
Naše plzeňské MH centrum má novou, čerstvě proškolenou terapeutickou 

osádku, další mammahelpky se hned v lednu v Brně vyškolily na certifikované 

edukátorky. Všechny naše přednáškové projekty, dosud rozdrobené 

po regionech, patří nyní do jednoho velkého projektu, který má svou 

celorepublikovou koordinátorku. Tato změna by měla zefektivnit práci týmu již 

více než třicítky edukátorek, a umožnit nám také zajet s přednáškami prakticky 

kamkoliv – i k vám! Najděte si na www.mammahelp.cz naši nabídku – 

přednášku k prevenci rakoviny prsu, možnostem diagnostiky i léčení si můžete 

objednat pro své zaměstnankyně, kolegyně, maminky v mateřských centrech 

i studentky ve školách, a to zcela bezplatně. 

Milí přátelé, 

Začínáme se rozhlížet v Českých Budějovicích – hledáme vhodné prostory 

pro nové MH centrum. Bude třeba dát dohromady dobrý tým a získat v místě 

nové partnery a pomocníky. Za každou radu, užitečný tip či jinou nabídku 

pomoci budeme vděční.  Chtěli bychom naši osmou poradnu pro ženy 

s rakovinou prsu otevřít co nejdříve. 

Rok 2014 je totiž pro Mamma HELP rokem jubilejním. A k oslavě patnáctých 

narozenin se sluší mít nějaký dárek, a také bude třeba nachystat nějaké 

příjemné benefiční a společenské události. Pro mammahelpky, i pro vás, kdo nás 

těch patnáct let věrně podporujete a provázíte. Myslím si, že je za co děkovat – 

vám, i ženám, které u nás pro druhé obětavě a rády pracují. 

Těším se na všechno dobré, co nás na naší společné cestě letos potká.  

Mgr. Jana Drexlerová 

mammahelp@mammahelp.cz 

uteklo to jako voda… než jsme stihli vyhodnotit všechny 

naše loňské projekty, vyúčtovat přidělené dotace a granty, 

vyplnit nové žádosti a formuláře, je první měsíc roku 2014 

za námi. Zdá se, že to bude rok opravdu akční. S novým 

občanským zákoníkem jsme se stali spolkem, snad nám 

úřady změny v názvu, který jsme se rozhodli zjednodušit a 

zkrátit na  (pouze) Mamma HELP, brzy zlegalizují. 

I letos nás čekají velké akce, 
jako jsou běhy v rámci 
závodů seriálu Prague 

International Marathon 
nebo Pochod pro Mamma 

HELP 

Benefiční představení Vzpoura nevěst 
pořádané ve zlínském městském divadle 

v rámci loňské kampaně Říjen v růžovém. 

Letos vám k  našemu 15. výročí opět nějaké 
divadlo nabídneme. 

V rámci odpoledních 
programů v MH centrech 

jsou zařazovány i odborné 
přednášky na různá témata 

mailto:mammahelp@mammahelp.cz


www.mammahelp.cz 

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

www.mammashop.cz 

Podpořte nás 
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100 

Posílejte dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS MAMMAHELP  
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UDĚLEJTE RADOST SOBĚ I NÁM KOUPÍ VÝROBKU Z MAMMA SHOPU 

S blížícím se Valentýnem pro vás vybíráme tipy na výrobky s tématickými motivy. 

KLIENTI GE MONEY BANK POSLALI PROSTŘEDNICTVÍM BANKOMATŮ 78 314 KORUN 
NA BOJ S RAKOVINOU PRSU 

Loni v březnu jsme vás informovali o tom, jak se v GE Money Bank rozhodli nám 

pomoci prostřednictvím darování peněz přímo z jejich bankomatů. 

Od 1. března 2013 již poslali klienti banky 78 314 Kč. Tato částka představuje 

261 konzultací pro pacientky s nádorovým onemocněním prsu. Náklady 

na hodinu bezplatné terapie či poradenství pro jednu klientku totiž v průměru 

vycházejí na 300 Kč.  

„Podpora občanského sdružení Mamma HELP prostřednictvím našich bankomatů 

je jen jednou z cest naší spolupráce,“ říká Markéta Vaňková, manažerka 

společenské odpovědnosti GE Money Bank. „Důležitou součástí jsou například 

preventivní přednášky pro naše zaměstnankyně i zaměstnance nebo pravidelné 

jarmarky výrobků sdružení Mamma HELP, které se konají v prostorách banky 

a jsou už tradičním zdrojem finanční podpory. Spolupráci jsme 

rozšířili i o dobrovolnické aktivity organizace GE Volunteers. Naši dobrovolníci 

pomáhali při zajišťování pochodů a účastnili se běhu na podporu sdružení 

v rámci RUN CZECH – Běžíme na dlouhou trať,“ uzavírá Markéta Vaňková. 

Všem dárcům i GE Money Bank mockrát děkujeme! 

Na konto Mamma HELP 
je přeposlána 100% výše 
libovolné částky, kterou 

klient GE Money Bank 
určí na displeji 

bankomatu. Celá 
bankovní operace je 

zdarma a dar je možné 
uplatnit jako 

odpočitatelnou položku 
od základu daně 

z příjmu. Potvrzení 
pro daňové účely lze 

získat prostřednictvím 
internetových stránek 

sdružení 
www.mammahelp.cz 

 

 

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

Číslo účtu je 
393393393/0600.  
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