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NÁM DÁVÁ OPRAVDU ZABRAT …

…ostatně jako každoročně. A bohužel, nejde o to hlavní, to znamená práci s klientkami,
nicméně o nezbytnost, bez níž by žádná nezisková organizace nemohla existovat. Naší
povinností je vyhodnotit a vyúčtovat všechny loňské projekty. A v řadě případů ještě
také podat nové, pokud se tak nestalo již na sklonku minulého roku… Je to práce všech
sedmi koordinátorek našich center, a hlavně vedení organizace. Největší nápor musí
samozřejmě zvládnout účetní a ekonomka, spolu s účetní závěrkou celého roku.
Nu a protože počet našich úspěšných projektů, kdy jsme získali větší či menší dotace
od úřadů všech stupňů, se každoročně blíží k třicítce, není to jednoduché. Jsem daleka
toho, abych si na tuto práci stěžovala, je to naše rozhodnutí, ucházet se o finance
zrovna tímto způsobem. A jsem samozřejmě ráda, že s námi radní i členové komisí
v městech a krajích počítají. Mé postesknutí se týká formulářů, stále složitějších,
nejlépe každý rok pozměňovaných, nově interaktivních a zaheslovaných, stále
narůstajícího množství povinných příloh, kopií dokladů (ty po nás někde požadují,
někde ne, a neumím si představit, kolik skříní ten papír na úřadech musí naplnit?)
Ale blížíme se do finiše, i přes chřipky, které nás v tu dobu jako na potvoru zastihly,
jsme to opět, zdá se, zvládli.
Abychom se z toho úřadování nezbláznili, občas jsme se snažili uniknout k něčemu
tvůrčímu a příjemnějšímu.

Mamma HELP je největší
ženská pacientská organizace
v České republice,
která pomáhá nemocným
s rakovinou prsu a jejich
rodinám. Úspěšně vyléčené
ženy nabízejí svou
terapeutickou podporu
a pomoc v denně otevřených
Mamma HELP centrech
v sedmi městech – v Praze,
Brně, Hradci Králové, Přerově,
Zlíně, Olomouci a Plzni.

S Mamma HELP centry
dlouhodobě spolupracují
mamodiagnostici,
onkologové, psychologové,
kteří dokáží odborně
i s empatií a porozuměním
pomoci pacientce i její rodině.
Ona sama i její nejbližší se tak
mohou lépe v celé náročné
situaci s přehledem orientovat
a neztrácet naději
v uzdravení.

A tak s radostí oznamujeme, že začátkem února otevřeme náš MAMMA SHOP, tedy
charitativní e-shop, kde vystavíme rukodělné výrobky mammahelpek. Připravovali jsme
se na ten okamžik několik měsíců, a určitě budeme ještě vychytávat nějaké drobné
mouchy. Budeme vám samozřejmě vděční za vaše kritické připomínky, pomohou nám
projekt doladit. Moc si ale přejeme, aby se vám líbilo, co naše ženy v artedílnách
vyrobily. Budeme se těšit na vaše objednávky! Výtěžek tohoto charitativního
obchodování pomůže Mamma HELPU zajistit fungování MAMMA HELP CENTER.
Má dnešní poslední prosba zní: dejte zprávu o MAMMA SHOPU dál!
Děkujeme!
Jana Drexlerová

A JEŠTĚ JEDNA
POZVÁNKA!

Studenti 2. ročníku Vyšší školy oděvního
návrhářství v Praze-Holešovicích pořádají
přehlídku
svých
oděvních
modelů
pod názvem KONTRASTY. A nejen módní
kreace, ale celá hodinová show bude jejich
vlastním dílem - technické zázemí (zvuk,
osvětlení, stavba mola, hudba) také vizážisté,
kadeřníci... Jejich úkolem je pozvat i hosty, a
nabídnout jim po přehlídce k vydražení šest
svých oděvních kreací.

A nepůjde o modely ledajaké! Byly zhotoveny
pro celosvětovou soutěž The Jeansation 2
v Monte Carlu. Jejich autorky zpracovaly téma
„The Friendly World …of denim“ tak výborně,
že se čtyři z nich probojovaly do finále, a další
dvě získaly ocenění Press a Glamour!

Přehlídka se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy, pana
Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., v Rajské budově VŠE v Praze na Žižkově, a to
už 14. února od 19.00 hodin.
Výtěžek dražby studenti věnují sdružení Mamma HELP!

Máte-li zájem
o vstupenku, prosím,
kontaktujte MAMMA
HELP CENTRUM Praha.
telefon: 272 732 692
e-mail:
praha@mammahelp.cz

Když je člověk dlouhodobě vážně
nemocný, více než jindy si váží podpory
a pochopení druhých. Při odpoledních
programech v našich MAMMA HELP
CENTRECH vzniká přirozené společenství
žen, které si navzájem brzy porozumí
a cítí se spolu bezpečně a dobře. A proč
se při té příležitosti také něco nepřiučit?

V Mamma SHOPu naleznete
nejrůznější doplňky a užitečné
drobnosti do domácnosti,
dekorační předměty pro radost
i praktické módní prvky
pro oživení vašeho
každodenního outfitu.

JIŽ 1. ÚNORA!

Do každého z našich sedmi center stále
častěji přicházejí lektorky nejrůznějších
rukodělných technik a naše klientky rády
využívají příležitosti vyrobit si něco
hezkého, pro sebe i své blízké. Je to
příjemná relaxace a teď už i dobrý pocit,
že tak mohou pomoci svému sdružení.
Samy posuďte, jak se mammahelpkám
daří tvořit pro radost – svou i druhých.

Koupí některého z nabízených výrobků
přispějete na:
 provoz Mamma HELP center,
kde pomáháme ženám s rakovinou prsu
a jejich rodinám,
 preventivní, edukační, motivační,
relaxační a další odborné projekty,
 projekty na zlepšení kvality života
onkologických pacientů.

Podpořte nás
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100
Darovat můžete i online pomocí
aplikace darujeme.cz na našich
webových stránkách

www.mammahelp.cz
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