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Úvodní slovo
Omezení souvisejících s pandemií COVID-19 ovlivnilo
také naše aktivity.  Znamenalo to během velmi
krátké doby transformovat se do on-line prostředí.
A také bohužel zrušení některých plánovaných
aktivit a setkání. Přesto, že je dnešní doba obzvláště
náročná pro všechny, o to víc si ceníme podpory
dárců a ochoty našich podporovatelů.

Radoslav Hajgajda
zakladatel ASGENT
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Počet členů ASGENT
5 individuálních osob a jedna organizace se 75 členy

Počet akcí 
Setkání na Mezinárodní den Angelmanova syndromu 15. února

Počet článků v médiích
najdete na www.asgent.org/cs/o-nas/media/
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15 Počet vydaných článků a aktualit
najdete na www.asgent.org

10.000+ Počet sledujících
Instagram, Facebook, Linkedin



V odborné radě jsme se rozloučili s členem panem
profesorem Mackem, který  byl členem odborné rady
od počátku vzniku Asociace. Vážíme si a děkujeme za
jeho působení v začátcích našich aktivit. Pan profesor
získal pracovně novou roli, kde ho nechceme
vystavovat střetu zájmu, proto jsme se domluvili na
ukončení jeho působení v Asociaci.

Organizační struktura

Doc.Dr. Radislav
Sedláček, PhD.

Odborná rada pro rok 2020

prof. MUDr. Jiří
Forejt, DrSc.

Ve výboru spolku nedošlo za rok 2020 k žádným
změnám. 



Představení
nového loga

Vytvoření jednotné identity asociace je
jedním z našich dalších cílů. 



15/února      Mezinárodní den
Angelmanova syndromu 

Účast na konferenci SymGen 2020

Akce realizované v 2020

Rozsvícení Tančícího domu na modro. Prezentace našich aktivit na odborné
konferenci po boku řady odborníků.

S ohledem na situaci v souvislosti s pandemií covid19 byla většina plánovaných akcí přesunuta
na neurčito. Přesto se nám podařilo několik zajímavých událostí uskutečnit nebo se zúčastnit. 



Online sbírka na znesnáze21
 

Den vzácných onemocnění

Akce realizované v 2020

Osvětová kampaň na sociálních sítích na
podporu Angelmanova syndromu - jednoho z

8tis. vzácných onemocnění.

Vybráno nádherných 
68 331 Kč.



On-line přednáška pro Univerzitu
Palackého v Olomouci

Online koncert kapely Skyline
 

Akce realizované v 2020

Online přednáška pro studenty Ústavu
speciálněpedagogických studií o našem životě
s andělem. Rádi jsme se podíleli na osvětové 

 kampani pro lidi, kteří pro nás mají obrovský
význam. Jsou to oni, kteří budou jednou mít
největší podíl na tom, jakou kvalitu bude mít

Oliho život, až mi tu jednou nebudeme.

Tahle skvělá parta lidí nám tradičně pomáhá
na svém každoročním předvánočním pražském

koncertu. Letos si jejich počinu obzvlášť
ceníme, protože je neodradila ani  corona

sitauce a fakt, že se koncert musel konat on-
line.   

 



ASGENT 
v mediích 

Albrechtický zpravodaj
Magazín listí
Časopis Vlasta
Hospodářské noviny
Blesk.cz
APO Bulletin
ČAVO Noviny



„Naděje není přesvědčení,
že něco dopadne dobře,
nýbrž jistota, že něco má
smysl – bez ohledu na to,
jak to dopadne."

- Václav Havel



Kontaktní a identifikační údaje 
Asociace genové terapie, z.s.
Číslo a datum registrace:  spisová značka
70390 L, Městský soud v Praze, dne 10. 7. 2018
Sídlo organizace:  Praha – Michle, Nuselská
513/76, PSČ 140 00
Statutární zástupce:  Ing. Radoslav Hajgajda
Telefon:   +420 602 620 006
E-mail:    info@asgent.org
IČO:    07136030

Bankovní spojení:  Fio banka
Číslo účtu:  
Pro platbu v českých korunách:    2801468438/2010 
Pro platbu v eurech:     2401468439/2010
IBAN:      CZ8820100000002401468439
BIC/SWIFT:      FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Webové stránky:    www.asgent.org



Závěrečné slovo a poděkování
Nové výzvy přinášejí nové myšlenky. Máme vymyšleno
několik zajímavých aktivit, které by mohli pomoci
zviditelnit problematiku vzácných onemocnění a
přitáhnout více pozornosti veřejnosti k tématu, které si to
zaslouží a je dlouhodobě na okraji podporovaných
výzkumů. Přitom právě vzácné onemocnění jsou mnohdy
ideálním hřištěm pro vědce. Když čtete tuto zprávu až po
tyto slova, tak Vám děkujeme za vaši podporu a vážíme si,
že Vás naše práce zajímá.

Radoslav Hajgajda
zakladatel ASGENT



Přílohy

A - Výkaz zisku a ztráty 
B - Rozvaha





Asociace genové terapie, z.s.
www.asgent.org 

Facebook: @asgent.org
Instagram: @our.life.with.angel 

 
#EverydayLifeWithAngel

  VĚDA  |  VÝZKUM |  GENET IKA  |  INSP IRACEVĚDA |  VÝZKUM |  GENET IKA  |  INSP IRACE   


