Výroční zpráva organizace za rok 2013
Občanské sdružení Celia – život bez lepku o. s. provozuje Poradenské a informační centrum
pro celiakii a bezlepkovou výživu od r. 2006.
Organizace vznikla v důsledku potřeby pomoci lidem s celiakií. Ti zůstávají často po
diagnostikování nemoci zcela bezradní. Chybí jim základní informace o nemoci, léčbě, o
možnostech podpory od státu, či jiné formy podpory apod. Bývají často zmatení a neví si rady.
Zpravidla odcházejí od lékaře pouze se stanovenou diagnózou a indikovanou bezlepkovou dietou,
jako jedinou možnou léčbou. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese celou řadu nemalých
problémů. Ať už jsou to problémy finanční, psychické či problémy spojené se značným omezením
v běžném životě.
Bezlepková výživa je finančně velice náročná (přibližně 3 000,- Kč měsíčně mimo běžné náklady
na stravování) a není naším zdravotnictvím ani v rámci sociální politiky státu nijak kompenzována.
Naše organizace vyvíjí aktivity, které směřují ze zlepšení života celiaků. Jedná se především o
aktivní poradenskou činnost a provozování webových stránek.
Nemalou měrou se také podílíme na připomínkování legislativních norem a ve spolupráci s NRZP
vytváříme tlak na poslance a úředníky, kterým usilujeme o zlepšení života celiaků a jejich rodin
v ČR.
Naším cílem je




pomoc lidem s celiakií a jejich rodinám
pomoc lidem, kteří mají zdravotní problémy signalizující možnost onemocnění celiakií
informování a edukace široké veřejnosti o problematice celiakie
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Naší cílovou skupinou jsou




lidé trpící celiakií, lidé se zdravotními problémy, které mohou signalizovat celiakii
rodinní příslušníci celiaků
široká veřejnost

Naše aktivity jsou













organizování poradenských a edukačních akcí pro celiaky a jejich rodinné příslušníky
k vzájemné výměně zkušeností
zajišťování poradenské činnosti pro celiaky a širokou veřejnost
poradenství v oblasti
o problematiky celiakie
o bezlepkové diety
o psychické zátěže spojené s dodržováním bezlepkové diety
o výchovy dítěte s celiakií
o sociální problematiky
poradenství formou
o www stránek
o písemných dotazů
o dotazů na akcích
o e-mailem
o telefonicky
o individuální poradenství v předem dohodnutém termínu a na předem dohodnutém
místě
testování nemocných pro kontrolu dodržování bezlepkové diety
testování potenciálních celiaků
organizování odborných přednášek z oblasti problematiky celiakie
zajištění informovanosti nově diagnostikovaných lidí formou edukačních materiálů
informování celiaků o nových i stávajících bezlepkových produktech na trhu
pořádání seminářů pro pracovníky školních jídelen na téma bezlepkové vaření

Výstupy naší činnosti
Výsledkem realizace aktivit organizace je lepší začlenění lidí s celiakií do běžného života, zvládnutí
dodržování bezlepkové diety a situací s jejím dodržování spojené, seznámení se s lidmi se stejným
problémem a porozumění problematice celiakie.
Personální zajištění aktivit organizace
Ing. Helena Sasová, předsedkyně výkonné rady občasného sdružení Celia – život bez lepku o. s.








vedení organizace
řízení projektů vč. finančního
řízení financování organizace
vedení účetnictví
odborné vedení
přednášková a edukační činnost
zajišťování obsahu webových stránek a vydávaných materiálů
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Milan Sas, člen výkonné rady občanského sdružení Celia – život bez lepku o. s.




administrativa
realizace projektů
propagace

Bc. Darek Sas, člen výkonné rady občanského sdružení Celia – život bez lepku o. s.



technická stránka webových stránek
fotodokumentace, videa

Jana Holubová, revizor






revize hospodaření, zpracování revizní zprávy
administrativní práce
příprava akcí
propagace
fotodokumentace

Hedvika Sasová, celiak



zajišťování akcí – pomocné práce
propagace

Spolupracující osoby
MUDr. Lubomír Zahradníček, gastroenterolog



odborný poradce
recenze webových stránek a tištěných materiálů

Mgr. Lenka Mičová, nutriční terapeutka Krajská nemocnice Liberec, a. s.



odborný poradce
recenze webových stránek a tištěných materiálů

MUDr. Marek Řehoř, gastroenterolog Nemocnice Jablonec n. N
.
MUDr. Jiří Janků, primář gastroenterologie Krajská nemocnice Liberec, a. s.
MUDr. Pavel Šochman, primář dětské gastroenterologie Nemocnice Jablonec n. N.
MUDr. Eva Bučková, pediatr, soukromá pediatrická ordinace Hrádek n. N.
MUDr. Přibylová, gastroenterolog Česká Lípa
MUDr. Skalická, nemocnice Česká Lípa
dobrovolníci z řad veřejnosti (studenti, aktivisté apod.)
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Zpráva o činnosti r. 2013
Poradenství je nejrozšířenější činností organizace, a to z důvodů své potřebnosti. Poradenská
činnost se odvíjí od potřeb jednotlivých skupin lidí a je tedy praktikovaná rozdílným způsobem.
Zatímco diagnostikovaní celiaci se zpravidla zúčastňují pravidelných akcí (setkání, kurzy vaření,
přednášky, semináře, apod.), sledují pravidelně webové stránky organizace a využívají
skupinového a individuálního poradenství, široká veřejnost přijímá poradenství v oblasti celiakie a
bezlepkové diety formou návštěv některých konkrétně zaměřených akcí (např. školení pracovníků
školních jídelen, přednášky lékařů, semináře apod.).
V průběhu r. 2013 se uskutečnily následující akce:
Pravidelné akce:
12x poradenská akce v Liberci
Tyto akce se konají pravidelně každé třetí úterý v měsíci ve stejný čas a na stejném místě. Každá
akce je oznamována pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách, v čekárnách ordinací
ambulantních gastroenterologů a na dalších veřejných místech. Každá akce je tematicky
zaměřená a součástí akce je přednáška nebo seminář na dané téma.
10x poradna v Brně (1x za měsíc vyjma prázdninových měsíců)
Tyto akce jsou koncipovány převážně jako setkání celiaků a témata k vzájemné diskusi a
poradenství se volí podle potřeb přítomných.
1x Májový koncert skupiny Funny Grass ve Vratislavicích n. N.
Koncert byl koncipován jako poradna na téma celiakie a bezlepková dieta včetně poskytnutí
informačních materiálů příchozím a ochutnávky bezlepkových potravin – vystoupení skupiny Funny
Grass byla doprovodná kulturní vložka.
10x poradna v Českých Budějovicích (1x za měsíc vyjma prázdninových měsíců)
Tyto akce jsou podobně jako v Brně koncipovány převážně jako setkání celiaků a témata
k vzájemné diskusi a poradenství se volí podle potřeb přítomných.
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Jednorázové akce:
1x poradenská akce v Brně (říjen 2013)
Jedná se o akci s odbornými přednáškami lékařů, nutričních terapeutek a odborníků na potraviny.
Součástí akce je i prezentace výrobců a dovozců bezlepkových potravin a bezlepkový trh.
4x poradenská akce v Litoměřicích
V Litoměřicích proběhly v r. 2013 4 akce s tematickým zaměřením, prezentací bezlepkových
výrobků a ochutnávkami.
1x poradenská akce v Českách Budějovicích (říjen 2013)
Jedná se stejně jako v Brně o akci s odbornými přednáškami lékařů, nutričních terapeutek a
odborníků na potraviny. Součástí akce je i prezentace výrobců a dovozců bezlepkových potravin a
bezlepkový trh.
1x přednáška pro Český svaz žen (září 2013)

1x velká poradenská akce v Mladé Boleslavi (říjen 2013)
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2x kurz vaření (v Liberci)
Kurzy vaření byly realizovány formou promítnutí videozáznamu připravovaného pokrmu a
možností konzultace a následné diskuse na téma bezlepkového vaření a pečení. Samozřejmostí
bylo ochutnání pokrmu, resp. zkonzumování.
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Průběžné aktivity:
Průběžná poradenská činnost dle potřeb zájemců v Praze, v Českých Budějovicích, v Liberci,
v Jablonci n. N., v Brně, v Litoměřicích, v Ústí n. L.
Průběžné poradenství se realizovalo podle individuálních potřeb zájemců, zpravidla domluvenými
schůzkami nebo na vybraných pravidelných akcích. Průběžně byly také zodpovídány telefonické a
mailové dotazy či dotazy na webových stránkách. U dotazů formou emailu a u telefonických dotazů
nelze určit místo. Uvedená města jsou ta, kde bylo uskutečněno poradenství formou osobní
schůzky.
Odbornost poradenství je zajištěna pravidelným školením poradců a konzultacemi se
spolupracujícími lékaři, nutriční terapeutkou, sociální pracovnicí a spoluprací s ostatními
neziskovými organizacemi provozujícími sociální poradenství (např. CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o. s., NRZP apod.).
Aktivity v rámci projektu byly zajištěny jednotlivými členy organizace a spolupracujícími nečleny a
ve spolupráci s ostatními organizacemi celiaků: Klub celiakie Brno o. s., Klub celiakie Litoměřice o.
s. a Jihočeští celiaci o. s.
V rámci projektu byly vydány informační materiály pro celiaky a jejich rodinné příslušníky i pro
širokou veřejnost k edukaci. Jejich cílem je správně informovat o problematice celiakie a
bezlepkové diety.

Organizace provozuje webové stránky: www.celia-zbl.cz
Webové stránky byly založeny v r. 2007 a od té doby se stále obsahově i svou formou zdokonalují.
V r. 2013 jsme obohatili jejich obsah a provedli technické úpravy.
Po obsahové stránce jsme rozšířili stránky o odborné články, recepty a video recepty a zvýšili
počet příspěvků v aktualitách. Součástí stránek je i odborná a občanský poradna a diskuse.
Celé stránky prošly revizí lékaře a nutriční terapeutky a jejich obsah nebyl rozporován. Organizace
neumisťuje na webové stránky reklamy.
Na webových stránkách v sekci podpora jsou uvedeny finanční zdroje organizace.
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Zpráva o hospodaření organizace za r. 2013 – revizní zpráva
Celia-život bez lepku o. p. s. (do 23. 12. 2013 občanské sdružení) je nezisková organizace, která
hospodaří s finančními prostředky, které se podaří na příslušný rok získat z různých zdrojů.
Finančními zdroji organizace k realizaci jednotlivých projektů jsou finanční prostředky získané
z grantů, dotací, finančních a nefinančních darů fyzických a právnických osob.
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s tímto zákonem a účetní výkazy
byly zpracovány v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky 504/2002 Sb..
Organizace za r. 2013 dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření s tím, že přijaté finanční dary a
příspěvky z grantů a dotací poskytnuté na přelom období 2012, 2013 byly časově rozlišeny.
Finanční prostředky z grantů a dotací, které byly poskytnuty na rok 2013, byly v souladu
s podmínkami grantů a dotací vyčerpány v roce 2013.
Finanční zdroje v r. 2013:
MZČR – programy PVP
Krajský úřad Libereckého kraje
Město Liberec
Nadace EURONISA
Nadace Preciosa
Dary fyzických a právnických osob
Ostatní příjmy
Celkem

120 000,29 400,1 205,18 000,3 000,11 000,3 631,186 236,-

Z dotačního příspěvku Statutárního města Liberce ve výši 5 000,- bylo čerpáno v r. 2012 pouze
3 795,- Kč. Zbývající část 1 205,- Kč byla vyčerpána v r. 2013 v souladu s termínem realizace
projektu. Finanční dary ve výši 11 tis. Kč nebyly v r. 2013 čerpány a byly z části použity v r. 2014
na úhradu nákladů spojených s transformací o. s. na o. p. s.
Výdaje v r. 2013:
Materiálové náklady
z toho dlouhodobý majetek (monitor, reproduktory)
Služby
z toho:
práce pro organizaci, konzultace s lékaři, nutriční terapeutkou atd.
zajištění poradenství v Brně
tisk edukačních a informačních materiálů
poštovné
internet
telefony
cestovné
ostatní služby – nájemné, prezentace organizace, hosting, doména, atd.
Celkem
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9 029,5 460,166 207,88 900,8 000,2 000,493,6 000,7 008,45 513,8 293,175 236,-

Činnost organizace byla zajištěna realizací 2 základních projektů – středisek a v rámci
projektů průběžnými nebo jednorázovými akcemi:
1. Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost
V rámci tohoto projektu proběhly informační přednášky a semináře pro celiaky a širokou veřejnost,
kurzy bezlepkového vaření a pečení, byly distribuovány edukační a informační tištěné materiály a
CD. V rámci poradenství je také zajišťováno informování široké veřejnosti o problematice celiakie
prostřednictvím šíření edukačních letáků, prezentace organizace v rámci Týdne pro neziskový
sektor pořádané Asociací NNO Libereckého kraje apod. Nedílnou součástí projektu je individuální
poradenství poskytované celorepublikově. Celkové náklady projektu činily 145 857,- Kč, z toho
100 000,- Kč bylo financováno z MZČR, zbývající náklady z ostatních zdrojů.
2. Webové stránky o problematice celiakie
Celkové náklady na projekt činily 29 000,- Kč, z toho smlouvy o příležitostné činnosti činily 6 500,Kč. Jednalo se o náklady spojené s recenzí lékaře a s výdaji na zpracování obsahové části
webových stránek. Z dotace MZČR bylo čerpáno 20 000,- Kč, zbývající náklady z ostatních
zdrojů, tj. Nadace Euronisa 8 000,- Kč a Nadace Preciosa 1 000,- Kč.
Realizace jednotlivých projektů byla zajišťována mimo uvedené náklady také prací dobrovolníků,
kteří za práci pro organizaci nedostali žádnou finanční odměnu, např. práce nutriční terapeutky.
Pro zajištění některých projektů byly organizaci poskytnuty i nefinanční dary, např. bezlepkové
potraviny na ochutnávku a na kurzy vaření, či prezentaci výrobců a dovozců, kancelářské potřeby
apod.
Organizace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s tímto zákonem a účetní výkazy
byly zpracovány v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky 504/2002 Sb..
Čerpání státních dotací za r. 2013 probíhalo v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR č. ZSS/PVP/52/321/13 vydaným MZ dne 10. 4. 2013 a s
rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. ZSS/PVP/50/321/13
vydaným MZ ČR dne 10. 4. 2013
Čerpání probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a usnesením vlády č. 92 ze dne 1.
února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
Organizace postupovala při použití finančních prostředků v souladu s podmínkami jejich čerpání.
Veškerá vyúčtování byla řádně provedena a odevzdána v souladu s příslušnými smlouvami o
poskytnutí finančních prostředků.
Byly dodrženy podíly finančních spoluúčastí pro jednotlivé finanční zdroje, tj. MZČR 30%, KÚLK
30%, Nadace EURONISA 30%.
Organizace hospodaří s péčí řádného hospodáře, finanční prostředky jsou vynakládány přísně
účelově, v souladu s podmínkami poskytovatelů finančních prostředků. Kontrolou nebyly nalezeny
žádné „neuznatelné“ výdaje. Veškeré výdaje jsou řádně doloženy prvotními doklady a zaneseny do
účetnictví v souladu s účetními předpisy.
Organizace nemá zdanitelné příjmy, a tedy nemá povinnost podávat daňové přiznání dle zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Daňová přiznání k dani darovací jsou podávána v souladu se zákonem.
Veškeré účetní doklady splňují náležitosti účetních dokladů. Organizace má zpracovanou účetní
metodiku a oběh účetní dokladů, které jsou dodržovány. Organizace má platné podpisové vzory
pro každý rok a uzavřeny dohody o hmotné odpovědnosti. Účetnictví vede kvalifikovaná osoba.
Organizace neprovádí audit, protože nesplňuje podmínky povinného auditu. V případě potřeby
jsou některé záležitosti projednány s auditorem jednotlivě.

K 23. 12. 2013 se občanské sdružení Celia – život bez lepku o. s. transformovalo na obecně
prospěšnou společnost. Důvodem byla změna legislativy, která organizaci neumožňovala
fungovat dále jako občanské sdružení a charakter činnosti organizace není v souladu
s definicí spolku dle legislativy platné od 1. 1. 2014.

V Nové Vsi 23. 6. 2014

Ing. Helena Sasová – ředitelka
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