sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
DIACEL PÍSEK, SDRUŽENÍ RODIČŮ
DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, z.s.
ZA ROK 2021

PÍSEK, LEDEN 2022

Zpráva o činnosti Diacelu Písek, sdružení rodičů dětí
s diabetem a celiakií, z.s. za rok 2021
- pověření výboru sdružení

Plán činnosti Diacelu Písek v roce 2021
NEUSKUTEČNĚNÉ PLÁNOVANÉ AKCE – Pandemie Covid 19
Leden:
16. Ples Diacelu Písek - 8. 1. 2021– pro členy i veřejnost
Zimní tábor “ Bedřichov 2021“ – 17.1. - 24 1. 2021 – pro děti z celé ČR
Lednové lyžování na Monínci - pro členy Diacelu Písek
Jarní prázdniny v Itálii – „Val di Fiemme 2020“ – 29.1 –3.2. 2021
Únor:
Únorové lyžování na Monínci – pro členy Diacelu Písek
Březen:
Březnové lyžování na Monínci – pro členy Diacelu Písek
Zájezd do Prahy – Obecní dům + divadlo – pro členy a přátele
Výstava v Senátu PČR – obrázky dětí – diabetiků 23.3. - 6.4.2021
Duben:
Koncert houslisty Pavla Šporcla v Divadle F.Šrámka Písek – 15.4.2021
Sraz motorkářů – charitativní akce - pro Diacel Písek 24.4.2021
14. slet čarodějnic – Maletice – 24.4.2021 -pro členy a přátele
Květen:
Víkendový pobyt místo bude upřesněno - 14. - 16.5.2021 - pro členy a přátele
Letní ples Diacelu Písek - 28 .5.2021 - pro členy i veřejnost v Penzionu Sport

Červen:
Vodácký výlet „Sázava 2021“ - 11. - 13.6.2021 pro členy Diacelu Písek a přátele
Červenec:
Letní dia tábor „Štědronín 2021“ téma,,Po stopách husitů,,- 26.6. – 10. 7. 2021 – pro
44 dětí z celé ČR
Srpen:
13. turnaj v pétanque – Semice - 29.8.2021 – pro členy Diacelu Písek a přátele
Září:
„Loučení s létem v Hradci Králové“ 2. - 5.9.2021-– víkendová akce pro členy Diacelu
Písek a přátele
Říjen:
Vlakem na výlet do Milevska - 24.10.2021– návštěva Muzea maškar a
Premonstránského kláštera- pro členy a kamarády - odložené z r.2020
Listopad:
Beseda o cukrovce 27.11.2021 – pro členy i veřejnost
Turnaj v bowlingu v Písku 27.11.2021 – pro členy Diacelu Písek a přátele
Prosinec:
Vyhlášení výtvarné soutěže v Písecké bráně v Praze – 3.12.2021 – pro oceněné děti a
jejich rodiče
Společná návštěva koncertu houslisty Pavla Šporcla – patrona Diacelu Písek –
16.12.2021 – Divadlo Fráni Šrámka Písek
Zájezd do adventní Prahy s návštěvou divadla – prohlídka Obecního domu a
představení ,,Vánoční koleda,, ve Studiu dva - 18.12.2021 – pro členy i veřejnost

ČINNOST- akce pro děti, rodiny i pro veřejnost:
2005 5 akcí

2014 19 akcí

2006 5 akcí

2015 19 akcí

2007 9 akcí

2016 18 akcí

2008 16 akcí

2017 19 akcí

2009 24 akcí

2018 18 akcí

2010 22 akcí

2019 22 akcí

2011 27 akcí

2020 9 akcí - koronavirus

2012 22 akcí

2021 8 akcí - koronavirus

2013 24 akcí
SPOLUPRÁCE:

- Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR
-

– Diacel Písek je klubem SRPDD ČR
Od června 2015 je Zdenka Staňková členem Republikového výboru SRPDD ČR,
od 1.1.2020 předsedkyní republikového sdružení
Svaz diabetiků Písek
Dia klub Nová Paka
Společnosti, zabývající se distribucí pomůcek pro diabetiky:
Novo Nordisk, Medtronic, Abbottt, Elekta, Roche, Lifescan, Ypsomed,
Promedica, Diamedics, MTE, Eli Lilly, A-import

- Společnosti zabývající se výrobou a distribucí výrobků pro celiaky:
Jizerské pekárny, Kleis spol.s.r.o.,

- Získání nových partnerů a sponzorů

MÉDIA - články o činnosti:

-

Web Diacelu Písek: www.diacel.cz
Písecký svět: www.piseckysvet.cz
Časopis: DiaStyl & život
Týdeníky: Písecké postřehy, Milevské noviny, Strakonicko
Deníky: Písecký deník
Zpravodaj města Písku,
Písecký servis

USKUTEČNĚNÁ JEDNÁNÍ

- Národní zdravotnický portál/NZIP/ - testování
- s prof.MUDr.Z.Šumníkem - spolupráce s FN Motol

- s MUDr.L.Kantorem, předsedou zdravotního výboru Senátu PČR a senátorem
MUDr.Tomášem Fialou k plánované výstavě prací dětí - diabetiků
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S NOVO NORDISKEM
Téma: Můj přítel inzulín - slavíme výročí 100 let s inzulínem
- v rámci diatábora Štědronín 2021 proběhlo místní kolo.
- vyhlášení v Praze v Písecké bráně se uskutečnilo 3.12.202, za Diacel Písek bylo
oceněno 8 dětí

Diacel Písek je členem Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR,
zastupuje všechny děti, proto je velice důležité být členy. Informace je možné nalézt ve
výroční zprávě SRPDD ČR, byla distribuována první týden v lednu – ve zprávě je
vysvětleno, proč je pro děti SRPDD ČR důležité.
V jednání s ministerstvy ve prospěch diabetických dětí je jako důležitý argument
počet dětí – diabetiků. Povinností členů – diabetiků je zaplatit členský příspěvek 390,Kč

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. je klubem SRPDD v ČR,
ale zároveň samostatným subjektem.

-

-

Od r. 2003 fungovalo pouze jako klub SRPDD ČR
V r. 2006 vzniklo OS Diacel jako samostatná organizace
Registrace na MV ČR pod č.j. VS/1-1/65830/06-R
28.11.2015 změna Stanov, názvu a statutu podle platné legislativy
DIACEL PÍSEK, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.
Sdružuje 22 rodin z celé ČR – Písku, Milevska, Prahy, Kamenice nad Lipou,
Kovářova, Strakonic, Chvaletic, Radomyšle, Temelína, Českých Budějovic,
Velké Turné, Čkyně
Pořádá vlastní akce pro rodiny, přátele i některé jsou určeny i pro širokou
veřejnost.
Díky členství ve Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR získává Diacel
Písek na pobyt zdravotně postižených dětí dotaci od MZ ČR
Akcí mají právo účastnit se všichni členové.

Povinností členů Diacelu Písek je zaplatit členský příspěvek 200,- Kč za zdravotně
postižené dítě do konce ledna 2022 na účet Diacelu: 212720288/0300

-

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.
Plánujeme - vize:
- Zajistit dostateční objem finančních prostředků pro zajištění poskytovaných služeb a
realizaci dalších aktivit.
- Udržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb
- Realizovat stávající a nové aktivity
Ve všech aktivitách pomáháme rodinám s diabetickými dětmi posilovat jistotu, že to,
co dělají pro své dítě, je to nejlepší, co mohou.
Poděkování
Děkujeme partnerům, kteří podporují aktivity naší organizace. Velice si vážíme vašeho
přispění, jelikož bez vás by naše organizace nemohla pomáhat těm, kteří to potřebují.
Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.diacel.cz
Písek: leden 2022
Zdeňka Staňková, předsedkyně sdružení

