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V roce 2019 EpiStop zůstává neziskovkou na straně lidí s epilepsií. Epilepsie ovlivňuje všechny ob-
lasti života jedince. Jednou z možností, jak život s epilepsií zlepšit, je pohybová aktivita. A tak jsme 
kromě již tradičního běhu a triatlonu rozchodili projekt Epi(c)Walking. Chůze s norskými holemi 
je vhodná pro všechny, sportovce i nesportovce, lidi s epilepsií i bez ní. Děti s epilepsií opět tvořily 
a posílaly úžasná díla, jak si představují, že bychom jim měli pomáhat. Byl zvolen nový předseda, 
výbor a revizní komise, kterým přejeme hodně energie, entuziasmu a empatie. EpiJob trvá, protože 
být brán a zaměstnán je základní lidská potřeba. Těšíme se spolu s Vámi na rok 2020.

MUDr. Jana Zárubová

Předsedkyně spolku

ÚVODNÍ SLOVO
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     Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin 
a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravot-
níků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem 
zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.
 
    Zapsaný spolek EpiStop vznikl v roce 2007. Jeho činnost navázala na aktivity pracovní skupiny 
EpiStop, která vznikla v roce 1995. V průběhu své činnosti EpiStop vždy podporoval a realizo-
val činnosti s cílem omezit sociální diskriminaci lidí s epilepsií. Tyto činnosti jsou dokladovány na-
příklad vydáváním odborných publikací (Epilepsie a zaměstnávání, Epilepsie, základní informace 
pro dospělé, Žena a epilepsie). Pravidelně jednou ročně pořádá EpiStop setkání lidí s epilepsií,  
na kterém si zúčastnění vyměňují zkušenosti s nemocí či diskutují o problémech, které jsou v souvis-
losti s epilepsií nuceni řešit v každodenním životě. EpiStop spolupracuje s Mezinárodní ligou proti 
epilepsii, ILAE (International League Against Epilepsy), je také přidruženým členem Mezinárodního 
výboru pro epilepsie, IBE (International Bureau for Epilepsy). Tým EpiStopu pravidelně komunikuje 
se zahraničními epileptologickými centry a pracovníky komplexní péče, konzultuje průběh aktivit  
i metodické postupy s cílem poskytnou cílové skupině péči na nejvyšší možné úrovni.  

Současná mise a vize:

1/   Být aktivní součástí sítě, která vytváří podporu a pomoc lidem s epilepsií v ČR. 

2/   Identifikovat problémy, které současný systém neřeší nebo řeší neoptimálně.

3/   Vzdělávat – odstraňovat strach, ignoranci a nahradit je porozuměním a péčí.

4/   Spolupodílet se na zlepšení sociálních podmínek a kvality života lidí s epilepsií a těch, 
      kteří o lidi s epilepsií pečují.

5/   Podporovat lidi s epilepsií a pečovatele k aktivnímu přístupu.

KDO JSME
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Číslo účtu: 111165369/0800, vedený u České spořitelny

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EpiStop z.s.
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NAŠE AKTIVITY
V ROCE 2019



Individuální poradenství 
– sociální a pracovně-právní poradenství 
– tvorba osobní dokumentace

JOB KLUB  
– skupinová aktivita zaměřená na rozvoj  
komunikačních a prezentačních dovedností 
– základy počítačové gramotnosti 
– prohloubení orientace na trhu práce  

Tréninková místa  
– získání či obnovení pracovních návyků 
– práce v kolektivu 
– praxe a doporučení pro budoucí  
zaměstnavatele 

Spolupráce se zaměstnavateli a zaměstnávání  
– zprostředkování informací o epilepsii  
zaměstnavatelům, obecně i dle individuálních 
potřeb klientů

Realizaci projektu zajišťovala sociální pracovnice a ergoterapeutka. V rámci tohoto projektu byla 
poskytnuta opakovaná podpora 40 klientům s epilepsií. Tréninkové zaměstnání – pomocné admini-
strativní práce si vyzkoušel 1 klient. 

V rámci projektu byly také aktualizovány webové stránky www.epijob.cz

EPIJOB – S EPILEPSIÍ DO PRÁCE

Projekt probíhal celý rok 2019

Komplex služeb zahrnoval:
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Přeložili jsme leták propagující Mezinárodní den epilepsie 
a zveřejnili ho na naší webové stránce a sociálních sítích. 

Mezinárodní den epilepsie proběhl velmi akčně a to především díky spolupráci 
s Akademií věd v čele s prof. Přemyslem Jiruškou a společností E. 

Nosným tématem byla letos první pomoc při epileptickém záchvatu.

MEZINÁRODNÍ DEN EPILEPSIE11. února 
2019
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Předsedkyně EpiStopu Dr. Zárubová vystoupila v pořadu Sama doma.

V ranním Studiu 6 vystoupila Dr. Bělohlávková z Kliniky dětské neurologie  
a vysvětlila základy správné první pomoci. 

Dr. Bělohlávková byla i hostem Kávy o čtvrté na Českém Rozhlasu Dvojka.
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Další články naleznete na odkazech níže: 

• Mezinárodní den epilepsie – 11. únor

• Mezinárodní den epilepsie. Správná pomoc při epileptickém záchvatu je snadná, 

může přitom zachránit život

• Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

• První pomoc při epilepsii: 7 zásadních rad!

• Správná pomoc při epileptickém záchvatu je snadná, může přitom zachránit život

• Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

• Při epileptickém záchvatu nemocného neomezujte

• Epilepsie: Víte, co dělat při záchvatu nemocného? Čeští lékaři vyvrací mýty +VIDEO

http://medicina.cz/clanky/12066/34/Mezinarodni-den-epilepsie-11-unor/
https://www.podpora-zdravi.cz/2019/02/mezinarodni-den-epilepsie-spravna-pomoc-pri-epileptickem-zachvatu-je-snadna-muze-pritom-zachranit-zivot/
https://www.podpora-zdravi.cz/2019/02/mezinarodni-den-epilepsie-spravna-pomoc-pri-epileptickem-zachvatu-je-snadna-muze-pritom-zachranit-zivot/
http://trendyzdravi.cz/rodina/deti-s-epilepsii-nakresli-jak-jim-spravne-pomoci-pri-zachvatu.html
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/156926/prvni-pomoc-pri-epilepsii-7-zasadnich-rad.html
https://www.cysnews.cz/ostatni/spravna-pomoc-pri-epileptickem-zachvatu-je-snadna-muze-pritom-zachranit-zivot/
http://tojesenzace.cz/2019/02/11/deti-s-epilepsii-nakresli-jak-jim-spravne-pomoci-pri-zachvatu/
https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/pri-epileptickem-zachvatu-nemocneho-neomezujte_513185.html
https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/248645-epilepsie-vite-co-delat-pri-zachvatu-nemocneho-cesti-lekari-vyvraci-myty-video/


11 

LÍBÍ SE TI, MAMI?

Vítězové získali profesionální sadu pro výtvarníky 
a všichni účastníci dostali malý dárek k dalšímu tvoření.  

 
Výtvarnou soutěž zorganizovala firma UCB pod záštitou spolku EpiStop.

Nejvíce hlasů dostal obrázek Pomoc při epilepsii – Maminka, autorky Veroniky (10 let)

Proběhl 7. ročník 
této výtvarné soutěže 

pro děti s epilepsií a jejich rodiče. 

Hlavním tématem tohoto ročníku soutěže „Líbí se ti, mami?“bylo POMÁHEJME SPRÁVNĚ!
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PURPLE DAY26. března 
2019
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Purple Day je mezinárodní akce, jejímž cílem je zvýšit povědomí o epilepsii  
ve společnosti. Informovali jsme o této akci na webu a sociálních sítích, sdíleli

jsme fotografie a videa s tématikou Purple Day.



V rámci oslav Purple Day pořádalo Centrum pro epilepsie Motol koncert Jazzevec v zajetí ostrých 
vln. Úvodní slovo o epilepsiích pronesli členové EpiStopu přednosta Kliniky dětské neurologie  
2. LF UK a FN Motol prof. Kršek a děkan 2. LF UK prof. Komárek. Akce probíhala pod patronací  
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve spolupráci se studentským spolkem Motolák a Epistop z.s.
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SEMINÁŘ  
EPILEPTOLOGIE V BUDOUCNOSTI 

- MÍSTO EPISTOPU

22. května 
2019
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Členové a příznivci EpiStopu se v květnu sešli v prostorech komorního kina Evald,  
aby diskutovali o budoucnosti epileptologie a roli naší organizace v ní.  



EPI(C)WALKING 
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Epi(c)Walking je projekt jehož cílem je podpořit lidi s epilepsií, aby se nebáli a pravidelně sportovali. 
Procházek se účastnilo 20 lidí s epilepsií. Tato sportovní aktivita bude pokračovat od března 2020. 

Od 10. 7. 2019 do 30. 10. 2019 probíhaly pravidelné vycházky se speciálními sportovními holemi 
vedené profesionální instruktorkou s účastí lékaře nebo medika.



EPI(C)RUN

Proběhl 4. ročník Epi(c)Runu.  
Účelem akce byla i tento rok charitativní podpora lidí s epilepsií. 

Moto běhu znělo: „Běžím, aby lidé s epilepsií mohli chodit do práce.“ Akce byla spojena s ve-
řejnou sbírkou na podporu projektu „EpiJob – s epilepsií do práce“ Běh se opět konal v pražské 
Stromovce a registrovalo se na něj 80 účastníků. Trasa běhu byla 5km a zvládli ji jak ostřílení běžci 
tak začátečníci. Běhu se účastnil známý herec a moderátor Dalibor Gondík. Akci podpořil výzkumný 
program Qualitas garantovaný Akademií věd České Republiky. 

Atmosféra byla skvělá a podařilo se nám vybrat 13 752 Kč.

10. září 
2019
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EPPI VODÁCKÝ TRIATLON

17. ročník EPPI vodáckého triatlonu se konal na Vlkovské pískovně u Veselí nad Lužnicí u příleži-
tosti Národního dne epilepsie. Tato nejstarší forma triatlonu se konala v tradičních vzdálenostech 
3 km běh, 10 km horské kolo a 2 km loď (kajak nebo kánoe). Závodilo se v kategoriích jednotlivců 
i družstev. Doplňkovou akcí byl dětský běh na 200 m. Soutěžilo se jak v kategorii jednotlivců, tak 
družstev, na své si přišly i děti. Závodníci s epilepsií se hned v několika kategoriích probojovali na 
stupně vítězů. Na akci mohli zájemci diskutovat s odborníky o epilepsii a životě s ní. Proběhla také 
názorná ukázka první pomoci při epileptickém záchvatu. Děti se kromě sportovního klání dočkaly 
zábavného programu v podobě malování na obličej a dozvěděly se užitečné informace na stánku 
Českého červeného kříže. Závodu se zúčastnilo 105 závodníků. Generálním sponzorem akce byla 
společnost UCB s.r.o. 

28. září 
2019
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PREZENTACE ORGANIZACE  
NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH PRO LÉKAŘE

   • XXIII. postgraduálním kurzu epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“, 
 v Kongresovém centru Floret, Průhonice u Prahy  

ve dnech 4. – 5. října 2019

   • 33. Českém a Slovenském neurologickém sjezdu,  
který se konal v Kongresovém centru v Praze  

ve dnech 27. – 30. 11. 2019

Aktivity spolku EpiStop jsme prezentovali na:
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INFORMACE O AKTIVITÁCH
PRO NÁSLEDUJICÍ OBDOBÍ



• Udržet a dále rozvíjet projekt „EpiJob – s epilepsií do práce“.

• Příprava a organizace 5. ročníku Epi(c)Run.

• Příprava a organizace 18. ročníku EPPI vodáckého triatlonu.

• Záštita 8. ročníku výtvarné soutěže Líbí se ti, mami? 

• Pokračovat v pohybové aktivitě Epi(c)Walking.

• Vytvoření efektivní fundraisingové strategie.

• Rozvoj programu Epilepsie a škola.

• Vzdělávaní pedagogů a dalších pracovníků v problematice epilepsie.

• Účast na vzdělávacích epileptologických aktivitách.

• Oslavit 
 – Mezinárodní den epilepsie

 – Národní den epilepsie

 – Purple Day

• Spolupráce
 – ČLPE

 – Společnost „E“

 – IBE

 – Fyziologický ústav AV 

 – MV Consult

 – Epilepsy Action 

AKTIVITY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
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FINANČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2019



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

VÝNOSY ZA ROK 2019 

Nedaňové výnosy:
• Sponzorské dary 318 tis Kč (v roce 2018 324 tisíc Kč)
 
Daňové výnosy:
• Ostatní výnosy 45 tisíc Kč (v roce 2018 30 tisíc Kč)
 
Celkové výnosy ze sponzorských darů a vedlejší hospodářské činnosti činily 373 tisíc Kč  
(v roce 2018 354 tisíc Kč).
 

NÁKLADY ZA ROK 2019
 
V roce 2019 spolek zaměstnával na dohodu o provedení práce (dále DPP) administrativní asistent-
ku/sociální pracovnici, ergoterapeutku, supervizora tréninkového místa, 1 klienta na tréninkovém 
místě, účetní a správce webu. 

Nedaňové náklady:
• Osobní náklady v roce 2019 činily 211 tisíc Kč (v roce 2018 285 tisíc Kč).
• Provozní náklady na spotřebu materiálu a služby byly 203 tisíc Kč (v roce 2018 95 tisíc Kč).
• Finanční náklady 5 tisíc Kč (v roce 2018 3 tisíce Kč).
• Poskytnuté dary 53 tisíc Kč.

Celková částka nákladů za rok 2019 byla 471 tisíc Kč (v roce 2018 383 tisíc Kč).

STAV FINANCÍ K 31. 12. 2019
Konečný stav financí k 31. 12. 2018 byl 114 tisíc Kč (k 31. 12. 2018 byl 226 tisíc Kč).
Z toho na běžných účtech 111 tisíc Kč, v hotovosti na pokladnách 3 tisíce Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019
Celkový výsledek hospodaření byla ztráta 98 tisíc Kč (v roce 2018 29 tisíc Kč). Spolek EpiStop 
neměl z hospodářského výsledku za rok 2019 daňovou povinnost z příjmů právnických osob.
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VÝKAZY ZA ROK 2019

Součástí zprávy jsou dvě přílohy:

1/ Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

2/ Rozvaha pro nevýdělečné organizace.

Schválila: MUDr. Jana Zárubová ................................................

V Praze dne 2. 3. 2020

 
 
 
Přílohy:
1. Výkaz zisků a ztráty pro nevýdělečné organizace.
2. Rozvaha pro nevýdělečné organizace.

Zpracoval:  
Finanční zpráva – Daniela Brunová
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NÁS PODPOŘILI

V ROCE 2019



Mrázek Pb s.r.o.

Velmi děkujeme!
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SÍDLO SPOLEČNOSTI

Fakultní Thomayerova nemocnice - pavilon A1
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
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