Výroční zpráva za rok 2020
DiaKar, z. ú.

„Společnost pro zdravý životní styl“
Poslání organizace
Posláním organizace je všestranně pomáhat osobám s diabetem a se srdečním selháním na
území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a
další aktivizační programy, které pohodou se lépe vyrovnat s onemocněním a podílet se na
osvětě veřejnosti.
Cíle organizace
• Cílem organizace je hájení, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob s diabetem
a kardiaků na národní i nadnárodní úrovni.
• Všemi formami prohlubovat výchovu osob s diabetem a kardiaků, jejich rodinných
příslušníků i širší veřejnosti.
• Navrhovat legislativní a jiná opatření ve prospěch osob s diabetem a kardiaků,
vyjadřovat se k návrhům zpracovanými jinými organizacemi či institucemi.
• Předkládat vlastní návrhy na zlepšování 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, dovozci a prodejci pomůcek vhodných pro osoby s diabetem a
kardiaky s cílem zlepšit zásobování potravinami pro racionální výživu, aplikační
techniku a dalšími nezbytnými potřebami.
• Ve spolupráci s medii informovat o nových léčebných metodách, zdravotních
pomůckách a dalších výrobcích pro osoby s diabetem a kardiaky.
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1. Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
naše organizace má za sebou pátý rok aktivní činnosti. Naše aktivity přesahují území
Karlovarského kraje i České republiky, kdy jsme zastupovali pacienty na setkání s mezinárodní
účastí na virtuálním setkání European Patient Innovation Summit v Praze a Virtual Heart
Failure Advisory Board.
V oblasti péče o osoby po srdečním selhání neexistuje v současné době žádná organizace. V
oblasti péče osob s diabetem existuje již několik organizací, které vyvíjejí různé částečné
aktivity.
Jsme členy Croí, the West of Ireland Cardiac Foundation.
Pravidelně se účastníme Akademie pacientských organizací v rámci AIFP. Účastníme se i
pravidelného setkávání zástupců pacientských organizací na Ministerstvu zdravotnictví ČR a
zapojujeme se do práce v rámci aktivit pracovních skupin při Pacientské radě ministra
zdravotnictví.
Pokračujeme v aktivní spolupráci se spolkem DiAktiv Czech Republik z.s. a dalšími
pacientskými organizacemi, které zastupující jak dospělé, tak dětské osoby s diabetem.
Podílíme se na publikační spolupráci v časopise DIAstyl. Vydali jsme páté číslo DiaKar
magazínu.
Vzhledem ke stávající legislativě a právní formě jsme se rozhodli zřídit poradní orgán správní
rady, v počtu 3 členů. Členové poradního orgánu jsou osoby s chronickým onemocněním nebo
rodinní příslušníci či jejich osoby blízké. Členové jsou voleni na období 3 let. Jejich hlavní
náplní je dávání podnětů k jednání členům správní rady a ředitelce organizace, konzultování
aktivit a práce správní rady a ředitelky.

Stále se nic nezměnilo. Náš zdravotní systém je nastaven na akutní péči a pacientům
následně chybí dostatek kvalitních informací, které by byly návodem pro změnu životního
stylu. Tyto informace jsou důležité nejen pro pacienta, ale také pro jeho okolí. Všichni si musí
uvědomit, že svojí aktivitou lze významně zlepšit nejen zdravotní stav, ale i kvalitu života.
Ráda bych poděkovala všem partnerům a dobrovolníkům, kteří nám aktivně pomáhají při
realizaci našich aktivit. Bez jejich pomoci a finanční podpory by nebylo možné projekty
realizovat.
Rok 2020 byl v celé společnosti rokem změn, a to zásadních.
Vzhledem k nepříznivé situaci ve společnosti ve věcí šíření koronaviru způsobujícího
onemocnění Covid 19 jsme museli zrušit skoro všechny plánované aktivity.
Zrealizovali jsme pouze každoroční akci 12 minut pro zdraví a účastnili jsme se mnoha
projektů on-line.
V dalším roce budeme pokračovat ve spolupráci s dalšími organizacemi jak na národní, tak
mezinárodní úrovni tak, abychom mohli informovat o novinkách a zkušenostech, které
pozitivně ovlivní život s nevyléčitelnou nemocí, se kterou se dá plnohodnotně žít.
Věříme, že rok 2021 nám umožní opět zrealizovat naše projekty a pokračovat v dalších
aktivitách.

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:

1. Účastníme se pracovních setkání jako
zástupci pacientských organizací na MZ ČR

2. Jsme členy a aktivně se účastníme Akademie
pacientských organizací

3. Jsme přidružení členové na krajské úrovni
NRZP

5. Poskytované služby klientům
Vzhledem k aktuální situaci ve společnosti jsme nemohli aktivně pro veřejnost pořádat
preventivně osvětové akce.
Podařilo se nám zrealizovat v průběhu letních měsíců akci 12 minut pro zdraví, pravidelné
edukační setkání s pohybem a vycházky do přírody.
Při první vlně jsme se snažili zajistit nejenom pro naše členy, ale i pro další osoby ochranné
pomůcky a desinfekci. Aktivně jsme se zapojili do získávání darů pro místní aktivitu „Holky
z Moskevské“. Díky velké aktivitě a snaze se podařilo dát dohromady švadlenky a materiál, a
mohly být zdarma rozdávány roušky, desinfekce, a posléze i ochranné štíty nejenom pro
obyvatele města, ale i pro další organizace a zdravotníky.
Snažili jsme se předávat aktuální informace pomocí webových stránek i sociálních sítí.
Pro členy Svazu diabetiků ČR jsme ve spolupráci s pacientskou organizací DiAktiv CR z.s.
zorganizovali rozeslání respirátorů, které věnovala firma Good Mask s.r.o..

Pravidelné edukační setkání s pohybem

Holky z Moskevské

Publikační činnost
Vydali jsme DiaKar Magazín (5. ročník)

Přispíváme pravidelně do časopisu DiaStyl

12 minut pro zdraví

Preventivní akce v rámci zvýšení prevence civilizačních onemocnění a přínosu pohybu pro
zlepšení zdravotního stavu.
Účastníci se mohli registrovat do jedné z 6 kategorií. Každý registrovaný účastník obdržel
startovní číslo spolu s lístkem pro označení místa doběhu. Před startem byl každému
dospělému účastníkovi změřen krevní tlak. Po odstartování účastníci běželi nebo šli po dobu
12 minut po oválu stadionu. Na 5 místech podél oválu byla připravena stanoviště, kam se po
skončení chůze nebo běhu museli účastníci přesunout, k tomu nejbližšímu. Na stanovišti byl
účastníkům změřen krevní tlak. A přitom na místě skončení odhodili svoji kartu, aby bylo
možné doměřit vzdálenost. U dětí byla měřena jen celková zvládnutá vzdálenost.
O přestávce byla připravena přednáška Miloše Škorpila, a k dispozici po celou dobu akce byla
nutriční poradkyně Šárka Suraová. Na konci akce byly vyhlášeni vždy první tři nejlepší ze
všech kategorii. Akce proběhla ve spolupráci s karlovarskou nemocnicí, Triatletem KV a
běžeckou školou M. Škorpila.

6. Účast na akcích
Vzhledem k aktuální situaci ve společnosti v období mimořádných opatření proti šíření
koronaviru způsobujícího onemocnění COVID 19 byly zrušeny všechny akce nejenom z naší
strany, ale i ze strany organizátorů jak v regionu, tak celorepublikově.
Díky moderním technologiím mohly probíhat jak tuzemské, tak zahraniční akce přes různé
platformy (Teems, Google meet….)
a) v tuzemsku
Akce pro veřejnost
Všechno je jednou poprvé, a tak jsme 29. 8. 2020 poprvé s naším stálým partnerem
karlovarskou nemocnicí prováděli prevenci a osvětu na karlovarském Horním nádraží. I když
hlavní hvězdou bylo Pendolino, hodně lidí si našlo cestu i k sestřičkám, kde si mohli nechat
zkontrolovat tlak, hladinu krevního cukru, nebo cholesterolu. Šlo jen o orientační vyšetření, ale
i tak je dobře, že se návštěvníci zajímaly o své zdraví a využili tuto jedinečnou příležitost.
Účast na seminářích APO

On-line prostředí
Mezinárodní odborná konference „Efektivní nemocnice 2020“

56. Diabetologické dny
v Luhačovicích, kde byly prezentovány
výstupy z našeho pilotního edukačního
projektu pro osoby s DM 2. typu, který jsme
realizovali ve spolupráci s pacientskou
organizaci DiAktiv CR z.s.

b) v mezinárodním působení
European Patient Innovation Summit v listopadu 2020

Advisory Board Meeting concerning Heart Failure (HF)
19. - 20. 6. a 11. – 12. 12. 2020

7. Výkazy hospodaření

8. 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

9. Vize 2021
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: 29. 3. 2021

