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Kdyby byl ûivot jako tanec,
protanËila bych celou noc.
Kdyby byl tanec jako ûivot,
nenauËila bych se tanËit.
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Slovo

StrÆnka 1

pøedsedy

výkonného

výboru

Milé dámy, milí pøátelé,

S

kuteènì je to opìt rok co jsem psal do minulé
výroèní zprávy pár øádek úvodem.
Stejnì jako vloni se v tomto dokumentu doètete, co
jsme v roce 2002 udìlali, co se nám povedlo, kolik
nás je a co hodláme dìlat dál Jsme povinni takto
sloit úèet  ale to jetì nevypovídá pranic o pocitech a úvahách, které nás v naem spoleèenství
mohou provázet a také jistì provázejí.
Pøistihuji se, e èasto vzpomínám na spoleèné zaèátky a uvauji o tom, co
jsem si tehdy pøedstavoval, e vznikající sdruení dokáe udìlat. Nenapadlo
mne vak co vechno vznikne a jakým zpùsobem to kadého z nás bude
zavazovat k dalí èinnosti.
Je to skuteènì to, co jsem chtìl?
Seneca ve svých úvahách o klidu due radí: Nikdy se nepoutìj do nièeho,
od èeho nemùe svobodnì odejít. Pøilo ruku k takové práci, kterou mùe
dokonèit, nebo mùe alespoò doufat, e ji dokonèí a vyhni se takové, která ti roste pod rukama a neskonèí tam a tak jak bys chtìl. Radí mi Seneca
dobøe? Mohu já ale nyní odejít od práce, kterou jsem zapoèal? Mohu se
nadále vyhýbat tomu, co jsem doposud dìlal? Seneca mi radí dobøe!
Já ale nyní nemohu dbát jeho rad. Nemohu já, a nemùete ani vy. Zaèali
jsme spoleènì nìco, od èeho se nedá odejít a èemu se nadále nedá vyhýbat.
Pøál bych si, abychom tento pocit sdíleli vichni, abychom  stejnì jako
v roce 2002  cítili vzájemnou sounáleitost, abychom nali a udreli si spolehlivé, vytrvalé partnery a sympatizující pøátele, na jejich pomoci dnes
závisí mnohé Víme u toti, e jde o práci, kterou nelze nikdy dokonèit,
tak jako nelze nikdy dojít a na konec svìta.
Pøesto, a nebo právì proto se chceme spoleènì snait, aby byl ivot jako
tanec

MUDr. Václav Pecha

1

zlom.qxd

27.4.2003 14:26

StrÆnka 2

H i s t o r i e

a

p o s l á n í

M

amma HELP, sdruení pacientek s nádorovým onemocnìním prsu,
usilovalo i ve ètvrtém roce své existence o vestrannou pomoc enám,
které se staly onkologickými pacientkami.
Pomocnou ruku jsme nabídli také jejich blízkým a ve vztahu k veøejnosti
jsme se snaili pøispìt k lepí informovanosti o monostech prevence a léèení této zhoubné nemoci.
V prosinci 2002 bylo ve sdruení zaregistrováno 296 en a muù  pacientek, lékaøù a dalích zdravotnických pracovníkù. Znamená to, e do naí
komunity v prùbìhu roku 2002 vstoupilo 73 lidí (viz graf).

Prùmìrný vìk osob zaregistrovaných ve sdruení je 53 rokù. O rozloení
vìku èlenù vypovídá následující graf.

Sdruení Mamma HELP má od svého zaloení v roce 1999 celostátní pùsobnost  v roce 2002 byli u nás zaregistrováni lidé z 69 mìst Èeské republiky.
Na tìchto èíslech, resp. na faktu èlenství v organizaci vak nae obèanské
sdruení nestaví svùj program. Smyslem a cílem je pomoci vem, kteøí o nai
pomoc v souvislosti s nádorovým onemocnìním prsu poádají, bez ohledu
na to, zda se nìkdy v budoucnu k nám aktivnì pøipojí èi nikoli.
Vekerou pomoc, kterou veøejnosti nabízíme, poskytujeme zdarma.
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H i s t o r i e

a

p o s l á n í

S

druení od poèátku aktivnì spolupracuje s vìtinou pacientských organizací podobného charakteru v ÈR, je kolektivním èlenem Ligy proti
rakovinì Praha a jedním ze zakladatelù Aliance èeských organizací a en
s rakovinou prsu, o. p. s., které v roce 2002 výraznì pomohlo v poèátcích
její èinnosti.
Mamma HELP si za ètyøi roky své práce vydobyl uznání v odborných kruzích
a mùe se oprávnìnì pochlubit aktivní spoluprací s øadou zdravotnických
zaøízení a významnými onkologickými odborníky a dalími profesionály.
V roce 2002 výraznì vzrostl poèet diagnostických a terapeutických pracovi, která smìrují eny s diagnózou ca mammy pro osobní pomoc a psychickou podporu do MAMMA HELP CENTRA.
Také stále rostoucí zájem médií o nai práci je dokladem naí úspìnosti.
Projekty, které se nám v roce 2002 podaøilo uskuteènit díky aktivitì èlenek
sdruení a také díky pomoci øady sympatizantù a pøátel, bychom nemohli
realizovat bez rozsáhlé finanèní podpory mnoha subjektù.
Velmi si váíme faktu, e ná projekt MAMMA HELP CENTRUM obstál i tentokrát v tvrdé konkurenci a obdrel výraznou státní finanèní dotaci
Ministerstva zdravotnictví ÈR, a také grant udìlený Magistrátem hlavního
mìsta Prahy. V roce 2002 nás výraznì finanènì podpoøila i Mìstská èást
Praha 3. Díky pochopení zastupitelù Prahy 3 mùeme také vyuívat i dalí,
rozíøené prostory MAMMA HELP CENTRA  tìlocviènu a arteterapeutickou
dílnu.
Nae komunitní práce je postavena na principu dobrovolnické pomoci tìch,
které ji léèením úspìnì proly, enám v krizové situaci, zejména v dobì
krátce po sdìlení diagnózy. Nejen laické terapeutky, které zajiují denní
chod Centra, ale mnohé dalí aktivnìjí pacientky se snaí empatií a vytvoøením laskavé komunitní atmosféry prospìt ostatním.
Nai pomoc pøijímají nejen nové pacientky, ale také jejich blízcí. Kromì
porozumìní a psychické podpory nabízíme pomocnou ruku také pøi øeení
praktických problémù spojených se zmìnou ivotní situace v dùsledku váného a dlouhodobého onemocnìní ( sníení spoleèenské prestie, sebevìdomí, zhorení kvality ivota, naruení vztahù a dalích sociálních a ekonomických handicapù).
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V

ýznamnì jsme rozíøili a zkvalitnili nae informaèní databáze. MAMMA
HELP CENTRUM je stále vyhledávanìjím zdrojem informací a kontaktù  s dotazy se na nás stále èastìji obrací i profesionálové.
Ètyøletá úspìná historie provozu denního krizového a informaèního centra
nás utvrzuje v pøesvìdèení o vhodnosti tohoto modelu komunitní práce
s onkologicky nemocnými, který ostatnì s úspìchem zaèínají obdobnì praktikovat i nìkterá dalí sdruení.
Vzhledem k tomu, e se v roce 2002 zmìnily podmínky pro poskytování
preventivních mamografických prohlídek  tzv. screening  vìnovali jsme se
s vyí intenzitou také naemu dalímu poslání: oslovení veøejnosti, resp.
zdravé enské populace, s cílem zlepit informovanost o vech dostupných
monostech prevence.
Velmi nás tìí, e se nám podaøilo k tomuto tématu vytvoøit úspìný televizní spot, který byl pravidelnì vysílán na nejsledovanìjím kanálu ÈT 1.
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Projekty podpoøené granty a sponzory

MAMMA HELP CENTRUM

M

AMMA HELP CENTRUM bylo v roce 2002
pro veøejnost volnì dostupné dennì, od pondìlí do pátku, v dobì od 830 do 1400 hodin.
V odpoledních hodinách byly jeho rozíøené prostory vyuívány pro vlastní aktivity a programy, urèené
èlenkám sdruení.
Provoz centra je hrazen z darù komerèních firem a také ze státních dotací
a grantù. Dalí finanèní i materiální pomocí jsou dary a pøíspìvky èlenù
a sympatizantù sdruení.
Odborným garantem MAMMA HELP CENTRA je MUDr. Václav Pecha, primáø onkologie, Mamma centrum  terapeutická èást, DTC Praha, a. s.
Denní sluby a servis zajiuje 12 prokolených laických terapeutek, pod
supervizí Mgr. Marie Zemanové. Koordinátorkou práce Centra je Mgr. Jana
Drexlerová.
Centrum slouí veøejnosti jako bezplatné informaèní a poradenské støedisko
a pro pacientky v psychicky nároèných situacích je vhodným útoèitìm
a zázemím, kde na nì motivaènì pùsobí pøedevím pozitivní pøíklad en,
které léèením ji proly.
Kromì osobních kontaktù je stále frekventovanìjí poskytování servisu po
telefonu  do Centra volá rostoucí poèet zejména mimopraských klientek.
V roce 2002 se na MAMMA HELP CENTRUM obrátilo celkem 1571 klientek. V 850 pøípadech lo o telefonický kontakt, osobních návtìv bylo 721.
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Projekty podpoøené granty a sponzory

Laické terapeutky MAMMA HELP CENTRA

Odpolední programy pro èlenky sdruení:
l

edukaèní èinnost
(pøednáky, besedy, semináøe)

l

arteterapie
(v nové vlastní artedílnì)

l

kosmetická poradna
(pravidelná kadomìsíèní bezplatná sluba firmy RYOR, s.r.o.)

l

katalogová nabídka a zprostøedkování prodeje kompenzaèních pomùcek
a zdravotního prádla, podpùrných prostøedkù a potravinových doplòkù

l

rehabilitace, cvièební jednotky a kurzy v nové tìlocviènì: 1x týdnì cvièení s fyzioterapeutkou, 1x týdnì tai-chi, 1x týdnì jóga, 1x týdnì relaxaèní cvièení
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O s t a t n í

V

p r o j e k t y :

roce 2002 uspoøádalo
sdruení s finanèní dotací

Ministerstva

zdravotnictví

ÈR a firmy AVON Cosmetics,
s.r.o. ètyøi týdenní rekondièní
pobyty pro pacientky krátce
po skonèení jejich léèby (tìpánov,

Karlova

Studánka,

Jánské Láznì, Beskydy). Jeden
z tìchto pobytù byl mezinárodní, zúèastnily se jej také
nae polské kolegynì, AMAZONKI z Bia³ej Podlaski. Naí
mezinárodní olympiády se pøi
této
i

pøíleitosti

zástupkynì

zúèastnily
ostravských

Amazonek a havíøovského
Klubu Inna.

Rekondièní pobyty

Víkendový pobyt v Mylínì absolvovaly laické terapeutky a dalí aktivní
dobrovolnice, které se podílejí na projektech a akcích sdruení.
Jako kadoroènì, i v roce 2002 jsme se podíleli na Kvìtinovém dni Ligy proti rakovinì Praha. Díky aktivitì 40 èlenek naeho sdruení jsme tak získali
dalí potøebné finanèní prostøedky.
Spolu s teplickým Centrem Portus jsme zaloili úspìnou tradici odborných
semináøù pro fyzioterapeuty  FYZIO MAMMA. Víkendové semináøe
v Teplicích a v Praze absolvovalo více ne 70 fyzioterapeutù se zájmem
o zlepení kvality ivota en po operaci prsu.
Stáli jsme také u zrodu tradice
praského Happeningu pro
rodiny s dìtmi, který jsme spolu s dalími praskými sdrueními
a
firmou
AVON
Cosmetics
pøipravili
na
Parukáøce v Praze 3 u pøíleitosti Dne dìtí. Slogan
Nejlepí dárek pro dítì je
zdravá máma! vystihuje smysl

Happening na Parukáøce
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O s t a t n í

p r o j e k t y

naeho snaení  pøinést zdravé enské populaci vhodnou formou co nejvíce informací o monostech prevence nádorového onemocnìní prsu.
Se stejným edukaèním zámìrem jsme se také podíleli na
øadì propagaèních akcí kosmetické

firmy

AVON

(Pochod proti rakovinì 2002
v Praze, road show, celostátní

konference

AVON

ladies aj.)
Pochod proti rakovinì
Finanèní podporou i osobní
úèastí jsme také participovali
na projektu Aliance èeských
organizací a en s rakovinou
prsu, o.p.s., pod názvem
Dokáe

to

taky!

2002

 Expedice Sonnblick. Výstupu na 3 105 m vysoký alpský
vrchol se zúèastnily dvì èlenky Mamma Helpu. Dokumentární záznam této expedice jistì motivaènì osloví
onkologicky nemocné v øadì
dalích sdruení.

Expedice Sonnblick
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P r e z e n t a c e

a

m é d i a

B

ulletin MAMMA HELP! vyel
v roce 2002 opìt desetkrát,

náklad jednoho èísla byl 500 výtiskù. Distribuovali jsme jej i do vìtiny organizací onkologicky nemocných v ÈR. Zároveò slouil také jako
nosiè pøílohy INFO, zpravodaje
vydávaného novì vzniklou Aliancí
èeských organizací a en s rakovinou prsu, o. p. s.
Internetová stránka sdruení www. mammahelp. cz je podle analýz firmy
ACTUM, která tuto doménu sponzoruje, stále hojnìji navtìvovanou adresou. Znaèné pozornosti se tìí zejména virtuální poradna MUDr. Václava
Pechy.
Statistika - analýza webu (leden, únor, prosinec 2002)
Poèet návtìv
Prùmìrnì dennì
Poèet návtìvníkù, kteøí stránky
navtívili více ne jednou:

502
16

571
20

962
31

59

71

236

Podle nejèastìji zobrazovaných stránek lze usuzovat, co návtìvníky
www.mammahelp.cz nejvíce zajímá:
Kontakt:
Poradna
Informaèní databáze
Bulletin
Rekondice

252
101
90
85
54

222
92
75
72
42

764
368
398
273
119

S cílem upozornit veøejnost na nové monosti preventivních prohlídek na
mamografech jsme (s finanèní podporou projektu HOPE) vyrobili propagaèní televizní spot, který byl celkem 54x odvysílám Èeskou televizí.
Podíleli jsme se také na dokumentu Olgy Sommerové O enských òadrech,
který vysílala Èeská televize v cyklu Diagnóza.
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P r e z e n t a c e

a

m é d i a

Ø

ada èlenek sdruení poskytla osobní rozhovory pro enské èasopisy,
denní tisk, rozhlasové a televizní poøady.

Sdruení prezentovalo svou èinnost na výstavì PRAGOMEDICA v Praze, na
nìkolika lékaøských a farmaceutických kongresech a sympóziích, v odborném tisku a na internetových zdravotnických serverech, v celostátních i regionálních médiích.
Jsme èlenem Asociace informaèních systémù pro osoby
se specifickými potøebami
(AISO), která se zabývá internetovými projekty ve prospìch zdravotnì handicapovaných.
Také v roce 2002 probìhl
úspìnì Spoleèenský veèer
v Atriu. Koná se ji tradiènì
pod patronací MÈ Praha 3.
Kromì vìnovaných umìleckých dìl zaujala diváky i pøehlídka kolekce dámského prádla firmy ÚPAVAN. Výtìek
z prodeje darovaných artefaktù byl pouit na provoz
MAMMA HELP CENTRA.

Veèer v Atriu 02
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S t a t u t á r n í

o r g á n y

Výkonný výbor sdruení:
MUDr. Václav Pecha, pøedseda
Mgr. Jana Drexlerová, místopøedsedkynì
JUDr. Zuzana Pejková
Jana Støelková
Petra ímová

Dozorèí rada:
Jana Pomahaèová
Olga Rùièková
Jaroslava tìpánová

Statutární zástupci:
MUDr. Václav Pecha
Mgr. Jana Drexlerová
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P ø e h l e d

h o s p o d a ø e n í

Rozvaha k 31. 12. 2002
AKTIVA
Samostatné movité vìci a soubory
Drobný hmotný inv. majetek
Oprávky k dr. hm. inv. majetku
Peníze  hotovost
Peníze na bì. úètu
Poskytnuté zálohy

Kè
100 000
151 714
-88 214
49 645
5 042
7 195

Aktiva celkem

225 382

PASIVA
Závazky z obchodního styku  dodavatelé
Zamìstnanci
Zúètování s institucemi soc. zabezpeèení
Ostatní pøímé danì
Jiné závazky
Výnosy pøítích období
Základní jmìní
Nerozdìlený zisk minulých let
Hospodáøský výsledek  úèetní ztráta

Kè
86 891
22 428
9 895
5 945
22 073
1 250
218 966
75 062
-217 128

Pasiva celkem

225 382
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P ø e h l e d

h o s p o d a ø e n í

Výkaz ziskù a ztrát k 31. 12. 2002

Pøíjmy z reklam
Výnos z Kvìtinového dne
Výnosy  prodej fotografií
Výnosy z prodeje kníky Mùj pøíbìh
Výnosy rekondice (úhrady)
Trby za sponzorské dary
Uroky z bìného úètu
Dotace Magistrátu hl. mìsta Prahy
Dotace Ministerstva zdravotnictví-úèelová
Dar od MÈ Praha 3
Dar DVORT s.r.o.
Dar HALALI, veobecná pojiovna, a. s.
Dar AVON Cosmetics, s.r.o.
Dar AVENTIS PHARMA s.r.o.
Dar Èeský telecom, a. s.
Dar AstraZeneca Czech Rep. s.r.o.
Dar RYOR s.r.o.
Dar SIGMONT Praha s.r.o.
Neznámý dárce
Neznámý dárce Lesy ÈR
Pøíspìvky jiných organizací
Èlenské pøíspìvky
Výnosy celkem

v Kè
38 000
32 632
21 000
34 502
213 800
13 600
752
100 000
299 950
69 000
3 000
10 000
90 000
50 000
1 750
20 000
40 000
10 000
5 000
1 800
950
58 640
1 114 376

Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy a udrování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Potovné
Telefony
Nájemné
Odmìny lektorùm
Rekondièní pobyty
Rekondièní pobyty  pøíspìvky
Bulletin
Ostatní sluby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojitìní
Silnièní daò
Ostatní provozní náklady
Ostatní finanèní náklady  pojitìní, poplatky
Náklady celkem

v Kè
83 964
8 368
20 276
27 513
1 060
57 427
81 915
72 968
4 200
244 611
97 687
89 173
111 501
337 390
81 138
2 000
110
10 203
1 331 504

Úèetní ztráta k 31. 12. 2002

-217 128
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S p o n z o ø i

Seznam sponzorù a dárcù v roce 2002:
Sponzorské dary:
AstraZeneca Czech Rep. s.r.o.
AVON Cosmetics, s.r.o.
AVENTIS PHARMA s.r.o.
Èeský telecom, a.s.
DVORT s.r.o.
HALALI, veobecná pojiovna, a.s.
Lesy ÈR
RYOR s.r.o.
SIGMONT Praha s.r.o.

20 000
90 000
50 000
1 750
3 000
10 000
1 800
40 000
10 000

Vìcnými dary èi jinou osobní pomocí nás podpoøili:
Zvlátní podìkování patøí firmì RYOR s.r.o. za osobní vùz koda Felicia combi

ACTUM Multimedia s.r.o
Akademie sociálního umìní TABOR
Amaranth, a.s.
AMOENA  ing. Eva Tichá
ARGOCHEM Praha, spol. s r.o.
Astrid Cosmetics, a.s.
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Èeská televize
Dùm dìtí a mládee Praha 3
Finské velvyslanectví
Firma MOTL
Fontana Watercoolers s.r.o.
HARLEQUIN - kniní vydavatelství
JANSSEN-CILAG, Johnson a Johnson spol. s r.o.
K Ateliér  Lidka Knorová
KVK Lymfoven  ing. Karel Kopsa
MEDITREND s.r.o.
MUCOS Pharma CZ s.r.o.
Pharma AVALANCHE s.r.o.
PLIVA Praha
Pratí jazzfonici
PROJEKT HOPE
ROBINCO CS s.r.o.
ROCHE s.r.o.
Sdruení Jóga v denním ivotì
Sdruení taoistického tai chi
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S p o n z o ø i

SERVIS JAROV s.r.o.
Schoeller, a.s.
SIGMA ALDRICH s.r.o.
TYPOGRAPHEUM, reklamní studio/grafický ateliér
UNITISK s.r.o.
Úpavan s.r.o.
Vinaøství Mutìnice
Zdravotnické noviny
Anita Strasser, Alice Vegrová, Helena Kroftová  Leiztner, Olga Otáhalová 
Vojtová
Helena Fialová, Leona Ambrózová, Josef Krechter, Markéta Novotná, Jana
Gibiová, ing. Eva tìpánková, tìpánka Duchková, Olga Sommerová,
Andrea Krumplová, Ludvík Samohel, Josef Vymlátil, ing. Zdenìk Bernard,
Radek Pipek, MUDr. Natália Kocánková, MUDr. Jitka Staòková, MUDr. Jana
Tøicátníková, Tereza Typoltová, Mgr. Naïa Myslivcová, Jana Bienz, Ivana
Matyáová, Eva Hoøejí, Arja Rännäli, Jan Procházka, Jacek Ksi¹¿czak, ing.
Antonín Stibùrek, MUDr. Pavlína Loveèková, Kvìtoslava Frièová, ing.
Jaroslava Hnilicová, ing. Lenka imrová, MUDr. Olga Wildová, MUDr.
Pavla Sylla, MUDr. Lubo Dvoøák, Mgr. Petra ímová, ing. Daniela
Dornerová, PhDr. Jaroslava Fabíková, Milue Radimcová, Martina Friaková,
Bohumil Kleindienst, RNDr. Libue Chladová, Antonín Stehlík

Odborná spolupráce v edukaèních programech:
MUDr. Martin Wald, MUDr. Václav Pecha, MUDr. Jan Novotný, MUDr.
Ale Nejedlý, MUDr. Richard Smíek, MUDr. Michaela Havlíèková, MUDr.
Jiøí Málek, MUDr. Miroslava Skovajsová, MUDr. Jiøí Král, MUDr. Milan
Lysý, JUDr. Helena Pelikánová, Mgr. Marie Zemanová, PhDr. Jiøí Halousek,
MUDr. René Vlasák, Mgr. Tomá Vávra, Dr. Kvìta Palusková, Hana
Váchová, Hana Vosková, Soòa Brskovská, Alena Jelínková, Rùena
Stibùrková, Michaela Justová, Kateøina Vaníková, Petra Bánoková, Jindra
ourková, Vìra Klimeová, Tamara Starnovská
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P ø i p r a v u j e m e

Hlavní projekty na rok 2003:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Provoz MAMMA HELP CENTRA  doplnìní a prokolování týmu laických terapeutek, zajitìní supervize, semináø Provoz krizové telefonní
linky
Tìlocvièna  kurzy taichi, jóga, rehabilitaèní cvièení, dotované cvièení
v bazénu
Arteterapeutická dílna  netradièní rukodìlné techniky, slouící k relaxaci
Kosmetická poradna, katalogová nabídka zdravotního prádla a kompenzaèních pomùcek
Edukace  pøednáky odborníkù v MAMMA HELP CENTRU
 vydání letáku o monostech rekonstrukce po operaci prsu
 vzdìlávání aktivních èlenek sdruení v kurzech pro NNO
 natoèení a distribuce videokazety Cvièení po operaci prsu
Rekondièní pobyty pro pacientky po skonèení léèby  tøi desetidenní, pro
celkem 60 en
Víkendový pobyt a semináø o komunitní práci  pro dvacet osob
Spoleèenský veèer v Atriu 03 s drabou ve prospìch MAMMA HELP
CENTRA
Bulletin MAMMA HELP! roèník 2003  deset èísel, zvýení nákladu na
10 000 výtiskù
Internetové stránky www.mammahelp.cz, s virtuální lékaøskou poradnou
Spoleèný projekt se sdruením Centrum Portus Teplice:
FYZIO MAMMA 2003 (duben  Teplice, øíjen  Praha)  semináø pro
fyzioterapeuty

Participace na projektech jiných organizací:
l

l

Aliance èeských organizací a en s rakovinou prsu, o.p.s. :
 Výstava PRAGOMEDICA
 Happening pro rodiny s dìtmi Nejlepí dárek pro dítì je zdravá
máma! 2003
 Dokáe to taky! 2003  Plavecká tafeta organizací onkologicky
nemocných
Liga proti rakovinì Praha
 Kvìtinový den
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Mamma HELP

Sdruení pacientek s nádorovým onemocnìním prsu

MAMMA HELP CENTRUM

U vinohradské nemocnice 4/2256, 130 00 Praha 3
Tel. 272 731 000, 272 738 696, 272 738 697, 272 738 698, 272 732 691
www.mammahelp.cz
e-mail: mammahelp@volny.cz

Bankovní spojení:

KB Praha 8, è. ú. 27- 4605410297/0100

