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Každý rok vidím jako příležitost splnit si přání, posouvat se
k vytýčenému cíli, ke zlepšení toho, co se v životě nedaří,
dostávat se i sám k sobě. A nevyjde-li to ideálně, někdy i vůbec,
život nekončí a je tu další příležitost, další rok, další možnosti
k pokračování v cestě.
Stejně tak je to v Rozaliu s uplynulým rokem 2018. Malé posuny,
dílčí úspěchy napřeného úsilí, vnímám, ale celkově se systém
očkování nikam nehnul. Kdo se ale významně „hýbe“, jsou rodiče,
jejich názory a odhodlanost očkovat své děti podle vlastního
uvážení a zdravotního stavu. A to je naše zadostiučinění.

V roce 2018 jsme se setkali s mnohými z vás, vzájemně se
inspirovali, poradili, nasměrovali, podpořili některé z vás.
Změna systému přijde jen s odhodlanými a aktivní rodiči,
takže naděje je tu veliká!!!

Děkuji jménem Rozalia všem našim členům, dárcům, partnerům,
dobrovolníkům i fanouškům za podporu.
Jen díky vám můžeme měnit systém očkování v České republice.

„
„

Martina Suchánková
předsedkyně spolku Rozalio



KDO JSME A CO DĚLÁME

Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný
systém očkování s dostatečnou informovaností.
Požadujeme, aby očkování bylo vždy prováděno
s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací
možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost
široké veřejnosti o možnostech bezpečného
očkování a podporujeme rodiče v jejich individuálním
přístupu k očkování.
Snažíme se také podílet na změně právní úpravy
očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila
vyspělému zdravotnickému systému
západoevropských zemí.

Nabízíme především informace, a to formou:

- poradenství - e-mailem, telefonicky,
na facebookových stránkách Rozalia
nebo formou osobní konzultace

- aktualit i odborných informací v problematice
očkování - na webu a na facebooku

- materiálů - letáků a brožur

- přednášením na veřejnosti

- právní podporou - v některých případech pomáháme
i finančním příspěvkem na výlohy při soudních
sporech (např. vypracování žaloby, odvolání, atd.)

Podporujeme rodiče v jejich informovaném
a svobodném rozhodování o očkování jejich dětí.

CO NABÍZÍME



MARTINA SUCHÁNKOVÁ

Zakládající členka a současná předsedkyně Rozalia.
Za spolek vystupuje v médiích, přednáší na besedách,
zodpovídá e-mailové a telefonické dotazy v poradně,
jedná s odborníky, politiky a úředníky a v neposlední řadě
pracuje na článcích a oficiálních dokumentech Rozalia.

Martina má tři děti a rodina ji baví. Aktivně se zapojuje do
školních i mimoškolních aktivit dětí. Má ráda hory a ostrá
vegetariánská jídla, jejím koníčkem je výroba vlastní barefoot obuvi.

MARIE MAŘÍKOVÁ

Místopředsedkyně Rozalia, vede poradnu, přednáší na besedách,
vystupuje v médiích, účastní se schůzek s politiky i úředníky státní
správy a stará se o facebook Rozalia. 

Maruška vychovává tři děti, z nichž jedno má v pěstounské péči.
V současnosti se věnuje seberozvoji a vzdělávání.
V Plzni organizuje setkání rodičů na téma porodů a očkování.

DAGMAR SLÁČALOVÁ

Dáša je jediným pracovníkem Rozalia v zaměstnaneckém poměru,
kterým se stala díky dotaci z Úřadu práce.
V listopadu 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou, přesto se práci
pro Rozalio ve svém volném čase stále věnuje.
Komunikuje s dárci a partnery, vede evidenci členské základny
a příspěvků, vymýšlí a následně vytváří kampaně a projekty, vyřizuje
objednávky publikací a letáků, zpracovává podklady pro účetnictví,
vyhledává a koordinuje dobrovolníky, vytváří a rozesílá měsíční
newslettery, plánuje a kontroluje činnost spolku.

Dáša má dvě děti, se kterými
ráda navštěvuje památky
a turistická místa.
Šátkuje, látkuje, myslí ekologicky
a miluje zdravou stravu.



V roce 2018 jsme zodpověděli přes 1000 dotazů:
 - 471 e-mailových,
 - přes 500 telefonických,
 - 189 prostřednictvím soukromých zpráv na facebooku.

Uskutečnilo se 13 osobních konzultací, přednášeli jsme na 40 místech.
Napsali jsme 35 textů. V médiích jsme vystoupili 25x.

NAŠE AKTIVITY V INFORMOVANOSTI
O MOŽNOSTECH BEZPEČNÉHO

OČKOVÁNÍ V RÁMCI SPOLKU
V ROCE 2018

Očkofórum ve ZlíněFestival Evolution v Praze

Porodní večírek ve spolupráci s H.A.M. XIII. Očkofórum



ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY

Naším primárním cílem je komunikovat problematiku
očkování a základních práv na různých úrovních
i platformách.
V ČŽL je téma očkování při podmínce přijímání pouze
řádně očkovaných dětí do mateřských škol a neexistence
odškodnění újmy po očkování v úrovni diskriminace žen,
resp. rodičů, na trhu práce a slaďování rodinného
a profesního života. Nepřijetí do školky rodiny velmi
zasahuje, a to především matky, které se tak nemohou
vrátit do zaměstnání a často tak ztrácejí možnost
dobrého uplatnění při návratu
z rodičovské dovolené. 
Rodiny pečující o vážně nemocné
či poškozené dítě po očkování,
kdy stát rodině nepřispěje, se také
mohou dostat do ekonomické krize.
Nejen z toho důvodu jsme vstoupili
do organizace Česká ženská lobby.

CENA ZLATÝ BLUDNÝ BALVAN
 
Výbor Českého klubu skeptiků Sisyfos udělil
spolku ROZALIO Zlatý Bludný Balvan Sisyfa!
Cena přišla po jedenácti letech fungování
a pro nás je to signál, že je naše práce vidět
a naše činnost má smysl.
Sisyfos udělením Zlatého Bludného Balvanu
našemu spolku zřejmě naznačuje, že nevěří
v bezpečné očkování, a to nás překvapilo.
Ani jsme netušili, že skeptici jsou
k očkování až tolik skeptičtí?!
Třeba jednou Sisyfos
přesvědčíme o tom,
že s individuálním
přístupem k jedinci lze
zvýšit bezpečnost
vakcinace!

VALNÁ HROMADA

Valná hromada Rozalia zasedala 1. září 2018.
Zápis si můžete přečíst

GIVING TUESDAY

Zapojili jsme se do listopadových
oslav mezinárodního dne dárcovství
Giving Tuesday.
Při té příležitosti jsme chtěli získat 600
padesátikorunových dárců.
Naši GivingTuesday výzvu najdete
a projekt k ní na darujme.cz .
Akce pomohla získat další finance na provoz
spolku Rozalio.

NAŠE ČINNOST
V RÁMCI SPOLKU

V ROCE 2018

Článek ZDE!

ZDE.

ZDE.
ZDE.

http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1117-slyseli-jste-tu-ranu-to-byl-ten-zbloudily-sutr
http://rozalio.cz/o-nas/verejne-dokumenty/valne-hromady/1170-zapis-ze-zasedani-valne-hromady-2018
https://www.giving-tuesday.cz/najdete-50-kc/
https://www.darujme.cz/projekt/1201292


NAŠE AKTIVITY V SYSTÉMU
OČKOVÁNÍ V ROCE 2018

V Rozaliu jsme se již v roce 2016 zabývali
problémem s vyžadováním úhrady povinného
očkování v případech, kdy rodiče chtěli očkovat
dítě později, mimo lhůty stanovené vyhláškou.
Pojišťovny odmítaly takové očkování hradit,
čímž se dopouštěly protiprávního jednání.
V roce 2018 se nám konečně podařilo tento
problém prolomit, zdravotní pojišťovny „ustoupily“
a vydaly metodický pokyn, kde deklarují hradit
povinné očkování mimo termín vyhlášky.
Ač se stále ještě někdy objevují drobné neshody,
to nejhorší se podařilo vyřešit.

K tématu jsme vydali:

POJIŠŤOVNY A HRAZENÍ OČKOVÁNÍ

- Očkování vakcínou Hexacima jsou pojišťovny povinny
hradit i po druhém roce věku.

- Hrazení odloženého očkování - souhrnné informace.

- Pojišťovny odmítají hradit pozdější očkování.
Ministerstvo radí rodičům: suďte se s nimi.

- Platit za povinné očkování? Mám jiný nápad.

- Boj s pojišťovnami vyhrán.
Za povinné očkování se neplatí.

- Vzor výzvy k vrácení neoprávněně vyžádané úhrady
za povinné očkování.

http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1200-ockovani-vakcinou-hexacima-jsou-pojistovny-povinny-hradit-i-po-druhem-roce-veku
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1200-ockovani-vakcinou-hexacima-jsou-pojistovny-povinny-hradit-i-po-druhem-roce-veku
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1110-hrazeni-odlozeneho-ockovani-vsechny-informace
http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/1090-pojistovny-odmitaji-hradit-pozdejsi-ockovani-ministerstvo-radi-rodicum-sudte-se-s-nimi
http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/1090-pojistovny-odmitaji-hradit-pozdejsi-ockovani-ministerstvo-radi-rodicum-sudte-se-s-nimi
http://rozalio.cz/index.php/pravo/vzory-dokumentu/1082-platit-za-povinne-ockovani-mam-jiny-napad
http://rozalio.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:boj-s-pojistovnami-vyhran-za-odlozene-ockovani-se-neplati&catid=190&Itemid=293
http://rozalio.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:boj-s-pojistovnami-vyhran-za-odlozene-ockovani-se-neplati&catid=190&Itemid=293
http://rozalio.cz/pravo/vzory-dokumentu/1146-vzor-vyzvy-k-vraceni-neopravnene-vyzadane-uhrady-za-povinne-ockovani
http://rozalio.cz/pravo/vzory-dokumentu/1146-vzor-vyzvy-k-vraceni-neopravnene-vyzadane-uhrady-za-povinne-ockovani


NAŠE AKTIVITY V SYSTÉMU
OČKOVÁNÍ V ROCE 2018

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU OČKOVÁNÍ

Usilujeme o změny v systému očkování.
Věříme, že společně to dokážeme!

Během měsíce září jsme začali intenzivně pracovat
na návrzích úprav legislativy týkající se očkování.
Vypracovali jsme připomínky ke znění návrhu zákona
o náhradě újmy způsobené očkováním, který nám ve
vnitřním připomínkovém řízení zaslalo Ministerstvo
zdravotnictví.
Z velké části byly naše připomínky přijaty.
Některé zásadní však MZ nechtělo přijmout
(odškodnění úmrtí po očkování a retroaktivita zákona,
aby byli odškodněni i ti poškození, kteří byli očkováni
před platností zákona a jejich újma stále trvá), ale my
jsme se nevzdali a dále jsme pracovali na tom, aby
do nového zákona byly zaneseny.
Důležitý dokument k zákonu, vyhláška, jež bude
vymezovat druhy poškození, které se budou
odškodňovat, však byla teprve v procesu.
Na základě naší spolupráce máme přislíbeno jednání
k tvorbě vyhlášky.

K tématu jsme vydali:

Otevřel se zákon o ochraně veřejného zdraví, který mj.
řeší podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
a účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcí.
Projednávání tohoto zákona jsme monitorovali
a vypracovali k němu připomínky.

K zákonu o ochraně veřejného zdraví jsme
vydali:

- Návrhy k jednání o zákonu o náhradě újmy
způsobené (povinným) očkováním - vnější
připomínkové řízení.

- Jak se připravuje odškodnění
nežádoucích účinků očkování v ČR.

- Bude nový zákon o odškodňování
nežádoucích účinků očkování skutečnou
pomocí nebo nedosažitelnou normou?

- Problémy po očkování mohou rodiny
zruinovat i finančně.

- Rozalio navrhuje přepsat takřka celý
návrh zákona o odškodnění.
Máme 26 připomínek!

- Vypořádání připomínek k návrhu zákona
o náhradě újmy způsobené očkováním.

- Pětileté neočkované děti do školky musí,
mladší nesmí. Napraví připravovaná novela
zákona tento paradox?!

http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1210-navrhy-k-jednani-o-zakonu-o-nahrade-ujmy-zpusobene-povinnym-ockovanim-vnejsi-pripominkove-rizeni
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1210-navrhy-k-jednani-o-zakonu-o-nahrade-ujmy-zpusobene-povinnym-ockovanim-vnejsi-pripominkove-rizeni
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1210-navrhy-k-jednani-o-zakonu-o-nahrade-ujmy-zpusobene-povinnym-ockovanim-vnejsi-pripominkove-rizeni
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1152-jak-se-pripravuje-odskodneni-nezadoucich-ucinku-ockovani-v-cr
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1152-jak-se-pripravuje-odskodneni-nezadoucich-ucinku-ockovani-v-cr
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1153-bude-novy-zakon-o-odskodnovani-nezadoucich-ucinku-ockovani-skutecnou-pomoci-nebo-nedosazitelnou-normou
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1153-bude-novy-zakon-o-odskodnovani-nezadoucich-ucinku-ockovani-skutecnou-pomoci-nebo-nedosazitelnou-normou
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1153-bude-novy-zakon-o-odskodnovani-nezadoucich-ucinku-ockovani-skutecnou-pomoci-nebo-nedosazitelnou-normou
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1174-problemy-po-ockovani-mohou-rodiny-zruinovat-i-financne
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1174-problemy-po-ockovani-mohou-rodiny-zruinovat-i-financne
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1178-rozalio-navrhuje-takrka-prepsat-cely-navrh-zakona-o-odskodneni-mame-26-pripominek
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1178-rozalio-navrhuje-takrka-prepsat-cely-navrh-zakona-o-odskodneni-mame-26-pripominek
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1178-rozalio-navrhuje-takrka-prepsat-cely-navrh-zakona-o-odskodneni-mame-26-pripominek
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1195-vyporadani-pripominek-k-navrhu-zakona-o-nahrade-ujmy-zpusobene-ockovanim
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1195-vyporadani-pripominek-k-navrhu-zakona-o-nahrade-ujmy-zpusobene-ockovanim
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1161-petilete-neockovane-deti-do-skolky-musi-mladsi-nesmi-napravi-pripravovana-novela-zakona-tento-paradox
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1161-petilete-neockovane-deti-do-skolky-musi-mladsi-nesmi-napravi-pripravovana-novela-zakona-tento-paradox
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1161-petilete-neockovane-deti-do-skolky-musi-mladsi-nesmi-napravi-pripravovana-novela-zakona-tento-paradox


Zápisy ze schůzek k legislativním úpravám systému očkování:

Podpora spravedlnosti

Na jaře 2017 se na Rozalio obrátila matka, která žádala o finanční podporu soudního sporu
s otcem, který požaduje naočkovat jejich jedenáctiletou dceru, zatímco ani dcera ani matka
si očkování nepřály. Rozsudek zněl ve prospěch požadavku otce, matka se proti rozsudku 
htěla odvolat.
Výbor Rozalia se rozhodl matku a její dceru Adélku podpořit, a to především proto, že nebyl
brán zřetel na názor 11leté dívky. Byl poskytnut transparentní účet, kam dárci mohli zasílat
svou podporu.
Prostřednictvím transparentního účtu se vybrala částka 23.606,82 Kč. Po druhém neúspěšném
soudním rozhodnutí matka zvažovala, zda podat ústavní stížnost. I v tom se Rozalio rozhodlo
ji dále podporovat a vyhlásilo sbírku na darujme.cz, díky které se vybralo 9.100,- Kč.
Celkem dárci podpořili tento soudní spor částkou 32.706,82 Kč. Výsledek sporu si můžete
přečíst v článku
Dále jsme pomohli rodině Reichových, tvůrcům dokumentu Epidemie svobody. Díky našim
dárcům jsme uhradili soudní poplatek 14.000,- Kč spojených s jejich žalobou proti státu.

Ke konci června jsme se dozvěděli o svízelné situaci pana profesora Thona. Zcela neoprávněně
mu nebyla prodloužena pracovní smlouva na Masarykově univerzitě a také v nemocnici
u sv. Anny v Brně, nemůže tak ani přednášet a pracovat se studenty, ani se starat o své pacienty.
Zaslali jsme otevřené dopisy oběma institucím, ty si můžete přečíst          a .
Později jsme napsali o této kauze článek: 

- Zápis ze schůzky se zástupci Ministerstva zdravotnictví

- Zápis ze schůzky se zástupci Pirátů

- Zápis ze schůzky s poslankyní Olgou Richterovou

- Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví Radkem Policarem

- Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou

I děti mohou odmítnout očkování.

ZDE ZDE.
Zabránil týrání dítěte, dostal vyhazov.

https://www.darujme.cz/vyzva/1200551
https://www.darujme.cz/vyzva/1200551
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1138-zapis-ze-schuzky-se-zastupci-ministerstva-zdravotnictvi
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1156-zapis-ze-schuzky-se-zastupci-piratu
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1183-zapis-ze-schuzky-s-poslankyni-olgou-richterovou
http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1193-schuzka-rozalio-ministerstvo-zdravotnictvi-policar
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1189-i-deti-mohou-odmitnout-ockovani
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1189-i-deti-mohou-odmitnout-ockovani
http://rozalio.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:otevreny-dopis-vedeni-masarykovy-univerzity&catid=190&Itemid=293
http://rozalio.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1144:otevreny-dopis-vedeni-fn-u-sv-anny-v-brne&catid=190&Itemid=293
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1176-zabranil-tyrani-ditete-dostal-za-to-vyhazov


Očkování na úrovni Evropské unie

Na půdě EU se v roce 2018 horlivě debatovalo o jednotném postupu v boji proti infekčním
onemocněním. Situaci jsme mapovali a vyjadřovali se k ní. Napsali jsme             k Evropské
komisi o nedostatcích systému očkování v České republice.
Následně jsme oslovili europoslance formou             ve věci jednotného plánu boje proti
infekčním onemocněním. Na základě toho nám europoslanec Tomáš Zdechovský nabídl 
zprostředkování konkrétních dotazů k Evropské komisi.
O naší spolupráci si můžete přečíst v článku

Jako členové Evropského fóra pro dohled nad bezpečností očkování (EFVV), jsme podepsáni
pod výborně napsaným dopisem pro WHO o problematice bezpečnosti očkování, který si
můžete přečíst      

Kromě všeho výše uvedeného jsme pracovali i na dalších tématech a vydávali různé články:

zprávu 

dopisu

Evropský boj proti nedůvěře k očkování.

ZDE.

- Očkovat proti meningokokům? Jedna vakcína nestačí.

- Vyloučení hliníku z organismu pomocí křemíku.

- Úmrtí na nemoci v České republice, proti kterým se povinně očkuje (2007 – 2016).

- Mají pediatři povinnost hlásit odložení nebo odmítnutí očkování na OSPOD a KHS?

- Přehled vakcín distribuovaných do ČR v letech 2014-2021.

- Přidejte se k nám! 

- Náš tvrdohlavý miláček se po MMR změnil.

- Spalničky: nízká proočkovanost není na vině.

- Odkládáte? Neočkujete? Odmítám mít vaše dítě v péči!

- Migrény jako reakce na očkování vakcínou FSME IMMUN (klíšťová encefalitida).

http://rozalio.cz/index.php/aktuality/1077-zprava-k-evropske-komisi-jake-nedostatky-ma-system-ockovani-v-cr
http://rozalio.cz/index.php/110-aktuality/aktuality/1115-dopis-rozalio-europoslanci-ockovani
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1132-evropsky-boj-proti-neduvere-k-ockovani
http://rozalio.cz/index.php/aktuality/1077-zprava-k-evropske-komisi-jake-nedostatky-ma-system-ockovani-v-cr
http://rozalio.cz/index.php/110-aktuality/aktuality/1115-dopis-rozalio-europoslanci-ockovani
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1132-evropsky-boj-proti-neduvere-k-ockovani
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1171-otevreny-dopis-od-mezinarodnich-organizaci-ke-svetove-zdravotnicke-organizaci-who-o-problematice-bezpecnosti-ockovani
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1184-ockovat-proti-meningokokum-jedna-vakcina-nestaci
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1078-vylouceni-hliniku-z-organismu-pomoci-kremiku-vakciny
http://rozalio.cz/o-ockovani/statisticke-udaje/1081-tabulka-poctu-umrti-na-nemoci-proti-kterym-se-povinne-ockuje-2007-2016
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1076-maji-pediatri-povinnost-hlasit-odlozeni-nebo-odmitnuti-ockovani-na-ospod-a-khs
http://rozalio.cz/o-ockovani/statisticke-udaje/1073-vakciny-distribuce-cenik-mnozstvi
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1113-pridejte-se-k-nam
http://rozalio.cz/vase-pribehy-a-uvahy/pribehy/1091-nas-tvrdohlavy-milacek-se-po-mmr-zmenil
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1131-spalnicky-nizka-proockovanost-neni-na-vine
http://rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1128-odkladate-neockujete-odmitam-mit-vase-dite-v-peci
http://rozalio.cz/vase-pribehy-a-uvahy/pribehy/1163-migreny-jako-reakce-na-ockovani-vakcinou-fsme-immun-klistova-encefalitida


NAŠI PARTNEŘI



KONTAKTY

+420 605 214 798 rozalio@rozalio.cz
poradna@rozalio.cz

ROZALIO
Rodiče za lepší informovanost
a svobodnou volbu v očkování z. s. 
Voskovcova 986/12
152 00 Praha 5

IČ:27056473

ČLENOVÉ VÝBORU:
předsedkyně - Martina Suchánková
místopředsedkyně - Petra Janoušková, Marie Maříková
další členové - Miroslav Vácha, Michaela Tkadlecová

TRANSPARENTNÍ ÚČET:
číslo účtu - 2600037973/2010

Na transparentní účet se můžete podívat na této adrese:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2600037973

Pro platby členských příspěvků a konkrétních darů (v korunách):
číslo účtu: 2500012517/2010

Sestavili: Kamila Jindrová, Dagmar Sláčalová, Martina Suchánková
Grafické úpravy: Kamila Jindrová, www.indema.cz
Fotografie: ROZALIO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování z. s

http://www.indema.cz/

	1: hlavní strana
	2: obsah
	3: úvodní slovo
	4: kdo jsme_co nabízíme
	5: fotky osob_popisky
	6: naše aktivity v informovanosti
	7: naše činnost v rámci spolku
	8: naše aktivity v systému očkování
	9: změny v legislativě
	10: zápisy ze schůzek
	11: očkování na úrovni EU
	12: naši partneři
	13: kontakty

