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Úvodní slovo předsedy spolku
Spolek ALKMEON založili zaměstnanci Neurorehabilitační kliniky AXON spolu s rodiči
malých pacientů s dětskou mozkovou obrnou, neurologickými postiženími a poraněními
mozku, aby mohli ještě aktivněji prosazovat zlepšování zdravotního stavu dětí
a sociálního postavení jejich rodin.
Jedině spojení vysoké odborné erudice profesionálních terapeutů a osobních zkušeností
rodičů v péči o postižené děti může vést k aktivitám, které budou přínosné nejen členům
spolku, ale též dalším rodinám.
Spolek ALKMEON chce být v budoucnosti otevřen všem, kteří se chtějí podílet na
společném díle a přinášet nové nápady, náměty a hlavně jsou ochotni přiložit nezištně
ruku ke společnému dílu. Vždyť naším společným cílem je přece to, aby i děti, ke kterým
nebyl osud příliš laskavý, dokázaly prožít důstojný život, prožívaly šťastné okamžiky
a dokázaly se v co nejvyšší míře integrovat do naší společnosti.
Ing. Milan Říha, Ph.D.
předseda spolku

Podané žádosti o granty
Dne 3.11.2017 byla podána žádost o grant v rámci projektu „Rozvoj dětí s DMO v rámci
ergoterapeutického programu“ Nadaci Penta. I přes skutečnost, že tento projekt
nakonec podpořen nebyl, získali členové spolku první zkušenost s napsáním projektu,
jeho podáním a obhajobou. Na sklonku roku 2017 se připravoval další projekt o
poskytování dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního
fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020“. Žádost o dotaci byla
podána v roce 2018.
Získané finanční dary
V roce 2017 získal spolek finanční dar od BcA. Dany Aleny Maděrové ve výši 13.000,Kč. S dalšími sponzory se rozeběhla jednání o jejich zapojení do projektů, které se
připravovaly pro rok 2018.
Přehled o fyzických osobách, kterým byly poskytnuty prostředky na veřejně
prospěšný účel
Spolek uhradil část terapie KOSMÍK konanou v termínu 4.12.-22.12.2017 Monice
R. z Prahy v celkové hodnotě 12.300,- Kč. Terapie se uskutečnila na
Neurorehabilitační klinice AXON v Praze 4.

Aktivity spolku v roce 2017
Spolek vytvořil v roce 2017 webové stránky na adrese www.alkmeon.cz . Spolek
uspořádal v roce 2017 Mikulášskou oslavu spolu s Neurorehabilitační klinikou
AXON pro děti svých členů. Děti měly šanci zúčastnit se spousty her
přizpůsobených jejich zdravotnímu stavu, za jejichž absolvování obdržely na závěr
zaslouženou odměnu. Na průběh oslavy dohlížela spousta andělů, Mikuláš, ale
nechyběl ani obávaný čert.

Dne 20. prosince 2017 uspořádal spolek seminář o problémech stomatologické
péče o děti s dětskou mozkovou obrnou, které lektorovala MUDr. Erika Lenčová,
Ph.D. ze zubní ordinace ECDENTIST s.r.o., Litvínovská 521/34, 190 00 Praha 9.
Seminář byl určen jako terapeutům, tak i rodičům dětí s DMO.

