Výroční zpráva organizace
za rok 2018
Organizace Celia – život bez lepku vznikla v r. 2006 jako občanské sdružení několika
málo osob s cílem pomáhat lidem, kteří trpí celiakií. Podnětem k založení
organizace byla vlastní trpká zkušenost zakladatelů, kteří se sami potýkali s celou
řadou problémů a jen velmi těžce hledali ve svém okolí pomoc a porozumění.
Problematika celiakie je velmi široká a zasahuje do mnoha oblastí běžného života,
a to jak lidí, kteří jsou touto nemocí postiženi, tak ale i těch, kterých se zdánlivě
netýká.
Původně působila organizace pouze v Liberci, později rozšířila své působení
po celém Libereckém kraji.
Od r. 2010 působí organizace celorepublikově ve všech svých aktivitách. V r. 2013
se občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost.
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____________________________________________________________________
Celiakie je nemoc, která se léči kauzálně, tedy dietním režimem, a proto je přirozené,
že pomoc nemocným s léčbou přichází především od pacientských organizací nežli
od lékařů.
Lékaři jsou nezastupitelní při stanovování diagnózy, protože diagnostika je bezvýhradně
záležitost lékařů, ale samotná dieta už je záležitost mezioborová, nikoliv striktně
medicínská. A tak se lékaři shodují na tom, že práce pacientských organizací je
pro nemocné nezastupitelná.
Proto také celiaci po stanovení diagnózy pomoc pacientských organizací často vyhledávají.
Jsou sice i tací, kteří se spokojí s tím, co si o nemoci a léčbě přečtou na internetu a co jim
poradí lidé v různých diskusích, ale to je, řečeno bez nadsázky, cesta do pekel.
Internet je plný velmi zavádějících informací, které píší různí lidé bez ohledu na jejich
kvalifikaci, znalosti a vědomosti. A vůbec nejhorší pro pacienta je facebooková diskuse.
Samozřejmě, že je možné touto cestou získat velmi přesné a pravdivé informace, ale je to
zpravidla pouze výjimečné. Většinou tam na dotazy odpovídají lidé, kteří více nežli
vědomosti mají jakousi utkvělou představu nebo také jen informace z internetových
diskusí. Pokud se pak pacient takovými radami řídí, může si velmi zkomplikovat život,
ale také velmi negativně ohrozit své zdraví.
Celia – život bez lepku o.p.s. je organizace, která pomáhá každému, kdo se na ni obrátí
a to ve všech oblastech. Snažíme se pacienta provést úskalím diety, poradit s jejím
dodržováním a financováním. S některými pacienty pracujeme dlouhodobě a naopak
někteří si odnesou jen pár rad a pokynů a následně vše zvládají sami.
Ale nezanedbatelnou pomocí je také setkávání celiaků na besedách, které naše organizace
již mnoho let pořádá. Je to velmi důležité především pro psychiku nemocného a jeho
rodinu. Pacient se ujistí, že ve svém okolí není se svým problémem sám, a často se tímto
způsobem vytvářejí kamarádství a přátelství. Někteří celiaci vzájemně spolupracují
při zajišťování bezlepkových potravin, předávají si recepty, rady a rodiny se setkávají
i mimo naše akce.
Celiakie je autoimunitní onemocnění a je tedy nevyléčitelné. Kauzální léčba, kterou je
bezlepková dieta, je doživotní. Dietu není možné přerušit ani ukončit. Ale ve srovnání
s mnohými jinými nemocemi nepředstavuje tak velký problém. A to, bohužel, často vede
obecně k podceňování tohoto problému. Problém se totiž nevyřeší ani nezmírní tím,
že existuje ještě větší, či mnoho dalších. Bagatelizování problematiky celiakie má právě
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příčinnou souvislost s chybnými informacemi na internetu. A je velmi nepříjemné,
že dopady dodržování bezlepkové diety často bagatelizují i samotní celiaci. Následkem
toho je pak velmi obtížné jednání s politiky a úředníky, kteří by mohli ve svých
kompetencích zajistit zlepšení životních podmínek celiaků v naší zemi.

Helena Sasová
ředitelka
_________________________________________________________________________

Celia – život bez lepku o. p. s. pomáhá lidem, kteří trpí celiakií a jsou odkázáni na
bezlepkovou dietu a současně se intenzívně věnuje šíření správných a pravdivých
informací o problematice celiakie mezi celiaky a širokou veřejnost. A od tohoto cíle
se pak odvíjí jednotlivé aktivity.
Mezi hlavní činnosti organizace patří:
Edukační činnost
 pořádání přednášek, např. pro zdravotnický personál a pracovníky lékáren
prostřednictvím firmy Pharma News, apod.,
 pořádání seminářů, poradenských akcí a besed,
o pro celiaky,
o pracovníky školních jídelen a pedagogy,
o veřejnost,
 pořádání kurzů vaření.
Provozování webových a facebookových stránek
http://celia-zbl.cz/
https://www.facebook.com/celia.zbl
Vydávání a aktualizace edukačních materiálů – brožury, letáky, manuály apod.
Distribuce edukačních materiálů
 celiakům a jejich rodinám,
 školám a školským zařízením,
 sportovním klubům,
 lékárnám,
 mateřským centrům,
 účastníkům konferencí,
 a dalším.
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Poradenství
 poradna na webových a facebookových stránkách,
 poradenství prostřednictvím,
o mailu,
o telefonicky,
o individuálních konzultací,
o osobně na akcích,
o apod.
Spolupráce s NRZP
 prostřednictvím NRZP připomínkujeme zákony a vyhlášky tak, aby jejich
uplatňování vedlo ke zlepšení života celiaků,
 využíváme jejich poradenství,
 využíváme možnost vzdělávání ke zvyšování kvalifikace v sociální oblasti
 spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi s podobnými
problémy.
Ostatní aktivity:
 účastníme se jednání na MZČR (doporučili jsme zástupce do pacientské rady)
a MPSV a komunikujeme s politiky k nastavení takových podmínek pro
celiaky, aby se co nejlépe mohli začlenit do běžného života,
 spolupracujeme s médii a snažíme se o medializaci problému, abychom
maximálně eliminovali šíření mýtů a nesmyslů o celiakii a bezlepkové dietě
 jsme členy všeoborové krajské střešní organizace,
 spolupracujeme s jinými neziskovými organizacemi na společných akcích
(předáváme si zkušenosti, sledujeme příklady dobré praxe a prezentujeme
vlastní),
 vzděláváme se, účastníme se sympozií, odborných seminářů apod.,
 prezentujeme problematiku celiakie a bezlepkové diety na akcích pro
veřejnost a pro jiné neziskové organizace, např. na
o konferenci pořádané Asociací NNO v ČR ve dnech 11. – 12. 9. 2017 na
téma: Přežijí nevládní organizace rok 2020?,
o na konferenci Technické univerzity Liberec na téma: Vysokoškolské
studium bez bariér, včetně příspěvku do sborníku,
o na semináři na téma: Zpřístupnění památek zdravotně
znevýhodněným občanům, v r. 2016 ve Stříbře,
o soutěži SAPERE, pořádané Finanční gramotností o. p. s. v Praze
v dubnu 2017,
o a mnoho dalších.
Spolupracujeme s lékaři, nutriční terapeutkou a kvalifikovanou sociální pracovnicí.
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Nejvýznamnější realizované akce:
Májový koncert je poradenská a informační akce s kulturním programem,
prezentací a ochutnávkou bezlepkových produktů, která se koná každý rok v květnu
již od r. 2006.
Pořádání odborných přednášek, besed a seminářů. Některé se konají pravidelně,
některé nepravidelně, podle potřeb zájemců a podle možností organizace.
Pořádání kurzů bezlepkového vaření a pečení. Ty se konají 1x nebo 2x do roka
zpravidla v Turnově.
Provozování webových a facebookových stránek o problematice celiakie. Webové
stránky jsou v provozu od r. 2006 a facebookové stránky od r. 2014.
Provozování poradny (od r. 2006).
Vydávání edukačních materiálů o problematice celiakie a bezlepkové diety.
Vydání informačních CD pro celiaky (s recepty).
Vydání edukačních tištěných materiálů a CD o problematice celiakie pro školy
v r. 2011 a 2014.
Pořádání přednášek na téma bezlepkového vaření pro pracovníky školních jídelen
(v Liberci, České Lípě, Jablonci n. N., Hradci Králové, Trutnově) v letech 2011, 2012,
2014 a 2017.
Přednášky na téma problematiky celiakie pro pracovníky lékáren a zdravotnický
personál (ČAS) v r. 2013 a 2015.
Přednášky na téma problematiky celiakie pro pracovníky lékáren a zdravotnický
personál (Pharma News) v r. 2016 a 2017.
Edukační akce na hradě Rotštejně. Jde o přednášky, ochutnávky, poradenství
určené jak celiakům tak veřejnosti v rámci akce Dny Svaté Markéty. Koná se každý
rok v červenci a srpnu již od r. 2014.
Edukační akce v Lomnici nad Popelkou a České Lípě.
Individuální poradenství.
A mnohé další...

Ing. Helena Sasová, ředitelka
 řízení organizace a koordinace činností jednotlivých spolupracovníků
 finanční řízení a vedení účetnictví
 odborné vedení seminářů a besed
 přednášková a edukační činnost
 zajišťování obsahu webových a facebookových stránek
 zajišťování obsahu vydávaných materiálů
 řízení a realizace projektů
 odborné poradenství
5

Mgr. Jana Kmochová, předsedkyně dozorčí rady
 příprava pokrmů na ochutnávky
 příprava a organizování akcí
 odborné poradenství
Ing. Darek Sas, člen dozorčí rady
 technická stránka webových stránek
 fotodokumentace, videa
 prezentace, propagace
Jana Holubová, člen správní rady
 administrativní a pomocné práce
 příprava akcí
 propagace
 fotodokumentace
Mgr. Vladimíra Hovorková, vedoucí poradny v Litoměřicích
 odborné poradenství
 organizování a moderování besed a přednášek
Pavla Kalousková, Dis., vedoucí poradny v Turnově
 odborné poradenství
 organizování akcí
 vedení kurzů vaření, příprava receptů
Kateřina Březinová, koordinátorka poradenských akcí v Jablonci n. N.
 prezentace aktivit organizace
 propagace
Bc. Hedvika Sasová, celiak
 organizace akcí
 příprava receptů pro webové stránky
 administrativa

MUDr. Lubomír Zahradníček, gastroenterolog
 odborný poradce
 recenze webových stránek a tištěných materiálů
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Mgr. Lenka Kotynková, nutriční terapeutka Krajské nemocnice Liberec, a. s.
 odborný poradce
 recenze webových stránek a tištěných materiálů

Statutární orgán:
Ing. Helena Sasová - ředitelka
Správní rada:
Helena Hýbnerová - předsedkyně
Jana Holubová - člen
Mgr. Vladimíra Hovorková - člen
Dozorčí rada:
Mgr. Jana Kmochová - předsedkyně
Ing. Darek Sas - člen
Mgr. Lenka Kotynková – člen
Našimi partnery při realizaci některých aktivit jsou:

http://www.klubceliakie.cz/
info@klubceliakie.cz

http://www.hradrotstejn.info/

http://neli-lbc.cz/

http://www.szsmb.cz/

http://obcanvtisni.cz/
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http://www.pbliberec.cz

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/
http://www.kislomnice.cz/zdrave%2Dmesto%2Da%2Dma%2D21/os-1088

https://www.knihovnalitomerice.cz/
a další.

Činnost organizace a naplňování jejích cílů bylo v r. 2018 zajištěno
realizací 3 základních projektů:
1. Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky
celiakie a bezlepkové diety
2. Webové stránky o problematice celiakie pro celiaky a širokou veřejnost
3. Vytvoření kontaktních míst k poradenství o problematice celiakie a bezlepkové
diety

Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách
problematiky celiakie a bezlepkové diety
Poradenství je základní činností organizace a má mnoho podob. Jednak jde
o tematicky zaměřené, pravidelné akce pro celiaky a jejich rodiny, přístupné
i veřejnosti, ale také jde o akce osvětové, které se zaměřují primárně na širokou
veřejnost. Osvětu široké veřejnosti zpravidla provádíme v rámci jiných akcí
pořádaných partnerskými organizacemi.
Projekt zahrnoval tyto konkrétní aktivity:
1. Pravidelné edukační akce, které probíhaly jako semináře, přednášky nebo
besedy. Primárně byly určené celiakům a jejich rodinám, ale jsou přístupné
i veřejnosti. Celkem takových akcí bylo 23. Z toho 6 v Liberci, 6 v Jablonci n. N.,
5 v Turnově, 4 v Litoměřicích, 1 v Mladé Boleslavi a 1 v České Lípě. Akce
v Liberci a Jabloni n. N. se konají pravidelně vždy třetí úterý v měsíci, v Turnově
vždy třetí čtvrtek v měsíci a Litoměřice mají vyhražené pondělky.
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Na jednom
z pravidelných setkání
celiaků v Litoměřicích
nás pracovnice VZP
přišly seznámit s
možnostmi čerpání
benefitů pro pojištěnce
VZP a o podpoře pro
celiaky.

Na předvánočním
setkání v Turnově je
vždycky bohatý výběr
bezlepkového cukroví
na ochutnání.

Akce v Mladé Boleslavi se konala ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou
a vyšší odbornou školou zdravotnickou.
Akce v České Lípě se konala ve spolupráci s organizací Občan v tísni z.s., pod
záštitou starostky města Mgr. Romany Žatecké, která se jí osobně zúčastnila.
Akce v r. 2018 byla první svého druhu a v dalších letech plánujeme její
pokračování. Součástí akce byla ukázka bezlepkových potravin na trhu,
ochutnávka domácí produkce bezlepkového pečiva a potravin z Potravinové
banky. Také zde byla možnost testování rychlými testy Biocard, které se
používají v diagnostice. Z 9 testovaných zájemců byli 2 pozitivní. Šlo o rodinné
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příslušníky již diagnostikovaných celiaků. Akce byla velmi úspěšná, mimo jiné
také proto, že přítomní měli možnost vidět, že testování rodinných příslušníků
celiaků je velmi důležité a má pro screening celiakie velký význam.
Testování v České Lípě.

Akce mají už dobrou tradici a jsou celiaky, ale i veřejností, dobře přijímány.
Při jejich realizaci spolupracujeme např. se zdravotnickými školami, s jinými
neziskovými organizacemi, VZP, popř. úřady a příspěvkovými organizacemi.
V Turnově se také konají kurzy vaření s ochutnávkami. Příjemné prostředí
Centra pro rodinu Náruč z.ú. vytváří pro naše akce dobré podmínky.
2. Edukační akce pro veřejnost k šíření osvěty, vč. účasti na prezentaci
problematiky celiakie na konferencích a akcích jiných NO.
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Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou
Jedná se o akci, kterou již 19 let pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou a prezentuje se při ní celá řada
neziskových organizací, které svou činností pomáhají zdravotně postiženým lidem.
Naše účast na této akci je významná především prezentací problematiky celiakie
a bezlepkové diety široké veřejnosti a prezentací činnosti organizace. Lidé se
zajímají o příznaky nemoci, o způsoby diagnostikování, ochutnávají bezlepkové
potraviny a informace, které získají, pak předávají dalším lidem.

Den pro život bez lepku na hradě Rotštejně
Jde o aktivitu naší organizace, kterou vyvíjíme v rámci akce spolku Ochrana
Klokočských skal, z. s. Dny svaté Markéty na hradě Rotštejně. Se spolkem
spolupracujeme již od r. 2014 a Den pro život bez lepku se stal tradiční akcí, která
se na hradě koná každý rok, vždy jednu sobotu v červenci a jednu sobotu v srpnu.
V místě, kde byla v době osídlení hradu černá kuchyně, nabízíme návštěvníkům
hradu odbornou přednášku, ochutnávku, tištěné brožury, vizitky a další materiály.
Prezentujeme nejen problematiku celiakie, ale také činnost naší organizace. Mnoho
lidí se zajímá jak o celiakii, tak o možnost zapojení do činnosti organizace. Zajímavé
jsou debaty o celiakii a bezlepkové dietě v kontextu historie hradu. Jak dlouho je
celiakie jako nemoc známá, jak byla objevena, jak se nemoc diagnostikovala ve
středověku, kdo ji první objevil a popsal, apod.
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O bezlepkové pečivo se zajímaly i děti. Nejvíc jim samozřejmě chutnala bábovka.

U stolku s bezlepkovými potravinami bývalo plno. Lidé se zajímali o způsoby pečení bezlepkového
chleba, o dostupnost bezlepkového pečiva, ale i o podstatu nemoci, příznaky a diagnostiku.
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Výstavka
bezlepkových
potravin od českých
i zahraničních
výrobců a chleby
s bábovkou na
ochutnání z domácí
kuchyně.
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Beseda v mateřském centru MC Jablíčko Jablonec n. N.
Povídání o celiakii a bezlepkové dietě s maminkami, které se sdružují v mateřském
centru, bylo velmi užitečné. Maminky se zajímaly především o příznaky nemoci
a způsob stanovení diagnózy. Jak jsou tyto akce pro veřejnost důležité, ukázala
právě tato beseda, protože na základě získaných informací požádala jedna
z účastnic svého praktického lékaře o vyšetření na celiakii a následně jí byla
gastroenterologem stanovena diagnóza. Oprávněně se můžeme domnívat, že tato
beseda přispěla k odhalení její nemoci a že bez takových aktivit zůstává mnoho
celiaků nediagnostikovaných. Šíření správných informací o celiakii a bezlepkové
dietě pomáhá nejen odhalovat dosud nediagnostikované celiaky, ale zajišťuje těm
diagnostikovaným více pochopení a tolerance svého okolí.

Přednáška s ochutnávkou pro žáky 8. třídy ZŠ Jabloňová, Liberec
Děti na základní škole mají, v rámci předmětu Výchova ke zdraví, získat základní
informace také o celiakii. Učitelky předmětu ale zpravidla mnoho informací o této
problematice nemají, a tak můžou využít možnosti, které jim naše organizace
nabízí. Přednášku odborníka i s ochutnávkou. Máme pro tyto účely připravenou
jednoduchou prezentaci uzpůsobenou právě pro děti 6. – 8. tříd. Přednáška byla
zpestřena ochutnávkou bezlepkového chleba a bábovky. Děti byly zvídavé a po
stručném výkladu se rozvinula zajímavá diskuse.

Účast na XIII. konferenci na téma Vysokoškolské studium bez bariér
pořádané Technickou univerzitou Liberec
Technická univerzita pořádá každý rok konferenci, kde se prezentují různé způsoby
pomoci studentům s handicapem. Nejčastěji jde o smyslové vady a tělesná
postižení. Studenti s celiakií se, podobně jako mnozí jiní handicapovaní studenti,
také potýkají s celou řadou problémů. Jejich situace je složitá především tím, že na
nich není jejich handicap na první pohled vidět. V r. 2018 jsme se konference
zúčastnili již podruhé. Prezentace problematiky byla velmi dobře přijata a následná
diskuse ukázala na skutečnost, že pracovníky center podpory na jednotlivých VŠ
tato problematika zajímá. Součástí účasti na konferenci byl i příspěvek do Sborníku,
který pořádající univerzita vydává.
Název přednášky:
Život vysokoškoláka na bezlepkové dietě
Abstrakt:
Nemoci, které se léčí dietou, představují pro některé studenty vážný problém. U většiny
nemocí je ale dieta jen jedním z léčebných režimů a nemoc a její projevy se zmírňují, či
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odstraňují primárně medikací, rehabilitací, zdravotnickými pomůckami apod. Výjimku
tvoří celiakie, jejíž projevy je možné eliminovat pouze dietním režimem, tedy bezlepkovou
dietou. Studenti s celiakií se zpravidla ve vysokoškolských menzách stravovat nemohou.
I když některé menzy bezlepkově vaří, je to spíš výjimka a má to i svá úskalí. A svá úskalí
má i studium některých oborů, život na koleji a především ve studentském kolektivu.

XII. Májový koncert
Každoročně pořádaný Májový koncert je poradenská akce s kulturním programem,
která se koná již od r. 2010 v sále pod Kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích. Nejedná se
o benefici, ale o osvětovou a edukační akci, která je určena především široké
veřejnosti. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou celiakie a bezlepkové
diety. Nabídnout jim správný, odborně garantovaný pohled na danou
problematiku.
Před koncertem i po koncertu měli přítomní možnost ochutnat bezlepkové výrobky
od našich předních i zahraničních výrobců, ale i z domácí kuchyně. V průběhu
ochutnávek bylo k dispozici odborné poradenství o celiakii a bezlepkové dietě.
V r. 2018 převzal nad akcí záštitu náměstek hejtmana Libereckého kraje pro
resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka.
Vystoupila skupina Funny Grass, se kterou takto spolupracujeme již 8 let.

Přednáška s ochutnávkou pro členy spolku Amelie, z.s.
Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi je velmi důležitá pro šíření
osvěty. Zejména s těmi, kteří se věnují zdravotně postiženým lidem. Ti se totiž
často zaměří pouze na své postižení a nepřipustí si, že by mohli mít i jiný zdravotní
problém. Ale celiakie postihuje kohokoliv. Celiakií tedy může trpět i člověk
s onkologickým onemocněním. Někdy může být onkologické onemocnění v přímé
souvislosti právě s neléčenou celiakií.
Přednáška se konala v Krajské vědecké knihovně Liberec a byla doplněna
ochutnávkou bezlepkového pečiva domácí i průmyslové výroby.

Edukace veřejnosti na akci Den zdraví v Lomnici n. P.
„Komise Zdravého města a MA21 společně s lomnickými dětskými lékaři a dalšími
organizacemi uspořádala akci Den zdraví. Zámecké nádvoří ožilo ve středu 19. září 2018
ve 12 hod. V průběhu odpoledne si každý mohl prohlédnout sanitní, hasičský a policejní
vůz, vyzkoušet si první pomoc, dozvědět se zajímavosti o celiakii od paní Heleny Sasové,
nechat si změřit tlak a BMI ve stánku VZP či hladinu cukru. Pro děti byla připravena
15

dílnička, soutěže, možnost nechat si namaskovat nějaké zranění, ale i oblíbený skákací
hrad a zdravý mufík. Zájemci si také zacvičili Tajchi pod vedením Jitky Šimůnkové. Den
zdraví probíhal pod záštitou Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady Libereckého
kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, která akci osobně navštívila.“
Zdroj: http://www.lomnicenadpopelkou.cz/den-zdravi-v-lomnici-nad-popelkou-2018/d13505

Tato akce je stejně jako Den zdravotně postižených v Jablonci n. N. určena
veřejnosti. Na této akci jsme také stejným způsobem prezentovali jak problematiku
celiakie, tak činnost naší organizace. Nabídli jsme přítomným potřebné informace,
brožury, letáky, vizitky a samozřejmě výklad, poradenství a ochutnávku.
Velmi příjemný byl zájem škol. Měli jsme příležitost o celiakii a bezlepkové dietě
povyprávět i dětem ze základních škol, které byly velmi zvídavé. I prvňáčci už
chápali, proč si některé děti nemůžou vzít obyčejnou sušenku. A naopak jsme měli
možnost vyslechnout jejich povídání. O jejich spolužácích a kamarádech, kteří také
musí dodržovat bezlepkovou dietu a nemůžou např. o narozeninách ochutnat jejich
dort, ale nosí si svoje dobroty všude s sebou.
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Práce se školní mládeží je velmi důležitá, protože eliminuje riziko šikany dětí na bezlepkové dietě.

3. Publikování článků a prezentace problematiky celiakie a bezlepkové diety
v médiích nebo tiskovinách.
Příspěvek do sborníku vydaný Technickou universitou Liberec u příležitosti
XIII. konferenci na téma Vysokoškolské studium bez bariér
„Vysokoškoláci na bezlepkové dietě jsou mezi svými spolužáky „neviditelní“. Pokud to na sebe
studenti svými spolužákům neprozradí, nemusí to vůbec zjistit. Celiaci nemají žádné viditelné
postižení i když podle definice zdravotního postižení o zdravotně postižené jde. Není ani žádnou
výjimkou, že se celiak za své postižení stydí a tají ho. Stravovací omezení bývá mnohdy pro mladé
lidi takovým handicapem, že se často ani nezúčastňují různých společenských akcí a školních
aktivit.“

Stravování dětí na indikovaných dietách ve školních jídelnách
„Děti, které se ve škole stravovat nemohou a jsou odkázáni na jídlo z domova, zvládají pak velmi
obtížně odpolední činnosti. Některé školy jsou ochotny ohřát dítěti z domova přinesené jídlo.
Některé ale ne. Pak se to řeší buď tím, že si dítko nosí teplý oběd se sebou v termonádobě a sní si
ho o některé přestávce nebo po vyučování. Nebo má velkou svačinu a teplé jídlo má až po návratu
domů.“
https://helenasasova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=676540
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Příspěvek na péči pro děti s celiakií
„Pokud má dítě celiakii a musí dodržovat bezlepkovou dietu, je třeba mu věnovat větší péči nežli
zdravému dítěti. Potřeba péče o celiaka je samozřejmě různá a záleží na každém dítěti, jak se
s nemocí a léčbou vyrovná, ale v naprosté většině není stejná jako u zdravého dítěte. Problémy se
zvýšenou péčí o děti (ale i dospělé) se zdravotním postižením řeší zákon 108/2006 Sb. o sociálních
službách a prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní normy udávají za jakých podmínek
má zdravotně postižené dítě, tedy i dítě s celiakií, nárok na příspěvek na péči.“
https://helenasasova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=671505

4. Poradenství bylo v rámci projektu realizované formou:
 ústní – přímým kontaktem s klientem,
 mailem – nejvíce využívaný způsob poradenství,
 telefonicky – takové poradenství je určeno především pro rychlou
a stručnou odpověď, když si klient není něčím jistý, či potřebuje znát
odpověď bezodkladně,
 na akcích.
Telefonická poradna funguje nepřetržitě (vyjma pozdních nočních a brzkých
ranních hodin), včetně sobot a nedělí.
5. Tisk a distribuce edukačních brožur.
V r. 2018 jsme nechali dotisknout dalších 1 000 kusů brožur. Brožury jsou
určené primárně veřejnosti, ale jsou velmi dobrým vodítkem a informačním
zdrojem pro již diagnostikované celiaky. Poskytují se účastníkům akcí,
lékárnám, školám, zdravotnickým zařízením i ostatním neziskovým organizacím.
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Výsledkem realizace tohoto projektu je zlepšení života celiaků a jejich rodin
a zmírnění, či odstranění překážek, které s sebou dodržování bezlepkové diety
přináší. Pomocí uvedených aktivit napomáháme celiakům k lepšímu začlenění do
běžného života.

Webové stránky o problematice celiakie pro celiaky
a širokou veřejnost
Smyslem provozování, doplňování a rozšiřování webových a facebookových stránek
je pomoci lidem, kteří trpí celiakií a jsou doživotně odkázáni na bezlepkovou dietu.
Mnoho celiaků se po stanovení diagnózy a indikaci bezlepkové diety lékařem
dostává do informační nouze a hledá pomoc. Zpravidla nejprve na internetu. Je
tedy velmi žádoucí, abychom nabídli takové webové stránky, které obsahují
správné a pravdivé informace, a které jsou skutečnou pomocí. Zároveň slouží
stránky pro širokou veřejnost k získání informací.
V r. 2018 přibylo na stránkách 6 článků s různými tématy:
Celiakie? To se mě netýká!
Diagnóza celiakie.
Dotazy z poradny 2018.
Proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu.
Co lidé vědí o celiakii a bezlepkové dietě.
Dispenzární péče o celiaky.
Aktualizovali jsme sekci v angličtině pro zahraniční návštěvníky.
Na webu přibyly recepty a videorecepty:
Pizza, Bílý chléb, Chleba s pohankou a ořechy, Brazilské pao, Kremrole, Roláda,
Jablečná mřížka, Slaná roláda, Bramborová roláda
Pravidelně jsme informovali o činnosti organizace zprávami z akcí, které se konaly
v rámci ostatních projektů, např. 12. Májový koncert, Den zdravotně postižených
v Jablonci n. N., Dny Svaté Markéty na Rotštejně, Konference Technické univerzity
a to popisem akce a jejího významu a fotodokumentací, popř. videozáznamem.
Na webové stránky i na facebook se dávají pozvánky na jednotlivé akce a na
facebook organizace se sdílí důležité informace z jiných stránek nebo diskusních
fór. Počet sledujících na facebookových stránkách velmi rychle narůstá.
U pravidelných akcí jsou termíny na webu uvedeny na celý rok dopředu.
Na webu funguje odborná a občanská poradna a veřejná diskuse.
Webové stránky jsou v provozu od r. 2007. V průběhu r. 2009 a 2010 byly nově
zrekonstruovány. V r. 2011 byly obohaceny o cenné informace v angličtině,
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o videorecepty a recepty a o odborné články. V r. 2014 byla upravena sekce
s recepty a v r. 2015 byly stránky obohaceny o informace v němčině. V r. 2016 byly
stránky rozšířeny o odborné články především z oblasti sociální ve vazbě na
neustálé legislativní změny, o nové poznatky v oblasti bezlepkové diety a o nové
recepty a video recepty. V r. 2017 byly stránky opatřeny kvízem, pomocí něhož si
návštěvníci můžou vyzkoušet svoje znalosti na téma celiakie a bezlepková dieta.
Na základě informací, které návštěvník webových stránek získá, se pak obrací na
naši organizaci o pomoc, žádá poradenství apod. Tím se eliminují chyby, kterých se
lidé dopouštějí, pokud uvěří chybným informacím na jiných stánkách.

Vytvoření kontaktních míst k poradenství o problematice
celiakie a bezlepkové diety
Záměrem nového pilotního projektu bylo zřídit kontaktní místa, kam by mohli
potřební přijít, kde by se jim věnoval odborník diskrétně a kde by získali tištěné
edukační materiály. V rámci projektu vznikla kontaktní místa zatím v pěti městech:
Liberec, Turnov, Jablonec n. N., Česká Lípa a Praha.
Kontaktní místo v Liberci vzniklo ve spolupráci s organizací Tichý svět, o. p. s.,
v jejich prostorách.
Kontaktní místo v Turnově vzniklo ve spolupráci s organizací Centrum pro rodinu
Náruč z.ú., v jejichž prostorách také probíhají pravidelná setkání celiaků, besedy a
kurzy vaření.
Kontaktní místo v Jablonci n. N. funguje v prostorách mateřského centra MC
Jablíčko Jablonec n. N., kde jsme také pořádali pro návštěvníky MC besedu o
celiakii a bezlepkové dietě.
Kontaktní místo v České Lípě provozujeme ve spolupráci se spolkem Občan v tísni
z.s., se kterým jsme spolupracovali i při organizování akce pro celiaky v září 2018
a při realizaci dalších aktivit.
Vznik kontaktního místa v Praze nám umožnila Asociace nestátních neziskových
organizací v ČR ve svých prostorách. V těchto prostorách provozuje Asociace i další
poradny, zejména pro malé neziskové organizace, např. právní poradnu, poradnu
na téma účetnictví a daní apod.
Fungování a využívání kontaktních míst je různé. Záleží na mnoha okolnostech,
zejména na dostupnosti jiných akcí pro celiaky. Nejnavštěvovanější kontaktní místo
bylo v České lípě, pravděpodobně proto, že zde proběhla v 2018 pouze jedna
edukační akce a protože kontaktní místo je spojeno s výdejním místem potravin
z Potravinové banky.
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Nejméně navštěvovaným místem je kontaktní místo v Praze, pravděpodobně
proto, že zde fungují dvě pražské organizace, z nichž jedna nabízí celiakům setkání
každý měsíc.
V budoucnu, pokud se projet osvědčí, bude přínosné taková kontaktní místa
vytvořit i v dalších městech, aby pomoc celiakům byla dostupná po celé republice
a celiaci nebyli odkázání jen na účast na edukačních akcích, či pomoc pouze po
telefonu, mailu nebo prostřednictvím webových stránek.
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Projekt poskytování bezlepkových potravin z Potravinové
banky
Na začátku roku 2018 jsme začali spolupracovat s libereckou Potravinovou bankou,
která nám dodává bezlepkové potraviny. Ty jsou následně distribuovány celiakům,
kteří se na výzvu do projektu přihlásili. Zpravidla se potraviny předávají na
pravidelných akcích nebo náhodně podle jejich množství a možností organizace.
Potraviny z Potravinové banky jsou pro některé celiaky a jejich rodiny obrovskou
pomocí, protože mnozí se dostávají vlivem velmi vysoké ceny bezlepkových
potravin do značné finanční nouze. Někteří senioři dokonce do stavu chudoby.
Potraviny jsou vyjma přímé podpory celiaků také využívány při prezentaci
organizace a k ochutnávkám.
Celková podpora od Potravinové banky v r. 2018 činila 77 913,50 Kč.
Vzdělávání:
Účastníme se vzdělávacích akcí pro zvýšení kvalifikace a možnost poskytovat
odborné poradenství na vysoké úrovni.
V r. 2018 jsme se zúčastnili jako každý rok XXIV. Sympózia o morfologii a funkci
střeva dne 27. 4. 2018.
Další aktivity:
Jsme členy pracovní skupiny pro celiakii, která pracuje při Pacientské radě MZČR
a aktivně se zapojujeme do její činnosti.
Finanční zdroje:
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Zpráva o hospodaření organizace za r. 2018
Celia-život bez lepku o. p. s. hospodaří s finančními prostředky, které na příslušný
rok získá z různých zdrojů. Finančními zdroji organizace k zajištění realizace
jednotlivých projektů jsou prostředky získané z dotací, darů fyzických a právnických
osob a vlastní činností. V r. 2018 organizace vlastní příjmy neměla.
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. 2018 dosáhla nulového výsledku hospodaření. Zdroje r. 2018 byly
zcela vyčerpány a zbývající náklady byly kryty dary získanými v předcházejících
letech evidovaných v souladu s § 18 odst. 2 Vyhlášky na účtě 911 100.

Příjmy v r. 2018:
MZČR – programy PVP
Krajský úřad Libereckého kraje
Město Liberec
Nadační fond Lasvit
Město Jablonec n. N.
Město Turnov
Nefinanční dary
Čerpání finančních darů
Celkem

175 000,69 450,18 000,8 000,9 000,5 000,77 913,5 698,368 061,23

Výdaje v r. 2018:
Materiálové náklady
Služby

23 852,131 296,-

z toho:
práce pro organizaci, konzultace s lékaři, nutriční terapeutkou atd.
poštovné
internet
telefony
cestovné
nájemné
tisk edukačních materiálů
ostatní služby – prezentace organizace, hosting, doména, atd.

Osobní náklady
Poskytnuté nefinanční dary
Poskytnuté příspěvky – členské příspěvky
Celkem

30 500,1 136,5 400,5 396,52 271,250,9 789,26 554,-

134 500,77 913,500,368 061,-

Majetek organizace a zdroje jeho krytí k rozvahovému dni:
Stálá aktiva organizace nemá.
Dlouhodobý drobný hmotný majetek evidovaný v operativní evidenci s pořizovací
cenou vyšší než 2 000,- Kč tvoří:
PC s příslušenstvím
notebook
barevná laserová multifunkční tiskárna
černobílá laserová tiskárna
mobilní telefon
Oběžná aktiva tvoří:
 peníze v pokladně
 peníze na běžném účtě
 pohledávky z nevyplacených dotací
 přeplatek na srážkové dani
Pasiva tvoří:
 nevypořádaný závazek z půjčky
 fondy – nevyčerpané dary
Účetním obdobím je kalendářní rok.
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Kontrolou účetnictví r. 2018 bylo zjištěno, že 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..
Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že
 čerpání státní dotace za r. 2018 probíhalo v souladu s rozhodnutím
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č.
PVP/169/170/171/4131/186 vydaným MZ dne 14. 5. 2018,
 veškerá vyúčtování byla řádně provedena a odevzdána,
 byly dodrženy podíly finančních spoluúčastí pro jednotlivé finanční zdroje.
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.
Veškeré účetní doklady splňují náležitosti účetních dokladů. Organizace má
zpracovanou účetní metodiku a oběh účetních 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.
Účetnictví organizace podává poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2018, nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2018 a obsah položek účetní závěrky
odpovídá skutečnému stavu.

Ing. Helena Sasová
ředitelka
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