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1. ÚVOD

EDI Slovensko, občianske združenie, ktoré sa venuje edukácii, prevencii a pomoci ľuďom s
poruchami príjmu potravy, ich blízkym a ohrozeným skupinám (mladí do 30 rokov,

športovci), bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-56045
dňa 05.03.2019.

Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č.83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z.
z 18. júna 2002 o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií SR z 10. decembra 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené za účelom podnikania.

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na
požiadanie v sídle občianskeho združenia.

Hlavnou misiou organizácie EDI Slovensko je šíriť prevenciu,, dlhodobo podporovať
pacientov v liečbe a skvalitniť liečbu v domácom prostredí. Práve preto si do dlhodobého
plánu zadefinovala 3 časti: zvýšenie povedomia o ochorení a destigmatizáciu, šírenie
prevencie a tvorbu pomocných programov pre pacientov a ich rodiny, bez ohľadu na vek a
ekonomicko-sociálne zázemie. Zároveň hľadá prostriedky a vytvára aktivity a možnosti ako
reálne pomôcť a etablovať sa ako inštitúcia, na ktorú sa môžu Slovensky a Slováci s dôverou
obrátiť. Dôležitým aspektom je pre ňu spolupracovať s odborníkmi a zdravotníckymi
inštitúciami, aby spoločne vytvárali vhodné, dostupné a odborne aj ľudsky kvalitné prostredie
pre pacientov s poruchami príjmu potravy a ich rodiny.

Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia poslania, ktoré je určené
v dokumentoch združenia.



2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2020

Činnosť občianskeho združenia v roku 2020 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo
združenie zriadené. Od marca čelilo nepredvídateľnej situácii, pandémii koronavírusu, ktorá
vyeskalovala nárast nových prípadov a žiadostí o pomoc.

Združenie preto zriadilo e-mailovú poradňu a od 27.3.2020 aj pravidelné podporné skupiny,
stacionáre pre pacientov s poruchami príjmu potravy, ktoré fungovali počas celého roka (a ich
fungovanie pokračuje) každý týždeň. Sú prístupné online, aby sa pomoc zabezpečila pre
každého, kto ju potrebuje z celého Slovenska. Stacionáre sú pre úćastníkov bezplatné. Sú
vedené odborníkmi (psychológ, psychiater) alebo peer konzultantmi a poradcami.

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sa od augusta spustila online poradňa, ktorá
funguje na báze bezplatných 30-minutových konzultácií každý pracovný deň. Poradni sa
venujú dve psychologičky, cez víkendy funguje e-mailová poradňa. Ako sa zvyšovala jej
poznateľnosť, pomaličky sa mesiac po mesiaci ozývalo viac klientov.

Naďalej pokračoval nutričný program, ktorý bolo treba finančne zabezpečiť. Vďaka podpore
spomenutej NDS sme mohli program rozšíriť na 6 klientov mesačne a do tímu pribrať novú
nutricionistku, dietologičku Evu Mrázikovú.

V druhej polovici roka sa podarila úspešná kampaň na sieti TikTok, ktorá cielila na deti od 10
do 15 rokov. Snahou bolo zvýšiť povedomie o poruchách príjmu potravy a ponúknuť deťom
pomoc a podporu v podobe online poradne. Kampaň bola mimoriadne úspešná, videlo ju vyše
350 000 užívateľov TikToku.

December sa ukončil v podobe edukačných videí zameraných na rôzne témy v oblasti porúch
príjmu potravy: stravovania, liečby, menštruácie, ale aj rád a tipov, ako zvládať Vianoce.

Náš tím sa rozšíril o nových členov do ďalšieho roka, prebiehalo písanie grantov, prvýkrát
prihlásenie sa medzi žiadateľov o 2% a plánovanie na rok 2021.



3. Záver

Táto výročná správa je dostupná na požiadanie v sídle občianskeho združenia.


