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Vznik  
 

Parkinson-Help o. s.  (dále jen P-H) vzniklo v únoru 2012 původně se 

zaměřením na opomíjenou skupinu, tzv. „Young Onset“. Jedná se o skupinu 

nemocných, kteří onemocněli Parkinsonovou chorobou před 40. rokem. Tito 

pacienti se řadí do vzácných onemocnění. 

 

Během krátké doby, se však aktivity přenesly nad rámec této skupiny a 

začali jsme působit po celé České republice, pro všechny věkové 

kategorie. 

 

Posláním je seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, 

přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní 

život nemocných v regionech. 

Provozujeme jediné webové stránky s ucelenými informacemi o 

Parkinsonově nemoci v českém jazyce, www.parkinson-help.cz. 

Návštěvnost se pohybuje kolem 3.400 návštěv za měsíc. Postupně se 

rozšířily o stránky s informacemi o operaci mozku a Facebook. 

Parkinson-Help o. s. se progresivně rozvíjí. První rok činnosti byl ukončen 

s obratem 30.000 Kč, rok 2014 byl ukončen s obratem cca 500.000 Kč. 

 

Strategie 

Postupné podchycení aktivních lidí v regionech, kteří se chtějí podílet či mají 

potenciál a chuť zapojit se do dění pro komunitu nemocných Parkinsonovou 

nemocí. Kluby a komunitní život, bude v dalších etapách rozvoje organizace 

logickým vyústěním naší práce a podpory nemocných ve sféře legislativní. 

Budování vlivu Parkinsoniků v regionech a v celonárodním měřítku je pro 

nás nezbytností, neb jen tak můžeme dojít ke zkvalitnění jejich života. 
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Strategií Parkinson-Help o. s., je podporovat a rozvíjet aktivity, obhajovat 

práva a zájmy nemocných Parkinsonovu nemocí a jejich pečujících.  

 

Naše snaha je posilovat soběstačnost a sebevědomí nemocných a 

prodlužovat jejich dobrou kondici, podle motta P-H: 

 

„Pomáhám tobě, pomáhám tak sobě.“ 

 

Možnosti P-H 

Svým členům, kteří pro P-H chtějí pracovat, poskytujeme a hradíme 

vzdělávání. Podporujeme pacientské aktivity jednotlivců i regionů. 

Celorepublikové projekty, které budou mít přímý dopad na nemocné i jejich 

rodiny.  

 

 

 

Titulní stránka z webových stránek o operaci mozku. 
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Personální zabezpečení  

 

Parkinson-Help o. s. vzniklo v únoru 2012 z iniciativy Ing. Romany Skála-

Rosenbaum s cílem umožnit zůstat aktivní i po té, co nemocný musí opustit 

pracovní trh. Romana je nemocná Parkinsonovou nemocí 16 let. 

V dubnu 2014 P-H obohatil svým příchodem Roman Pošta, nemocný 

Parkinsonovou nemocí 8 let, zastává pozici pro rozvoj komunitního života 

nemocných s cílem vytvoření podmínek regionálních klubů.  

U P-H zůstává nadále finanční ředitelka, Eva Veverková, která pracuje 

v komerčním sektoru ve finanční sféře téměř 20 let, prošla od účetní, hlavní 

účetní, controllingu až k finančnímu manažeru. 

V roce 2014 nám byla nápomocna i  Miluška Pražanová, která pro nás 

získala finanční podporu na aktivity námi pořádané a dále i Olina Poštová.  

Dušan Bitala pomohl s webovými stránkami pro DBS pacienty a s YouTube. 

Mgr. Hana Hettychová, se kterou jsme navázali spolupráci, se v roce 2014 

stává šéfredaktorkou e-časopisu VLNY. Mgr. Hettychová pracuje jako 

asistentka na neurologické klinice v Olomouci, a kromě toho, se ve volném 

čase věnuje Vlnám. Pro náš dvoumesíčník, se jí podařilo zajistit garantku, 

odbornou as. MUDr. Kateřinu Menšíkovou. 

Činnost roku 2014 byla protknuta první mediální kampaní pro širokou 

veřejnost. Zcela jistě by nebyla úspěšná bez „naší grafičky“ Jany Švástové. 

Petr Vocelka, který  po celý rok přijímal požadavky na  úpravy webu, a naše 

teorie „vylepšení“ pak přiváděl do praxe.  

Všichni pracují pro Parkinson-Help o.s. dobrovolně, za práci si účtují režijní 

náklady. 
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Realizace projektu PARKI  
Páteřním programem je i nadále naplňování projektu PARKI.  

Vzhledem k tomu, že činnosti sdružení se navzájem prolínají a doplňují, 

není možné jednotlivé aktivity jednoznačně přiřadit pod jednotlivé sekce. 

Podstatným však zůstává komplexní naplňování vytyčeného cíle cestami: 

 

Podporujeme 

Tato oblast je široká, jelikož v sobě zahrnuje jak aktivity pro nemocné – 

směrem dovnitř, tak i aktivity směre ven, tedy pro širokou veřejnost. 

 

Činnost směřující k nemocným: 

- Navýšení úhrady pro pacienty v pokročilém stavu nemoci, přes 

Pacientskou radu VZP a zprostředkování komunikace mezi VZP a 

VFN  

 

  

 

 

 

 

 

 

- Vydávání vlastního e-časopisu Vlny - od srpna 2014 do konce roku 

2014 vyšla 3 čísla (dvouměsíčník). 

Redakční rada začala ve složení Mgr. Hana Hettychová, as. MUDr. 

Kateřina Menšíková, Roman Pošta, Radek Frýsa. 

Časopis je nízkonákladový, je rozesílán na emailové adresy 

nemocným, sociální sféře, firmám i lékařům. 

 

Zástupci sdružení Parkinson-Help požádali na červnovém jednání Pacientské 

rady VZP, zda by nebylo možné urychlit u indikovaných pacientů nasazování 

Duodopy. Polovina všech pacientů, kteří jsou léčeni tímto přípravkem, 

navštěvuje Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. VZP proto nemocnici 

přidala 3 miliony korun. To by mělo případné problémy vyřešit. 

 

Úryvek z tiskové zprávy VZP, 6. 8. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme 

projekt PARKI: 

Podporování 

Apelování 

Rady 

Komunikování 

Informování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vzp.cz/klienti/aktuality/pacienti-ziskali-noveho-zastance-koalice-pro-zdravi-a-vzp-ustavily-pacientskou-radu
https://www.vzp.cz/klienti/aktuality/pacienti-ziskali-noveho-zastance-koalice-pro-zdravi-a-vzp-ustavily-pacientskou-radu
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- Záběhlické koulení, které jsme již druhý rok spolupořádali ve 

spolupráci s občanským sdružením Seppia. 

Tentokrát jsme se umístili na stupních vítězů a začali pohárové 

úspěchy P-H. 

- Jakkolo – společenská hra, též známá jako holandský billiard, na tuto 

hru není třeba vysportovaného těla, jde o hru, jenž podněcuje zápal o 

dění, sociální aktivity a soutěžení. P-H tuto hru šíří mezi nemocnými i 

mezi seniory, pomáháme hrát a soutěžit. 

 

- Výstava paní Jany Večlové, ve městě Soběslav, která vzešla 

z internetového projektu „Tvoříme sami“. Projekt byl na 

www.parkinson-help.cz, jeho smyslem bylo ukázat, že i nemocní 

chronickou chorobou mají své záliby a dokáží i přes handicap 

vytvářet krásné věci. 

 

 

- Jarní a podzimní moto jízda byly nádherné akce, které se pořádaly 

na sport a vzdělávání pod „jednou střechou“. Jízda na čtyřkolkách, 

koncert, přednášky o logopedii a polykání, základy práva a řízení lidí, 

byla jen část našich víkendů. 

 

 

                        

I nemocní tancují a 

mají radost ze 

života. 

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
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Apelujeme 

Prosazování práv a zájmů nemocných Parkinsonovou nemocí, jejich 

blízkých a pečujících: 

 

- Jednání s ředitelstvím posudkové služby a s oddělením koncepce. 

 

- Vyhláška č. 388/2013 Sb. – neurodegenerativní nemoci se dostali 

jako kritérium pro získávání ZTP. 

 

- Metodika posuzování Příspěvku na péči – poprvé kritérium 

Parkinsonova nemoc v metodice zmíněno (konkrétně v bodu 

Komunikace)  

 

- Lázně – prosazení změny v indikačním seznamu, a to hrazené lázně 

pro nemocné 1 x za 2 roky (dříve měl nárok pacient pouze 1 x za 

život). 

 

Radíme 

Nejen nemocným: 

 

- Navázání spolupráce s APSSCR, Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb v ČR největší střešní organizace v sociálních službách, 

plánovány společné přednášky. 

 

-  Pozvání na zorganizování seminářů pro farmaceutické firmy 

-  

§ 
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- Vydána příručka pro ošetřovatele – první podněty, jak pečující a 

ošetřovatelé mohou usnadnit život nemocným, a zároveň odvádět 

kvalitní péči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Webináře pro nemocné a ošetřující 

 

 

- Web o PN – jediný komplexní o problematice Parkinsonovy nemoci: 

          http://parkinson-help.cz/. 

 

 

-    Web o DBS: http://operacemozku.wix.com/mozkovastimulace 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/Parkinson.spolek 

 

- Youtube o PN: https://www.youtube.com/channel/UC9ds2qfbu3-

vCI31UAWV5-w/fee 

 

 

 

 

„Všeobecným cílem každé společnost je umožnit osobám, které jsou chronickými 

nemocemi do větší či menší míry závislé na pomoci jiné osoby, co nejdéle zůstat ve 
svém přirozeném, domácím prostředí.  
Pomáhat těmto lidem ve všech oblastech žít normální a plnohodnotný život. Tato 
pomoc začíná od podpory, poradenství, finanční podpory státu, pochopení 
zaměstnavatelů, pomoci rodiny, přátel či širokého okolí až po poskytování 
zdravotních či sociálních služeb přesně dle potřeb jejich příjemců. 
I v sociálních službách je celá řada osob trpících Parkinsonovou chorobou a to ve 
všech typech sociální péče – terénní, ambulantní i pobytové. 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je přirozeně hrdým partnerem 
metodických listů pro pečující a ošetřující nemocné Parkinsonovou nemocí. Jde o 
výborně a na odborně vysoké úrovni zpracovaný materiál, který by neměl chybět u 
žádného poskytovatele sociálních služeb.“ 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

http://parkinson-help.cz/
http://operacemozku.wix.com/mozkovastimulace
https://www.facebook.com/Parkinson.spolek
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Komunikace 

- Reportéři dva pořady o problematice Parkinsonově nemoci a o 

sociálních dávkách pro nemocné 

- ČT 24 – reportáž z první osvětové kampaně pro širokou veřejnost 

- ČT 1 – TV zprávy – reportáž – kampaň pro širokou veřejnost 

- TV Barrandov - reportáž 

- Applaus rozhlas - rozhovor 

- Mediapharma – podepsání smlouvy o vysílání TV spotů v čekárnách 

u lékařů v rozsahu kolem 600 pracovišť po celé ČR (cca od února 

2015)  

- Chvilka pro tebe – článek  

- Blesk – příloha Mozek a chat s prof. MUDr. Jechem Robertem 

- Sociální služby – článek o PN, sociální problematika  

- Parlamentní listy - článek 

- Residenční péče - Pražský deník a dalších 70 regionálních deníků - 

článek 

- Regionální tisk (Vltava press) - internetové zpravodajství - článek 

 

Informujeme 

Činnost k široké veřejnost: 

- Podepsáno Memorandum se SUKL (Státní ústav kontroly léčiv)  

- Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) – zástupce 

Parkinson-Help o. s. byl členem Správní rady – sociální problematika  

- Národní rada zdravotně postižených (NRZP)  

- Občanské sdružení bylo uvedeno na webu Ministerstva zdravotnictví  

- První osvětová kampaň pro širokou veřejnost – výstava byla 

představena v 7 městech v obchodních centech - Ostrava, Opava, 

Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, Praha 2x,  

 

Mediální výstupy na 

www.parkinson-help.cz 
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- Parlament – k zakončení první osvětové kampaně byl uspořádán 

seminář na půdě Parlamentu a byl to první pokus informovat politiky 

o nemocných Parkinsonovou nemocí

 

- Účast na veletrzích, kongresech, výstavách  

- Osvěta na letních rockových festivalech 
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       Kampaň Doživotí měla 142 mediálních výstupů 
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Členství v organizacích 
 

- Parkinson-Help o. s. je členem: Asociace veřejně prospěšných 

organizací (AVPO), Koalice pro zdraví, Národní rada osob se 

zdravotním postižením), European Parkinson’s Disease Association 

(EPDA)  jako člen pozorovatel (bez finančních závazků).          

 

- Parkinson-Help o. s. spolupracuje s dalšími organizacemi: Liga 

vozíčkářů, Parkinson Slovácko o. s., Seppia o. s., Sociální služby 

Praha 10. 
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Finanční zabezpečení  
V  roce 2014 občanské sdružení obdrželo dotaci ve výši 50.000 Kč od 

Ministerstva zdravotnictví na webové stránky www.parkinson-help.cz a 

dotaci od Středočeského kraje v celkové částce 10.000 Kč na 

uskutečnění Aktivity víkendu pro nemocné Parkinsonovu nemocí a 

rodinné příslušníky. 

 

Významná část nákladů na projekt PARKI byla financována dary od firmy 

Abbvie s.r.o., GlaxoSmithKline s.r.o., Medtronic Czechia s.r.o., Novartis 

s.r.o., GE Money bank a.s., Czech Communications Systém s.r.o., 

Micronix s.r.o., Nadace Umění pro zdraví a drobných dárců v celkové výši 

330.054 Kč. 

 

Firma Coca-Cola Česká republika s.r.o. a Microsoft s.r.o. poskytly 

nepeněžní dary v celkové hodnotě 40.622 Kč. 

 

V průběhu roku 2014 občanské sdružení vydalo Metodické listy, které 

byly k dispozici pro širokou veřejnost. Z prodeje této jedinečné publikace 

byla tržba v celkové výši 10.625 Kč. Celá částka byla použita na další 

rozvoj a činnost občanského sdružení a pokrytí nákladů spojenými 

s realizací této publikace. 

 

Náklady sdružení vzrostly v důsledku rozšíření činnosti, zejména 

seznamování široké veřejnosti s Parkinsonovou nemocí – výstava 

Doživotí spojená se seminářem v Poslanecké sněmovně, uspořádání 

Aktivity víkendu pro nemocné a rodinné příslušníky a rozšíření webových 

stránek o informace o hluboké mozkové stimulaci. 

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
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Přehled hospodaření 

ROZVAHA 

Aktiva Název účtu 
Počáteční stav 

k 1. 1. 14 
Obrat 

Konečný stav 
k 31. 12. 14 

018 
Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

5 871,12  37 723,01  43 594,13  

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 58 127,48  37 603,09  95 730,57  

078 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-5 871,12  -37 723,01  -43 594,13  

088 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-58 127,48  -37 603,09  -95 730,57  

112 Materiál na skladě 0,00  21 887,50  21 887,50  

211 Pokladna 870,00  -177,00  693,00  

221 Bankovní účet 12 411,53  12 709,58  25 121,11  

314 Poskytnuté provozní zálohy 12 700,10  1 896,90  14 597,00  

315 Ostatní pohledávky 2 514,00  0,00  2 514,00  

350 Pohledávky za sdružení 0,00  200,00  200,00  

381 Náklady příštích období  4 223,00  2 638,73  6 861,73  

385 Příjmy příštích období 0,00  20 000,00  20 000,00  

Aktiva - celkem 32 718,63  59 155,71  91 874,34  

     

Pasiva Název účtu 
Počáteční stav 

k 1. 1. 14 
Obrat 

Konečný stav 
k 31. 12. 14 

321 Dodavatelé 1 762,00  -3 585,00  -1 823,00  

325 Ostatní závazky 0,00  2 484,00  2 484,00  

342 Daň z příjmu 810,00  -810,00  0,00  

368 Závazky k účastníkům sdružení 38 972,10  -18 972,10  20 000,00  

384 Výnosy příštích období 0,00  3 600,00  3 600,00  

384 Výnosy příštích období 0,00  54 362,10  54 362,10  

389 Dohadné účty pasivní 8 227,80  5 682,01  13 909,81  

911 Fondy 0,00  200,00  200,00  

931 
Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

77,52  -77,52  -0,00  

932 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

2 869,21  77,52  2 946,73  

Pasiva - celkem 52 718,63  42 961,01  95 679,64  

Hospodářský výsledek 
  

-3 805,30  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

Náklady Název účtu 
Počáteční stav 

k 1. 1. 14 
Obrat 

Konečný stav k  

31. 12. 14 

501 Spotřeba materiálu    0,00   126 245,70   126 245,70 

502 Spotřeba energie    0,00   16 167,90   16 167,90 

511 Opravy a udržování    0,00   2 362,00   2 362,00 

512 Cestovné    0,00   69 861,00   69 861,00 

513 Náklady na reprezentaci    0,00   8 848,01   8 848,01 

518 Ostatní služby    0,00   212 263,65   212 263,65 

521 Mzdové náklady    0,00   38 658,00   38 658,00 

538 Ostatní daně a poplatky     0,00   1 300,00   1 300,00 

542 Ostatní pokuty a penále    0,00    260,00    260,00 

549 Jiné ostatní náklady    0,00   1 292,93   1 292,93 

Náklady - celkem    0,00   477 259,19   477 259,19 

Výnosy Název účtu 
Počáteční stav 

k 1. 1. 14 
Obrat 

Konečný stav k  

31. 12. 14 

602 Tržby z prodeje služeb    0,00   14 390,00   14 390,00 

604 Tržby za prodané zboží    0,00   10 625,00   10 625,00 

644 Úroky    0,00    2,76    2,76 

649 Jiné ostatní výnosy    0,00   17 271,70   17 271,70 

682 Přijaté příspěvky (dary)    0,00   371 164,43   371 164,43 

691 Provozní dotace    0,00   60 000,00   60 000,00 

Výnosy - celkem    0,00   473 453,89   473 453,89 

 

Hospodářský výsledek 
   0,00 - 3 805,30 - 3 805,30 
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Podporují nás 
 

V roce 2014 jsme byli podpořeni: 

Ministerstvo zdravotnictví, Středočeský kraj, Abbvie s.r.o., 

GlaxoSmithKline s.r.o., Medtronic Czechia s.r.o., Novartis s.r.o., Medonet 

s.r.o., GE Money bank a.s., Czech Communications Systém s.r.o., 

Micronix s.r.o., Nadace Umění pro zdraví, Coca-Cola Česká republika 

s.r.o. a Microsoft s.r.o., drobní dárci. 

 

Jen díky těmto dárcům, může Parkinson-Help o.s.  dále pomáhat 

nemocným Parkinsonovou chorobou. 

 

Všem patří naše poděkování. 
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Informace o občanském sdružení 

 

Parkinson-Help o. s.    

kancelář: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha 10 

sídlo a korespondence:  Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10 

číslo účtu veřejné sbírky: 268127424/0300 

číslo běžného účtu: 251244245/0300 

IČ: 22754059 

DIČ: CZ22754059 (nejsme plátci DPH) 

webové stránky: www.parkinson-help.cz 

 

e-mail: kancelar@parkinson-help.cz 

 

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/

