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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ 
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PÍSEK, LEDEN 2015 

 



Zpráva o činnosti Občanského sdružení Diacel, sdružení 

rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek za rok 2013 -  pověření 

Valné hromady a výboru sdružení 

 

AKCE, které proběhly v roce 2014 

LEDEN 

9. Ples Diacelu Písek - pro člení i širokou veřejnost 

„Bedřichv 2014“- zimní tábor pro 23 zdravotně postižených dětí z celé ČR 

 

ÚNOR 

Přednáška pro Univerzitu třetího věku – Písek – pro Inkano Písek 

8. dia ples Milevsko- pro členy i širokou veřejnost 

Únorové lyžování na Monínci – pro členy 

 

BŘEZEN 

„Mölltal 2014“- lyžování v Rakousku- pro členy i širokou veřejnost 

 

DUBEN 

„Děti a cukrovka“ – výstava v Avion Air Café Písek 

 

KVĚTEN 

8. slet čarodějnic – pro členy 

Cyklovýlet „Až na horu Tábor“– pro členy 

11. Den zdraví v Milevsku – pro širokou veřejnost 

 

ČERVEN 



Vodácký výlet – Otava 2014 – pro členy a přátele 

 

ČERVENEC 

„Štědronín 2014 „– letní tábor pro 40 zdravotně postižených dětí z celé ČR 

 

SRPEN 

7. turnaj v pétanque Semice – pro členy a přátele 

 

ZÁŘÍ 

Akce „Loučení s létem“ se nekonala – nepříznivé počasí 

 

ŘÍJEN 

Diacel na Kokořínsku – pěší túra 

 

LISTOPAD 

Valná hromada OS Diacel Písek – pro členy 

Bowlingový turnaj – pro členy a přátele 

Lezecké centrum Písek – pro členy a přátele 

 

PROSINEC 

Adventní Praha s exkurzí na letišti a návštěvou Národního divadla 

                                                                                        – pro členy i veřejnost 

 Vyhlášení soutěže s Novo Nordiskem – Písecká brána Praha 

 

SPOLUPRÁCE: 

- Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR  



                                  – OS Diacel Písek je klubem SRPDD ČR 

- Svaz diabetiků Písek 

- Společnosti, zabývající se distribucí pomůcek pro diabetiky:  

                            Novo Nordisk, Medtronic ,Abbottt, Medista, Elekta, Roche 

- Společnosti zabývající se výrobou a distribucí výrobků pro celiaky: 

                               Jizerské pekárny, Kleis spol.s.r.o., Bezgluten 

- Dia Help Most 

- Havita – obchod pro celiaky ve spolupráci s OS Diacel Písek 

- Zapojení do Komunitního plánování ORP Písek 

- Se senátorem Krejčou – podpora Diacelu na akcích 

 

MÉDIA - články o činnosti:  

- Web OS Diacel Písek: www.diacel.cz   

- Písecký svět: www.piseckysvet.cz 

- Časopis: Diastyl & život 

- Týdeníky: Písecké postřehy, Milevské noviny, Strakonicko 

- Deníky: Písecký deník 

- Zpravodaj města Písku, 

- Milevský zpravodaj 

- Písecký servis 

 

POMOC PŘI AKCÍCH - spolupráce: 

- Střední zdravotnická škola Písek – Den zdraví Milevsko 

- Město Milevsko – zapůjčení sálu v DK 

 

USKUTEČNĚNÁ JEDNÁNÍ  

- Zapojení do jednání se SÚKL v rámci Diabetologické asociace – 

podklady za pacientskou organizaci kvůli změnám v úhradách inzulínů 

- s JUDr. Václavem .Letochou, předsedou SRPDD  ČR 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S NOVO NORDISKEM – umístění: 

http://www.piseckysvet.cz/


Kategorie mladší: 

1. místo: Nikola Pizúrová 

Kategorie starší: 

     2. místo: Martina Zajíčková 

     3. místo: Anna Kuřátková 

 

PORADNA: 

- pro diabetiky - Zdenka Staňková 

- k celiakii -  Jana Stehlíková 

 

BESEDA PRO STUDENTY 

- Základní informace o diabetu a celiakii pro děti  

                                                základních škol z Milevska v rámci 11. Dne zdraví 

 

V jednání s ministerstvy ve prospěch diabetických dětí je jako důležitý argument 

počet dětí – diabetiků.  

Všechny děti zastupuje Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, proto je 

velice důležité být členy. Informace je možné nalézt ve výroční zprávě SRPDD 

ČR, byla distribuována minulý týden. 

Povinností členů je zaplatit členský příspěvek 390,- Kč do konce května 2015  

 

Občanské sdružení Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek je 

klubem SRPDD ČR, ale zároveň samostatným subjektem.  

- Od r. 2003 fungovalo pouze jako klub SRPDD ČR 

 

- OS Diacel vzniklo jako samostatná organizace 

- Registrace na MV ČR pod č.j. VS/1-1/65830/06-R 

 



- Sdružuje 21 rodin z celé ČR – Písku, Milevska, Sepekova, Prahy, 

Kamenice nad Lipou, Nového Knína, Kovářova, Strakonic, Počátek, 

Chvaletic, Záboří u Protivína, Radomyšle 

 

- Pořádá vlastní akce pro rodiny, přátele i některé jsou určeny i pro 

širokou veřejnost. 

 

- Akcí mají právo účastnit se všichni členové. 

Povinností členů je zaplatit členský příspěvek 200,- Kč / zdravotně postižené 

dítě do konce února 2015 na účet Diacelu: 212720288/0300  

Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.diacel.cz 

 

Ve všech činnostech se snažíme pomoci rodinám dětí s diabetem zvládat situace, 

které život přináší. Pomáháme získávat sebedůvěru dětí – diabetiků, 

přibližujeme jim činnosti, kterým by se sami nevěnovaly, snažíme se je začlenit 

do běžného života. Pro děti jsou velmi důležité ozdravně edukační letní i zimní 

dia tábory, kde se učí samostatnosti a získávají řadu informací. Kromě toho se 

setkávají i s dalšími zdravotně postiženými dětmi a uvědomují si, že nejsou se 

svými problémy, starostmi a nemocí samy. 

Snažíme se získat sponzory na různé akce i na činnost sdružení. 

Publikováním v novinách i časopisech na regionální i celorepublikové úrovni a 

také besedami pro veřejnost přispíváme k seznamování veřejnosti 

s problematikou diabetu i bezlepkové diety. 

Ve všech aktivitách pomáháme rodinám s diabetickými dětmi posilovat jistotu, 

že to, co dělají pro své dítě, je to nejlepší, co mohou. 

 

Písek: leden 2015                                         Zdeňka Staňková, 

                                                                                  předsedkyně sdružení                                            

 

 

 

 


