
     Vyhodnotenie plánu aktivít 

LPRe – Klubu Kĺbik za rok 2016 

 
 Výročná členská schôdza sa uskutočnila prvý deň R-ip KK 10.júla 2016  

 Rekondično-integračný pobyt KK so sociálnou terapiou a odbornými prednáškami 

sa uskutočnil (10.-16.júla 2016)  

 Aktívne sme sa zúčastnili a pomáhali pri prípravách víkendových M-Vk so 

zameraním na praktické tréningy, koučing, konzultácie, mentoring,...  

 Pripravili sme propagačné aktivity na zvýšenie členskej základne KK.  

 Aktívne sme sa zúčastňovali na podujatiach LPRe SR, propagovali sme služby 

poradne CS-PP.  

 Spolupracovali sme  s miestnymi pobočkami a Klubom Motýlik.  

 Zorganizovali sme zbierku 2 % z daní FO a PO a spolupracovali sme 

s partnermi.  

 Opäť sme intenzívne podporili publikačnú činnosť Klubu Kĺbik:  

(správy KK v Informačnom bulletine, vydanie zborníka KROK 2014 - 2015, knižka 

pacientskych príbehov „Nálezy a straty s reumou“ ). 

 V tvorivých dielňach sme na r-ip v BJ podporili zručnosti a jemnú motoriku detí 

a mladých reumatikov.  

 Propagovali sme a distribuovali DVD s cvičebnými zostavami pre deti 

a dospelých.  

 Intenzívna aktualizácia webu mojareuma.sk  

 Spolupracovali sme s médiami, s prioritou na projekt KROK 2015 – hlasovanie 

bolo od 01.05. do 30.09.2016, vyhlásenie výsledkov KROK 15.10.2016.  

 Svetový deň reumatizmu 2016 sme propagovali ako „Budúcnosť je v našich 

rukách“.  

 Pripomenuli sme si 20. výročie od prvého pobytu mladých reumatikov 

v Piešťanoch – Hoteli Magnólia. Účastníci pobytu sa stretli s MUDr. Orlovskou a 

M. Jurišovou, ktoré pripravili a aktívne sa zúčastnili na 1. rekondičnom pobyte MR).  

 Zúčastnili sme sa na odborných podujatiach v tuzemsku i v zahraničí.  

 Poskytovali sme konzultačnú, administratívnu a koordinačnú činnosť.  

 Zabezpečili sme promo predmety s logom KK, SDR a LPRe SR.   

 Intenzívne sme udržiavali a aktualizovali skupiny na FB Moja & Tvoja 

artritída, Moja artritída, Liga proti reumatizmu.  

NAD RÁMEC plánu 2016: 

 Klub Kĺbik daroval LPRe SR celý web mojareuma.sk aj jeho zavedené značku.  

 Redizajn www.mojareuma.sk bezplatne urobil dobrovoľník KK O. Vrábel 

 Vybudovali sme celkom novú webstránku špeciálne pre KK www.klubklbik.sk 

s technickou podporou a inovatívnymi možnosťami prispel Ondrej Vrábel . 

 Organizovali sme kurz prvej pomoci s Červeným krížom cez projekt Krajina 

záchrancov počas Rekondično-integračného pobytu pre deti v júli 2016 

v Bardejovských kúpeľoch. 

http://www.mojareuma.sk/
http://www.klubklbik.sk/


 Zástupcovia KK sa zúčastnili na tlačovej konferencii k SDR 2016. 

 Absolvovali sme kúpeľné procedúry počas r-ip v júli 2016. 

 Zúčastnili sme sa na kurze prvej pomoci s Červeným krížom cez projekt Krajina 

záchrancov s Pfizerom počas 2. M.-V. kurzu pre lídrov MP/K v Piešťanoch v októbri.  

 12.októbra účinkovanie v Teleráne TV Markíza (Dajka Kostíková) 

 Členovia KK prispeli vlastnými príbehmi v mediálnej kampani SDR 2016. 

 Aktívne sme sa zúčastnili na natáčaní dokumentu Moja diagnóza (RTVS). 

 Starali sme sa o Detský kútik v NÚRCH-u a ambulancii MUDr. Dallosa v BA 

 Maximálne sme prispeli k prebudeniu činnosti MP Bratislava, iniciovali sme 

stretnutia a zúčastnili sa aj na VČS 19.11.2016. 

 Na slávnostnom podujatí – vyhlásení výsledkov novinárskej súťaže KROK 2016 sme 

za pomoci dobrovoľníka Ondreja Vrábla použili videoprojekciu.  

 Členovia z Klubu Kĺbik prispeli svojou aktivitou k založeniu MP v BB a NR. 

 Zúčastňovali sme sa na sérii besied „Stretnutia pacientov s reumatológmi bez bieleho 

plášťa v PN, BA, BB, KE, NR.    

 Pripravili sme súťaž detských kresieb s vianočnou tematikou a pripravili podklady na 

tlač vianočných pozdravov, urobili sme prieskum záujmu u partnerských firiem. Tlač 

pohľadníc sa zrealizuje až v roku 2017.  

 Dobrovoľník Ondrej Vrábel (za pomoci a konzultáciami P. Balážovej a Jany 

Dobšovičovej Černákovej) vybudoval nový spôsob vedenia databázy LPRe SR, 

funkčná bude od 1.1.2017. 

 Zapojili sme sa do dotazníkových prieskumov od študentov aj od inštitúcií, kt. nás 

oslovili na spoluprácu.  

 Vypracovali sme projekt a uspeli v súťaži „TVOJA TVÁR ZNIE POVEDOME“ TV 

Markíza a od Nadácie Markíza sme získali šek na tisíc euro. 

 Knižku „Nálezy a straty s reumou“ sme v PDF rozoslali do EULAR PARE 

a národných organizácií pre reumatikov v Európe. Dostali sme krásne odozvy 

a spätnú väzbu.   

 

 

Stručný text plánu vypracovala:  

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe – KK   

 

V Piešťanoch 16.02. 2017      

 

 

 

 

 


