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Společnost C-M-T je spolek, založený v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů 

a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním 
Charcot - Marie - Tooth v součinnosti s orgány státní správy 

a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. 
Společnost se zejména snaží:
•  zlepšuje informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice 
CMT,
•  pořádá konference, semináře a edukačně – rekondiční pobyty osob s one-
mocněním CMT, jejich rodin a přátel, 
•  vydává periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
nebo činnosti Společnosti,
•  shromažďuje finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji Společnosti,
•  spolupracuje s lékaři a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví a so-
ciální oblasti,
•  zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovná-
vání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života 
společnosti,
•  navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná 
opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatře-
ní, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají život-
ních podmínek osob se zdravotním postižením.

Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihu-
je v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozšířena celosvětově, vyskytuje 
se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože byla objevena již roku 1886 
třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a Howard Henry Tooth), zůstá-
vají příčiny některých forem choroby dosud neobjasněné. U pacientů s CMT se 
postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i horních končetin, jako následek 
poškození jejich periferních nervů. Svaly na periferii končetin slábnou, proto-
že je postižené nervy dostatečně nestimulují. Dále dochází ke zhoršování funk-
ce senzitivních nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, hlubo-
ké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalo-
vá tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly inervují. CMT není smrtel-
né onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku života, vede však nezříd-
ka k invaliditě pacientů.
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Jedinou podmínkou je, že nakupujete přes internet. Jestliže ano, stačí udělat 4 jednodu-
ché kroky. 

1.  Podívejte se na portál www.givt.cz, zda se mezi zde zaregistrovanými obchody 
 nachází e-shop, na kterém se chystáte nakoupit. 
2.  Pokud ano, klikněte na něj a tím se jeho název objeví v políčku „Nákupem na“.
3.  Nyní klikněte na políčko „přispívám na“ a z nabídnutých organizací 
 vyberte Společnost C-M-T. 
4.  Zbývá už jen odkliknout „Zahájit nákup“. 

Tím se dostanete do vámi zvoleného e-shopu a zde již pokračujete v nákupu, jak jste zvyklí. 

Po jeho skončení provozovatel e-shopu pošle předem dané procento ze zaplacené část-
ky provozovateli portálu GIVT.cz, který jej pak po odečtení provize převede na účet Spo-
lečnosti C-M-T.  

Mezi zúčastněnými e-shopy je již řada známých internetových obchodů a slevových por-
tálů. Byla by proto škoda, kdybyste nevyužili možnosti nechat je věnovat určitou část pe-
něz z vaší útraty Společnosti C-M-T.  

Předem vám za to děkujeme.  

Výbor Společnosti C-M-T

Jak podpořit Společnost C-M-T, aniž by Vás to stálo jedinou korunu?


