
Pomozte nám dodat ženám s rakovinou 
prsu novou odvahu a naději 

 Jednoduše přes bankomaty GE Money Bank  ٭

  Pomoci můžete na více než 700 místech  ٭

Přispět můžete také 
přímo na konto Mamma 
HELP u GE Money Bank. 

Číslo účtu 
je 393393393/0600 

GE MONEY BANK SPUSTILA KAMPAŇ PRO PODPORU 

MAMMA HELP CENTER 

Od 13. března mohou klienti GE Money Bank poslat sdružení pacientek 

s nádorovým onemocněním prsu – Mamma HELP, o. s., finanční dar přímo 

z bankomatů GE Money Bank. Na konto Mamma HELP přitom bude přeposlána 

100% výše částky, kterou klient GE Money Bank určí na displeji bankomatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darovat peníze prostřednictvím bankomatu GE Money Bank je jednoduché, 

transparentní a zabere to pouze několik vteřin. Přímo na hlavní obrazovce bankomatu 

se po přihlášení objeví v nabídce menu možnost „Dar Mamma HELP“. Dárci z řad klientů 

GE Money Bank, kterých je více než 1 milion, si poté mohou vybrat, jak vysokou částkou 

přispějí. 

BŘEZEN 2013 

„Snažíme se působit ve společnosti 

tam, kde žijeme. Naše bankomaty jsou 

našim klientům nejblíž, proto jsme 

chtěli využít jejich prostoru, abychom 

je oslovili a společně pomohli ženám, 

které bojují s rakovinou prsu. Tato 

aktivita navazuje na naši strategii 

podpory potřebných,“ říká Markéta 

Vaňková, manažerka společenské 

odpovědnosti GE Money Bank. „V roce 

2010 se GE Money stala první bankou 

v Evropě, která umožnila klientům 

pomáhat prostřednictvím bankomatů. 

Mamma HELP jsme zvolili na popud 

našich zaměstnanců, kteří se na našich 

projektech společenské odpovědnosti 

aktivně podílejí.“ 

Dar pro Mamma HELP je daňově 

odpočitatelnou položkou. Potvrzení 

o daru dostanou dárci od Mamma 

HELP jednoduše prostřednictvím 

zaslání žádosti na webové stránce  

www.mammahelp.cz/potvrzeni.php 

Příspěvek je pro klienty zdarma, 

náklady na provedení transakce hradí 

banka. Banka rovněž hradí vývoj 

a údržbu aplikace na bankomatech. 
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VÁŽÍM SI STATEČNOSTI MAMMAHELPEK 

Začátkem března nás oslovili zástupci internetové TV pro seniory s nabídkou představit 
činnost našeho sdružení a pozvat případné klientky z řad seniorek do pražského MH 
centra. Samozřejmě jsme chtěly ukázat, co všechno se u nás děje v průběhu celého 
dne. A co můžeme nabídnout ženám, které onemocní a jsou třeba i osamělé, a tím 
spíš potřebují podat pomocnou ruku. Požádaly jsme s Hankou Jírovcovou některé 
z našich členek i klientek, zda jim nebude vadit, když se v tom spotu objeví, případně 
promluví. Přivedly jsme kameramana do cvičení na míčích, a pak ještě na lekci jógy, 
ke Štěpánce do artedílny, k Růžence do mammanetky, a protože se ten den konalo 
malování s Adou, došlo i na rozhovor s jednou z účastnic této terapie. 

Venku bylo zrovna docela hezky, a tak jsme na dvorku čekajícím mammahelpkám 
před jejich cvičením rozdaly naše pěkné hůlky a Hanka předvedla správný styl Nordic 
Walking, abychom ukázaly i tuto oblíbenou sobotní aktivitu. Dokonce i paní Jitka, která 
byla u nás ten den úplně poprvé, bez rozpaků na kameru řekla, proč nás vyhledala, 
a jak byla příjemně překvapená, že tu ani generační rozdíl mezi ní a terapeutkou 
nehrál žádnou roli… 

Uvědomila jsem si při té příležitosti, jak moc se toho za ty roky, co s mammahelpkami 
žiju, změnilo – ve vnímání naší nemoci v médiích, ale hlavně veřejností, a především, 
námi samotnými. Ani jediná z mammahelpek před tou kamerou neutekla, neřekla –
nezlob se, to po mně nechtěj. Jsem hrdá na to, jak všechny tyto ženy pochopily, 
že svým příkladem pomohou, a nesmírně si vážím také jejich osobního vítězství – 
dokázaly se svým životním traumatem pořádně zatočit a vypořádat se s ostychem, 
který je možná ještě nedávno svazoval. 

Jana Drexlerová 

Ve středu 13. března proběhlo setkání s novináři a zástupci GE Money Bank v pražské 

centrále Mamma HELP. Kromě představení projektu ředitelkou Mamma HELP center, 

Mgr. Janou Drexlerovou, a manažerkou společenské odpovědnosti GE Money Bank, 

Markétou Vaňkovou, došlo i na velmi emotivní výpověď paní Ivety, dlouholeté členky 

Mamma HELPu, o jejích zkušenostech s nádorovým onemocněním, které ji postihlo 

bohužel vícekrát. A o tom, jak jí Mamma HELP pomohl a i nadále pomáhá ve zdolávání 

nejen zdravotních úskalí. V MH centrech našla spoustu žen s podobnými problémy, 

řadu přátel a opakovaně se k nám vrací, absolvuje s nadšením rekondiční pobyty, 

pravidelné vycházky s hůlkami do přírody, ráda využívá artedílnu… To vše jí a ostatním, 

které k nám chodí, dodává sílu do života. Jsme rády, že Mamma HELP poskytuje ženám 

s rakovinou prsu kromě veliké podpory v nemoci i spoustu radostných chvil a chuti 

do života po jejím zdolání. 

K užitečnosti a potřebnosti dárcovství na podporu sdružení pro pacientky s rakovinou 

prsu se vyjádřil také MUDr. Václav Pecha, jeho spoluzakladatel a specialista na chirurgii 

prsu, primář onkologického oddělení Medicon a.s. v Praze: 

„Mamma HELP není běžná zájmová organizace, sdružuje lidi blízké si svým osudem, 

nadějemi, výhrami, stesky, radostmi i žaly. Je to síla, která dokáže udělat z černého 

bílé, ze složitého jednoduché, ze špatného dobré, ze ztraceného nadějné. Před třinácti 

lety jsem stál u zrodu tohoto ženského pacientského sdružení, aniž bych tušil, že dnes 

bude v sedmi centrech po republice vyhledávat naši pomoc víc jak pět tisíc lidí ročně… 

Vážím si žen, které se vyléčily a pečují o ty další, nesou jim naději a víru, že se také 

uzdraví. Vím, co takové záchranné lano znamená, i já jsem onkologickou léčbou prošel. 

A vím také, že tak jako myšlenka potřebuje energii k svému vzniku, stejně i odhodlání, 

chuť a nadšení potřebuje materiální podporu, má-li dobře fungovat.“ 

 



Podpořte nás 

Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100 

www.mammahelp.cz 

Newsletter Mammahelpek – č. 3/2013. Vydalo o.s. MAMMA HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním 
prsu, U Vinohradské nemocnice 2256/4, Praha 3, IČ: 70099880, v Praze v březnu 2013. Za obsah zodpovídá 
Mgr. Jana Drexlerová. Redakce newsletteru: Ing. Helena Maříková, e-mail: helena.marikova@mammahelp.cz 

Darovat můžete i online pomocí 
aplikace darujme.cz na našich 
webových stránkách 

www.mammashop.cz 

Máte již připravenou velikonoční výzdobu? Pokud ne, nebo pokud 
chcete své ozdobičky oživit něčím novým, podívejte se do našeho 
internetového obchodu Mamma SHOP 

VELIKONOCE SE 
BLÍŽÍ! 
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