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Jako každoročně, i v roce 2013 jsme připravili pro onkologické pacientky týdenní
ozdravné pobyty. Letos se na pěti pečlivě vybraných místech vystřídá celkem stovka žen.
Čeká je už osvědčený program – turistika, vhodné relaxační procedury, rehabilitační
cvičení, odborné přednášky, ale také společně strávené večery. Probere se při nich
leccos, na co jindy a jinde není čas a příležitost. A někdy i to, co by člověk jen tak
někomu jinému nesvěřil…
Zájem je vždy větší než kapacitní možnosti a než částka, kterou můžeme rozdělit mezi
účastníky, a zlevnit tak jejich náklady na pobyt. Přednost proto dostanou vždy ty ženy,
které jsou krátce po skončení léčby, a také ty, které s námi jedou poprvé.
Doufáme a jsme přesvědčeny o tom, že i letos budou odjíždět domů spokojeny.

Chcete nám pomoci podpořit finančně tyto
týdenní ozdravné pobyty? Nežádáme vás přímo
o peníze, ale můžete nám pomoci je vydělat...
Staňte se na jeden den naším dobrovolníkem!
Hledáme posily pro veřejnou sbírku, pořádanou
Ligou proti rakovině ve středu 15. května.
Pojďte s námi na několik hodin do ulic nabízet
známé žluté kytičky. Část výtěžku věnujeme
právě na rekondiční pobyty žen s rakovinou
prsu!
Nově bychom rádi
připravili rekondiční
pobyt pro páry, protože
podpora partnera
je pro ženu vždy
k nezaplacení.
Pro tento pobyt pro páry
sháníme sponzora.
Máte-li zájem nám
pomoci, neváhejte nás
kontaktovat!
telefon: 272 732 691
e-mail:
mammahelp@mammahelp.cz

Štěpánov u Skutče, Penzion Karafiát
8. – 14. dubna
Františkovy Lázně, Hotel Melodie
8. – 15. června
Nové Město na Moravě, VlachoviceSykovec, Hotel Pavla
24. – 31. srpna
Rynoltice – Podlesí, Penzion Sportturia
14. – 21. září
Janské Lázně, Penzion Sola Fídé
13. – 20. října

Koncem ledna jsme se spolu s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi podělili o více
než půl miliónu korun, které nám věnovali zaměstnanci a vedení firmy GlaxoSmithKline
(GSK). Foto se společným šekem je z výročního firemního setkání, kterého se kromě
nás zúčastnili také zástupci Nadace Divoké husy, Pomocné tlapky, Elpida a Sue Ryder.
GlaxoSmithKline
podporuje Mamma HELP
už dlouhou řadu let. Díky
jejich pomoci jsme mohli
začít rozšiřovat síť našich
poraden, máme velmi
obsáhlé, kvalitní a hojně
navštěvované
internetové stránky,
a také jsme získali
významnou finanční
podporu na rozjezd
nedávno otevřeného
e-shopu. Zaměstnanci
GSK si už před lety
oblíbili naše výrobky,
které nabízíme
při benefičních prodejích.
A velmi ochotně osobně
přispěli například
i na knížku Slova
do duše, kterou jsme
vydali před rokem.

Neodváželi jsme si jen nečekaně vysokou částku 107 365 Kč, ale také příslib aktivní
pomoci řady dobrovolníků. A hlavně velmi příjemný pocit, že si lidé z GSK budou již
vždy umět konkrétně představit, jak naše pacientské sdružení funguje. Generální
ředitelka Monika Horníková nám totiž poskytla velmi netradiční příležitost, jak Mamma
HELP neformálně představit.

Děkujeme, přátelé, bylo nám s vámi opravdu moc dobře!
V GSK jsme našli vše, bez čeho se neobejde žádná nezisková organizace –
partnery, sponzory, sympatizanty i dobrovolníky

Nejsme ale jen příjemcem finanční pomoci. Máme možnost podílet se i na osvětových
projektech, které GSK pořádá – naše přednáška zaměřená na prevenci rakoviny prsu
byla součástí víceletého vzdělávání pedagogů (SPIRÁLA) a od letoška nového
projektu s názvem KROKUZ – Krok ku zdraví. Zde se vzdělávání týká žen žijících
v azylových domech.
Jsme také partnerem projektu ONKO PORTÁL, který slouží onkologickým pacientům
v Komplexních onkologických centrech. Přináší jim i jejich blízkým kvalitní informace
o možnostech léčby jejich onemocnění.

Podpořte nás
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100
www.mammashop.cz

www.mammahelp.cz

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