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V roce 2018 se EpiStopu podařilo pokračovat v aktivitách, které lidem s epilepsií přinášejí naději  
a radost. Soutěž pro děti s epilepsií „Líbí se Ti, mami“ měla více účastníků a jejich tvorba mohla být 
prezentována na veřejné výstavě. Lidé s epilepsií si mohli společně s jinými zaběhat ve Stromovce  
a zkusit upravený triatlon ve Veselí nad Lužnicí. Opět jsme mohli strávit čas s pop-hudbou  
na náměstí Míru. Podpora lidí s epilepsií směrem k práci zůstala jednou z našich priorit.  
Za mě jednoznačný vzkaz: lidé mohou mít epilepsii, ale epilepsie nemusí mít je. 

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 sku-
piny EpiStop, která vznikla v roce 1995. EpiStop vždy podporoval a realizoval činnosti s cílem 
omezit sociální diskriminaci lidí s epilepsií. Tyto činnosti jsou dokladovány například 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 souvislosti  
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 naší organizace:
1/   Být aktivní součástí sítě, která vytváří podporu a pomoc lidem s epilepsií v ČR 
      (státní organizace, nestátní organizace, jednotlivci).

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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VÝBOR

Brázdil Milan, Prof. MUDr., Ph.D.

Komárek Vladimír, Prof. MUDr., CSc.

Koubková Kateřina

Marusič Petr, Prof. MUDr., Ph.D.

Valouchová Lucie, Mgr.

Zárubová Jana, MUDr.

REVIZNÍ KOMISE

ADMINISTRATIVA

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Kršek Pavel, Prof. MUDr., Ph.D.

Kateřina Kolářová, Mgr.

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

Nešpor Evžen, MUDr.

Brunová Daniela, Ing.

Vacovská Hana, MUDr.

Kalina Adam, MUDr.

IČO: 22689621

Číslo účtu: 111165369/0800, vedený u České spořitelny

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EpiStop z.s.
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NAŠE AKTIVITY
V ROCE 2018



Komplex služeb zahrnoval:

   • Individuální poradenství – sociální a pracovně-právní poradenství, tvorba osobní dokumentace.

   • JOB KLUB – skupinová aktivita zaměřená na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností,
základy počítačové gramotnosti a 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 zaměst-
navatelům, obecně i dle individuálních potřeb klientů. 

Realizaci projektu zajišťovala sociální pracovnice a ergoterapeutka. V rámci tohoto projektu 
byla poskytnuta opakovaná podpora 30 klientům s epilepsií. Tréninkové zaměstnání – pomocné 
administrativní práce si vyzkoušeli 2 klienti. 

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

EPIJOB – S EPILEPSIÍ DO PRÁCE
Projekt probíhal celý rok 2018
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Přeložili jsme leták propagující Mezinárodní den epilepsie 
a zveřejnili ho na naší webové stránce a sociálních sítích. 

MEZINÁRODNÍ DEN EPILEPSIE12. února 
2018
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Členové naší organizace se objevili v článcích a rozhovorech 
v médiích, aby upozornili na témata související s epilepsií. 

– Rozhovor s profesorem Přemyslem Jiruškou ve Studiu 6 České televize a ve studiu Experiment  
Českého rozhlasu.

– Vystoupení docenta Jakuba Otáhala v pořadu Leonardo Českého rozhlasu v tomtéž pořadu  
vystoupila i MUDr. Jana Zárubová a profesor Přemysl Jiruška.

Články o potenciální léčbě epilepsie pomocí genové terapie:

•    https://www.medicalnews.cz/nadeji-pacienty-nezvladatelnou-epilepsii-genova-terapie/

• https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/215345-cesti-vedci-zatoci-s-epilepsii-chteji-mozek-
-umravnit-bez-nutnosti-operace/

•   https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/genova-terapie-dava-nadeji-lidem-s-nezvladatelnou-epile-
psii_467058.html
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PURPLE DAY

Purple Day je mezinárodní akce, jejímž cílem je zvýšit povědomí o epilepsii ve společnosti.  
Informovali jsme o této akci na webu a sociálních sítích - sdílení fotografií a videí s tématikou 
Purple Day.

26. března 
2018
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EPI(C)RUN

Proběhl 3. ročník Epi(c)runu.  
Účelem akce byla tento rok charitativní podpora lidí s epilepsií. 

Oproti loňskému roku čekala účastníky řada vylepšení, např. časomíra a hodnotné ceny pro ty nej-
rychlejší. Běh se konal v pražské Stromovce. Trasa běhu byla 5 km a zvládli ji jak ostřílení běžci tak 
začátečníci. Atmosféra byla skvělá a běžci dobrovolným startovným podpořili malého Míšu, jehož 
příběh si můžete přečíst níže. 

12. září 
2018
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Během běhu se nám podařilo vybrat 28 030 Kč. 
Další příspěvky jsme získali od členů spolku a našich příznivců. 
Celkem jsme Míšově mamince poslali 52 066 Kč.

Příběh Míši 

Míša je 4,5 roku starý chlapec z Ukrajiny. Narodil se bez problémů, byl zdráv do 8 měsíců věku, 
kdy se u něj projevila epilepsie. Od té doby má četné každodenní záchvaty, pro které užíval již 
řadu léků, vše ale bylo bez efektu. Již vyšetřením na Ukrajině byla stanovena diagnóza tuberózní  
sklerózy - geneticky podmíněného onemocnění z okruhu tzv. neurokutánních syndromů. Kromě po-
dávání léků není na Ukrajině dostupná jiná možnost léčby tohoto typu epilepsie. Maminka je ale ne-
smírně statečná a energická žena. Rozhodla se, že boj o zdraví svého dítěte nevzdá; zejména poté,  
co četné záchvaty začaly zpomalovat jeho mentální vývoj. Setkala se s uznávaným epileptolo-
gem Hansem Holthausenem, který jezdí občas do Moskvy konzultovat ruské pacienty s epilepsií 
a ten doporučil, aby s tímto problémem kontaktovala Centrum pro epilepsie Motol. Míšu zde na 
jaře 2018 vyšetřili a po více konzultacích dospěli k tomu, že by mu mohli pomoci operací mozku.  
Epileptochirurgické výkony se v motolské nemocnici běžně provádí jak u českých pacientů, tak  
u pacientů ze Slovenska a některých dalších států Evropské unie. Tito pacienti je mají plně hrazené 
ze svého zdravotního pojištění. Míšova Rodina však pochází mimo EU, pojištění samozřejmě nejsou 
a operaci si proto museli uhradit ze svých zdrojů. Rodina Míši není velmi majetná, rozhodla se ale 
prostředky na výkon, který jejich dítěti dá šanci na plnohodnotný život, za každou cenu sehnat. Ope-
race se podařila a Míša je nyní zcela bez záchvatů.
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KONCERT „BE HAPPY S EPI“

Naše organizace se aktivně účastnila této osvětové akce na náměstí Jiřího z Poděbrad. Koncert  
a happening měl za cíl informovat širokou veřejnost o epilepsii. Na našem stánku se účastníci 
mohli hravou formou dozvědět, jak poskytnout první pomoc při epileptickém záchvatu a odnést si  
informační brožury týkající se epilepsie.

25. září 
2018
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EPPI VODÁCKÝ TRIATLON

16. 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 jednotliv-
ců i družstev. Doplňkovou akcí byl dětský běh na 200 m. Soutěžilo se jak v kategorii jednotlivců, 
tak družstev, na své si přišly i děti. Současně mohli lidé na akci s odborníky diskutovat o epilepsii  
a životě s ní. Dozvěděli se také více o poskytování 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 127 závodníků, 
desítky lidí je přišli na trati povzbudit. Generálním sponzorem akce byla společnost UCB s.r.o.,  
která pomáhá lidem s epilepsií. EpiStop podpořil příspěvkem na účast v částce 500 Kč dva účastníky  
s epilepsií.

28. září 
2018
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LÍBÍ SE TI, MAMI?

Od září 27. září do 7. října 2018 se uskutečnila výstava autorských obrázků 
 v nákupním centru EUROPARK v Praze.

 
Vítězové získali profesionální sadu pro výtvarníky  

a všichni účastníci dostali malý dárek k dalšímu tvoření.  
 

Výtvarnou soutěž zorganizovala firma UCB pod záštitou spolku EpiStop.

Proběhl 6. ročník výtvarné soutěže  
pro děti s epilepsií a jejich rodiče.
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„Epilepsie“, Soňa 13 let

„Veselá myška na duhové louce“, Anna 6 let „Šance na lepší den“, Diana 15 let
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CAMPI – PŘÍBĚHY MOŘSKÉHO KONÍKA

Příběhy o mořském koníkovi CAMPI v původním znění v angličtině, byly vytvořeny za účelem vzdě-
lávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Na jejich vzniku se podílely organizace Internati-
onal Bureau for Epilepsy (IBE) a International League Against Epilepsy (ILAE). Spolek Epistop, který 
je v České republice těmto organizacím partnerem, dlouhodobě spolupracuje kromě jiných insti-
tucí i s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni, jejíž studenti a akademičtí pracovníci spolupracovali  
na českém dabingu. Obě videa je možné využít v pedagogické, sociální či zdravotnické praxi a jsou 
vhodná i pro práci s třídním kolektivem v mateřských školách nebo na 1. stupni základních škol,  
ve kterých je přítomno dítě s epilepsií. Videa je možné si prohlédnout na epistop.cz. Jejich použití 

je vázané na svolení Epistop, z.s.
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INFORMACE O AKTIVITÁCH
PRO NÁSLEDUJICÍ OBDOBÍ



• Udržet projekt „EpiJob – S epilepsií do práce“
 – Informovat o projektu MPSV.

 – Získat prostředky na jeho fungování. 

• Příprava a organizace 4. ročníku EPI(C)RUN. 

• Příprava a organizace 17. ročníku EPPI vodáckého triatlonu. 

• Záštita 7. ročníku výtvarné soutěže Líbí se ti, mami? 

• Spolupráce s:
 – ČLPE

 – Společností „E“

 – IBE

 – Fyziologickým ústavem AV 

 – MV Consult

 – Epilepsy Action 

• Vytvoření efektivní fundraisingové strategie.

AKTIVITY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
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PODPOŘILI NÁS



Velmi děkujeme!
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2018



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

VÝNOSY ZA ROK 2018 

Nedaňové výnosy:
• Sponzorské dary 324 tisíc Kč.
 
Daňové výnosy:
• Ostatní výnosy 30 tisíc Kč.
 
Celkové výnosy ze sponzorských darů a vedlejší hospodářské činnosti činily 354 tisíc Kč.

 

NÁKLADY ZA ROK 2018
 
V roce 2018 spolek zaměstnával na dohodu o provedení práce (dále DPP) sociální pracovnici,  
ergoterapeutku, supervizora tréninkového místa, 2 klienty na tréninkovém místě, asistentku, účetní 
a správce webu.

Nedaňové náklady:
• Osobní náklady v roce 2018 činily 285 tisíc Kč.
• Provozní náklady na spotřebu materiálu a služby byly 95 tisíc Kč.
• Finanční náklady 3 tisíce Kč.

Celková částka nákladů za rok 2018 byla 383 tisíc Kč.

STAV FINANCÍ K 31. 12. 2018
Konečný stav financí k 31. 12. 2018 byl 226 tisíc Kč.
Z toho na běžných účtech 222 tisíc Kč, v hotovosti na pokladnách 3 tisíce Kč.

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

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 4. 3. 2019

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

Zpracoval:  
Finanční zpráva – Daniela Brunová
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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´31.12.2018 (v celych tisících Kc)´ ˇ

22689621

Spolek EpiStop 

Vídenskaˇ ´

Praha 4

14000

SDRUZENI (SVAZ, SPOLEK, SPOLECNOST, KLUB AJ.)ˇ ´ ˇ

Podpora lidí s epilepsií

3.3.2019

602106236

Oznaceníˇ
A.III.

Oznac.ˇ
B. II.
B.III.

C.
D.

NAKLADY´
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´
Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.ˇ
    378
    378

Hlavní cin.ˇ
    324
      0
    324

    -54
    -54

Hosp. cin.ˇ
      5
      5

Hosp. cin.ˇ
      0
     30
     30

     25
     25

Celk. cin.ˇ
    383
    383

Celk. cin.ˇ
    324
     30
    354

    -29
    -29

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´
31.12.2018 (v celych tisících Kc)´ ˇ

22689621

Spolek EpiStop 

Vídenskaˇ ´

Praha 4

14000

Obcanske sdruzeníˇ ´ ˇ

Podpora lidí s epilepsií

3.3.2019

Daniela Brunová

Daniela Brunová

602106236

Oznac.ˇ
B.
B.III.

Oznac.ˇ
A.
A. I.
A. II.
B.
B.III.

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ´
    253
    253
    253

Zacatek obd.ˇ´
    220
    348
   -128
     33
     33
    253

Konec obd.
    224
    224
    224

Konec obd.
    190
    220
    -30
     34
     34
    224

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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© EpiStop z.s.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Můžete nás také podpořit
během nakupování na internetu:

https://givt.cz/
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foto: archiv (str. 3, 7, 10, 15, 17); zdroj: Wikipedie (str. 23, zadní strana).
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