Výroční zpráva 2013

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Člen Evropské koalice proti rakovině prsu “Europa Donna”
Alliance of Women with Breast Cancer
A representative of the European Breast Cancer Coalition “Europa Donna”
Byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující
celostátní obecně prospěšná společnost a to dne 9. července 2002.
Jejím cílem je:
 Sloužit jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky ne-mocné a
jejich organizace
 Poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných
 Koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového
onemocnění prsu
 Sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných
podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemoc-něním prsu
 Zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách
Obsah výroční zprávy
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2. Zpráva o financích 2013
3. Plán aktivit na 2014
Správní rada a dozorčí rada
Předseda správní rady: Jarmila Novotná
Místopředseda správní rady: Anna Gavendová
Člen správní rady: MUDr. Petra Tesařová
Člen správní rady: Daniela Kelišová
Člen správní rady: Eva Najvarová
Člen správní rady: Hana Jírovcová
Dozorčí rada:
Mgr. Jiří Slavíček - předseda
Marta Veselá
Ing. Alena Kočí

Sídlo společnosti a kontakty
Vinohradská 176
130 00 Praha 3
Tel: +420 222 733 733
E-mail: aliance@breastcancer.cz
Webové stránky: http://www.breastcancer.cz/
IČ a registrace v Obchodním rejstříku
IČ: 26 70 43 74
Číslo účtu: 27-9092620207/0100 (Komerční banka)
Registrace v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 9. 7. 2002,
odd. O, vložka 255
Vedení společnosti
Eva Knappová, ředitelka společnosti
Tel.: +420 222 733 733, cell +420 777 791 590
E-mail: evaknapp@breastcancer.cz

Zaměstnanci:
Anna Mazurová – asistentka ředitelky
Tel.: +420 222 733 733, cell +420 734 837 675
E-mail: aliance@breastcancer.cz
(leden – listopad)
Externí spolupracovníci:
Naďa Bílá, Tel.: +420 734 249 393
E-mail: aliance@breastcancer.cz
Andrea Mičke, Tel.: +420 606 339 269
E-mail: aliance@breastcancer.cz
Bellis – sekce mladých pacientek:
MUDr. Ester Adriantsarazo – koordinátorka
Tel.: +420 739 502 668
E-mail: ester@youngandcancer.cz
Webové stránky: http://www.youngandcancer.cz/
Účetní:
Ing. Alena Nováková
Tel.: +420 602 464 160
E-mail: aliance@breastcancer.cz
PR:
Czech P.R., s.r.o.,
Národní 17
110 00 Praha 1
tel. +420 224 210 206; +420 732 314 118
fax +420 224 210 615
www.czechpr.cz
www.ecco-network.com
Kontaktní osoba: JUDr. Magdalena Vošalíková
Tel.: +420 732 314 118
E-mail: vosaliova@czechpr.cz

AKCE A PROJEKTY 2013
Mezinárodní spolupráce:
Europa Donna
19. – 21. října - 11. ročník Panevropské konference Europa Donny v Praze
9. –11. listopadu - účast na semináři „Breast Cancer Advocacy Training
Jiné:
17. - 18. června Brusel – účast na konferenci s problematikou pacientek s pokročilým
karcinomem prsu
7. - 9. listopadu Lisabon - účast na konferenci s problematikou pacientek
s pokročilým karcinomem prsu
29. listopadu Praha Sceletal Academy – účast na konferenci

PROJEKTY:
Dokážeš to taky!
24.-26. května – dvanáctý ročník projektu Dokážeš
to taky!proběhl
pod názvem „ Bereme to
s nadhledem“
setkání
členek
jednotlivých
pacientských organizací na Karlštejně a na letišti v
Bubovicích. Akce se zúčastnilo více jak 70 pacientek
z 26 organizací. Překonání osobních psychických
bariér bylo formou proletu malým letadlem nebo
vystoupáním v upoutaném balonu. Sobota na letišti
byla otevřeným dnem i pro veřejnost, která se mohla
mimo
jiné
seznámit
s prezentací
činnosti
jednotlivých pacientských organizací, s osvětou o
důležitosti prevence i s možností praktického nácviku
metody samovyšetření prsu.

Plaveme prsa, kampaň Breast Health Day
12. října - tímto projektem se Aliance
žen v říjnu, v měsíci věnovanému boji
proti rakovině, připojuje pravidelně každý
rok ke kampani Breast Healt Day
evropské koalice Europa Donna v rámci
výzvy „ Dělej správná rozhodnutí“. Jedná
se o již pravidelnou akci pro veřejnost
spojená s osvětou v prevenci rakoviny
prsu, na níž se podílely jednotlivé
pacientské organizace. Plavalo se ve 13
městech, a to v Praze, Opavě, Mostě,
Brně, Krnově, Liberci, Ostravě, Zlíně,
Českých Budějovicích, Vsetíně, Benešově,
Domažlicích a Bohumíně. Počet účastníků
dosáhl více jak dvaapůltisíce.

Ženy ženám - realizaci projektu Ženy ženám v návaznosti na AVON pochod. Aliance
žen zajišťuje tisk slevových poukázek na preventivní vyšetření žen, smluvní vztahy
s akreditovanými radiodiagnostickými pracovišti po celé republice a profakturování
zrealizovaných slev.

Avon Pochod proti rakovině prsu 2013

AVON pochod byl z původně plánovaného 8. června 2013 z důvodů následků
povodní přesunut na 8. září 2013. Ve spolupráci s firmou AVON Cosmetics proběhl
již třináctý ročník. Pochodu se zúčastnilo více než 17 000 lidí.
Aliance žen s rakovinou prsu opět byla jedním z hlavních partnerů tohoto projektu a
zajišťovala na pochodu edukativní stánek s informacemi a s prsními fantomy. Kromě
toho členky pacientských organizací připravily pro návštěvníky 8000 kusů perníčků
s růžovou mašlí, které pak v průběhu akce rozdávaly.

„Nejde jen o prsa…“
ve spolupráci s ING pojišťovnou se v září spustil roční projekt vzdělávacích seminářů
pro studenty středních škol na téma „ Jak správně provádět samovyšetření prsu“
aplikovaný edukátorkami z pacientských organizací. Projektu se účastní 19
pacientských organizací.

Semináře a vzdělávací akce pořádané Aliancí žen s rakovinou prsu
7. ledna „Informační seminář o změně zákona o občanských sdruženích“,
Brno
28. ledna „Informační seminář o změně zákona o občanských sdruženích“,
Ostrava
Přednášející:JUDr. Lenka Deverová
11. února „Informační seminář o změně zákona o občanských sdruženích“,
Praha
Přednášející:JUDr. Lenka Deverová
14. listopadu „Konzultační seminář o změně zákona o občanských
sdruženích“, Brno
Přednášející:JUDr. Lenka Deverová
18. listopadu „Konzultační seminář o změně zákona o občanských
sdruženích“, Praha
Přednášející:JUDr. Lenka Deverová
25. listopadu „Konzultační seminář o změně zákona o občanských
sdruženích“, Ostrava
Přednášející:JUDr. Lenka Deverová

VÝROČNÍ KONFERENCE 2013
22. - 23. listopad 2013, Benediktýnské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma
v Emauzích, Praha
Celostátní
konference
byla
věnovaná
problematice pacientek s metastatickým
onemocnění
pod
názvem
„Neviditelné
ženy“.Účastnily se jí celkem více jak 80
pacientek z 28 pacientských organizací,
odborní
přednášející
i
hosté
z jiných
nevládních pacientských organizací.

Odborní přednášející:
Ženy s pokročilým karcinomem prsu ve společnosti a jejich potřeby v ČR
Doc. Petra Tesařová, CSc.
Projekt „Here and now“ – Neviditelné ženy
Marta Kostrová, reprezentantka ČR v ED
Zpráva a informace z konference ABCC2 Lisabon
Eva Knappová
Terapie karcinomu prsu a následná dispenzarizace pacientek
Doc. MUDr. Vladimír Bella PhD., primář Mamologického oddělení Onkologického ústavu
Sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko
Následky upřednostnění alternativní medicíny před standardní léčbou u
pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem prsu – kazuistiky
PhDr. Erika Zámečníková, vedoucí sestra Mamologického oddělení Onkologického
ústavu Sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko.

Jiné:
19. - 21. března Františkovy Lázně
Rekondičně vzdělávací pobyt zástupkyní pacientských organizací, ředitelky Aliance žen
a externích spolupracovnic Aliance žen

24. - 27. dubna Sezimovo Ústí
Rekondičně vzdělávací pobyt zástupkyní pacientských organizací, ředitelky Aliance žen
a externích spolupracovnic Aliance žen

Sekce mladých Bellis
Aktivity:
Účast na spuštění nové módní kolekce firmy Lindex - od 25. září 2013 byla v
prodeji nová kolekce MISSONI-LINDEX, z jejíhož prodeje v období říjen až prosinec
2013 bylo věnováno deset procent na podporu boje proti rakovině prsu pro Alianci žen
s rakovinou prsu a Bellis, sekci mladých pacientek
Druhá Expedice Bellis - 13. až 16. červen 2013, Hotel Rual, Bezděkov –
Poborovice 13, Klatovy
Rekondiční víkend pro pacientky s diagnózou rakovina prsu i s dětmi a rodinnými
příslušníky. Účastnilo se ho 14 pacientek, 5 rodinných příslušníků, 8 dětí.

30. - 31. srpna
8. září
10. října
19. října
14. listopadu
22.-23.listopadu
12. prosince

Setkání na kostelíku v Malešicích
AVON pochod
Svépomocná skupina
Panevropská konference Europa Donna
Svépomocná skupina
Výroční konference Aliance žen
„Luciášská“ - rodinné předvánoční setkání se Sv. Lucií

Účast na veletrzích a odborných konferencích
23. ledna
5.- 6. dubna
18. - 19. dubna
3. května

účast
účast
účast
účast

na
na
na
na

Symposiu „ Prague Onko“, Praha
veletrhu Interbeauty
„Brněnských onkologických dnech“
veletrhu „NGO market“

Tisk edukativních materiálů:
Jak správně provádět samovyšetření prsu pro edukátorky z pacientských
organizací v nákladu 15 000 kusů
Dělej správná rozhodnutí osvětový leták o důležitosti zdravého životního stylu jako
prevence proti onemocněním v nákladu 2 000 kusů

Prezentace, média:
Dokážeš to taky
22.5.2013 – TV Nova - Dobré ráno s Novou
27.5.2013 – ČRo - Akce 'Dokážeš to taky' má pomoct ženám s rakovinou prsu
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/akce-dokazes-to-taky-mapomoct-zenam-s-rakovinou-prsu--1217030
25.5.2013 – ČRo - Diagnózou život nekončí, dokazují členky Aliance žen s rakovinou
prsu http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/diagnozou-zivot-nekonci-dokazujiclenky-aliance-zen-s-rakovinou-prsu--1216415

Plaveme prsa 2013
On-line
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/plavci-podporili-boj-s-rakovinou20131014.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/akce-plaveme-prsa-upozorni-naprevenci-a-moznosti-lecby-rakoviny-prsu--1267678
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/245814-v-bazenech-napric-ceskem-se-vramci-osvety-plavala-prsa/

http://valassky.denik.cz/zpravy_region/ve-vsetine-mohou-lide-podporit-boj-srakovinou-prsu-20131011.html
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/bojuji-o-zivot-bez-nader-20131014.html
http://zeny.iprima.cz/zdravi/cesky-bojuji-proti-rakovine-prsu-plavanim
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/plaveckou-stafetou-proti-rakovine-prsu20131015.html
http://www.prazskypatriot.cz/akce-plaveme-prsa-na-sutce/
http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/lide-podporili-boj-proti-rakovine-prsuplavanim-20131014.html
http://www.mesto-most.cz/plaveme-prsa/a-5365/p1=24982
https://cs-cz.facebook.com/events/232224386936777/
https://www.facebook.com/events/363371007078181/?
ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.ingpojistovna.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/for-you-bude-podporuprevence-osvety-plavat-prsa.html?forceBrowserDetector=blind#content
http://predstavujeme.dobravec.cz/celostatni-akce-plaveme-prsa-organizuje-aliancezen-s-rakovinou-prsu
http://www.rijenvruzove.cz/plaveme-prsa/
http://budejce.cz/cz/turistika-a-volny-cas/aktuality/stranky/plaveme-prsa-delejspravna-rozhodnuti.aspx
http://www.invarena.cz/?p=11819
http://vsetin.mic.cz/akce/ukaz.phtml?id=272700
http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/89518-3
http://www.zlin.eu/action/106105.tyden-zdravi-plaveme-prsa-pro-zdrava-prsa/
http://valasskeinoviny.cz/index.php/kratce-ze-sportu/10891-plaveme-prsa
http://www.krnov.cz/_programs/Article.asp?aid=12471&mid=1&sid=105
http://www.starstrinec.cz/clanek/dekujeme-za-podpou-pri-akci-plaveme-prsa/cs
http://www.jalovec.cz/video/na-vsetine-se-plavalo-o-prsa/
http://www.praha.eu/public/3d/cf/78/1601541_390449__131011_Avizo_plavani.pdf
http://www.sokol-cbu.cz/sokolcb/aktuality/oznameni/plaveme-prsa-151/
http://www.pravapraha.cz/cs/clanek/plaveme-prsa-prijdte-v-sobotu-take
http://www.pkcl.cz/aktuality/plaveme-prsa/
http://www.denik.cz/aktuality/porazily-rakovinu-ted-radi-a-pomahaji-ostatnim-zenam20131017-4omh.html
http://www.liberec.cz/files/dokumenty/zpravodaj/zpravodaj_10_13_web.pdf
tisk:
10.10.2013 – Pražský deník – Plavání proti rakovině prsu
12.10.2013 – Českobudějovický deník – Dobrá zpráva pro Budějčáky
12.10.2013 - Mf Dnes – Ženy dnes plavou proti rakovině prsu
Brněnský metropolitan – Říjen
Liberecký zpravodaj – Říjen
televize :
12.10.2013 – Studio 6-víkend – pozvánka na Plaveme prsa
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6vikend/213411010121012/obsah/284912-plaveme-prsa/
12.10.2013 – Události - V bazénech napříč Českem se v rámci osvěty "Plavala prsa"
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/245814-v-bazenech-napric-ceskem-se-vramci-osvety-plavala-prsa/
11. panevropská konference Europa Donna
17.10.2013 - ČT - Ředitelka organizace proti rakovině prsu: Musíme zlomit všechna
tabu

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/246545-reditelka-organizace-proti-rakovineprsu-musime-zlomit-vsechna-tabu/
19.10.2013 - ČT – živý vstup E.Knappové http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/213411014001019/
19.10.2013 - ČT - Rakovina prsu hrozí i mladším ročníkům. Nepodceňujte prevenci
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/246822-rakovina-prsu-hrozi-i-mladsimrocnikum-nepodcenujte-prevenci/
20.11.2013 Medical Tribune - I ženy s pokročilým karcinomem prsu si zaslouží
pozornost
http://www.tribune.cz/clanek/31550-i-zeny-s-pokrocilym-karcinomem-prsu-si-zaslouzipozornost

Výroční konference 2013:
http://zeny.e15.cz/clanek/pro-zdravi/aliance-zen-s-rakovinou-prsu-se-bude-venovatneviditelnym-zenam
https://www.lekarna-zdravi.cz/clanky/detail-114889/aliance-zen-s-rakovinou-prsu-sebude-venovat-neviditelnym-zenam/
http://www.clankyprozeny.hys.cz/aliance-zen-s-rakovinou-prsu-se-bude-venovatneviditelnym-zenam/
http://nasenoviny.cz/zeny/42919/

mimo témata:
Vlasta 18/2013
Internetové stránky
Informace, které jsou umístěny na webových stránkách Aliance:
 Aktuality
 Seznam organizací, včetně kontaktů a odkazů na webové stránky
 Jednotlivé náměty pro prezentace pacientských organizací
 Informace pro sponzory
 Informace pro média
 Prevence rakoviny prsu
 Léčba rakoviny prsu
V říjnu roku 2013 se začalo pracovat na nových webových stránkách, které
by měly být spuštěny nejdéle do konce února 2014. V období rekonstrukce
fungoval Face Book.

Projekty na rok 2014
 Vzdělávací semináře pro členky pacientských organizací
 Výroční konference
 Projekt Nejde jen o prsa – 2014/2015 - vzdělávací semináře pro studenty středních

škol na téma „ Jak správně provádět samovyšetření prsu“ aplikovaný edukátorkami
z pacientských organizací
 Projekt Dokážeš to taky - happening pro veřejnost
 Projekt Ženy ženám
 Projekt Plaveme prsa – happening pro veřejnost
 AVON pochod
 Mamming day - happening pro veřejnost

 Tisk edukativních materiálů
 Účast na veletrzích a odborných konferencích
 Návštěvy pacientských organizacích

Sponzoři a partneři - finančně nám přispěli:
doplatky za rok 2012
AMGEN
GLAXO
AVON
ING
NOVARTIS
NUTRICIA
LINDEX
CANNABIS
ASTRAZENECA
MČ Praha 3
WHCS
Čínské ženy
MUDr. Petrák
CELKEM

30 000,00 Kč
220 000,00 Kč
4 416 000,00 Kč
400 000,00 Kč
400 750,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
80 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
11 300,00 Kč
2 000,00 Kč
5 645 050,00 Kč

170 053,00 Kč
42 114,00 Kč
464 124,00 Kč
17 000,00 Kč

693 291,00 Kč

