innovation Summit – 7. 11. 2019
3.5 Účast na APO Allumini 27. 11. 2019
3.6 Vánoční setkání zástupců pacientských organizací se zástupci MZČR 16. 12. 2019
3.7 Realizace edukačně motivačního projektu pro osoby s diabetem v Luhačovicích 26.-30.9.2019
4. Publikační činnost
4.1 Diakar magazín 2019

Ing. Mgr. Edita Šimáčková
Ředitelka

2. Základní informace o organizaci
DiaKar z. ú. je neziskovou organizací s historií od roku 2015. Má stabilní, spolehlivý tým, který
zajišťuje chod a realizaci aktivit organizace. Poskytuje služby bez rozdílu věku i onemocnění.
Právní forma:

Zapsaný ústav

Adresa organizace:

U Řempa 895/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO:

04226500

Číslo zápisu v rejstříku ústavů:

KS Plzeň - oddíl U, vložka 51

Bankovní spojení:

115-089 855 0227/0100

Webová adresa:

www.diakar.cz

Facebook:

fb.me/DiaKar.cz

Email:

info@diakar.cz

Organizační struktura
Ředitelka: Ing. Mgr. Edita Šimáčková
Členové správní rady: Ing. Hana Bernátková, Edith Šimáčková, Šárka Suraová
Revizor organizace: Zdenka Štréblová
Zakladatelky: Ing. Mgr. Edita Šimáčková a Ing. Hana Bernátková

3. Poskytované služby klientům
Klientům i veřejnosti jsou nabízeny poradenské služby v oblasti zdravého životního stylu.
Jsme aktivní v oblasti advokacie a poradenství pro osoby s diabetem a se srdečním selháním.

4. Členství v organizacích
Organizace je členem významných organizací s celostátní a mezinárodních působností, ve kterých
aktivně i pracuje:

Účastníme se pracovních setkání jako zástupci
pacientských organizací na MZ ČR

Jsme členy a aktivně se účastníme Akademie
pacientských organizací

Jsme přidružení členové na krajské úrovni NRZP

5. Fotodokumentace – Účast na akcích
1.Seznam námi pořádaných akcí v roce 2019
1.1 12 minut pro zdraví

1.2 Barometr zdraví Cheb 24. 6. 2019

1.3 Víkendový rekondiční pobyt 13. 9. – 15. 9. 2019

1.4 Barometr zdraví Cheb 24. 6. 2019

1.5 Přednáška pro ÚO Blansko 27. 9. 2019

1.6 Přednáška v Knihovně Cheb v rámci Světového dne diabetu 15. 11. 2019

1.7 Pravidelné edukační setkání s pohybem 1x měsíčně

2. Akce 2019, kde jsme se zúčastnili s naším stánkem
2.1 Pomáhejme s radostí! 12. 6. 2019

2.2 Den záchranářů – Sportem proti úrazu 15. 6. 2019

2.3 Den pro sociální služby Chodov 21. 6. 2019

3.Další naše aktivity
3.1 Setkání zástupců pac. organizací věnující se osobám s diabetem 1. 5. 2019

3.2 Semináře APO realizované v roce 2019 a kurz MZČR – Zapojení pacientů do
procesů hodnocení zdravotnických technologií HTA I, HTA II v období 2018-2019
a) APO

b) HTA I + HTA II

3.3 Účast na APO Letní škola 25. 9. 2019

3.4 Účast na European Patient Innovation Summit 7. 11. 2019

3.5 Účast na APO Allumni 27. 11. 2019

3.6 Vánoční setkání zástupců pacientských organizací se zástupci MZCR 16. 12. 2019

3.7 Edukačně motivační setkání pro osoby s diabetem 2. typu

4.Publikační činnost Pu

4.1.Diakar magazín 2019 či

6.Výkazy hospodaření 2019

7. Poděkování
Děkujeme partnerům podporující aktivity naší organizace.
Velice si vážíme vašeho přispění, jelikož bez vás by naše organizace nemohla podat
pomocnou ruku těm, kteří to potřebují.
Dále bychom zde rádi poděkovali všem, kteří organizaci podporovali morálně, radami,
připomínkami, důvěrou a spoluprací.

a další partneři

8. Vize 2020
1. Zajistit dostateční objem finančních prostředků pro zajištění poskytovaných služeb a
realizaci dalších aktivit.
2. Udržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.
3. Realizovat stávající a nové aktivity a projekty.
4. Být vyhledávanou organizací, která poskytuje nebo zprostředkuje profesionální,
kvalitní a odborné služby.
5. Rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi v ČR i zahraničí.

Zpracovala: Ing. Mgr. Edita Šimáčková
Datum: 28. 2. 2020

