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

Slovo

pøedsedy

výkonného

výboru

Váení pøátelé,

V

dobì dneního uspìchaného ivota je pro kadého dùleité umìt se zastavit, usmát se,
vydechnout si, umìt se radovat. Odpoèinout si
a nabrat nové síly. Nejsou-li dostupné, není-li kde
brát, èlovìk se pomalu propadá do dalích problémù, stressù a beznadìje. Jako vzpruha vak èasto
staèí milé oslovení, trocha empatie, úsmìv, pohlazení èi podání ruky.
Chápat a pochopit, brát, je-li potøeba a dávat, je-li mono.
Kde, kdy, od koho a komu? Na vechny tyto otázky u umíme odpovìdìt.
Kde? V MAMMA HELP CENTRU.
Kdy? Kdykoliv.
Od koho? Ode vech.
Komu? Kadému, kdo potøebuje.
Jak jednoduché a jak úasnì funkèní.
Teprve pøed rokem jsem zakládali sdruení Mamma HELP a po roce èinnosti
mùeme bez nadsázky øíci, e nejen stále existujeme, ale e dobøe fungujeme.
Díky komu? Díky nám samotným  vdy je to nae práce, a samozøejmì díky
tìm, bez jejich finanèní i jiné pomoci bychom nebyli.
Za rok existence jsme si vybudovali krásné centrum, vybavili ho èím bylo tøeba.
Zorganizovali jsme mnoství rùzných akcí a mnoha jiných jsme se aktivnì
zúèastnili. Plnili jsme, myslím, pøesnì to, co jsme dali do stanov naí organizace. V nìkterých smìrech daleko pøekraèujeme pùvodní zámìry a plány.
Na nìjaké bilancování je jistì jetì brzo, ale na podìkování je právì èas.
Komu? Nejprve vem vám, milé "mammahelpky", které se aktivnì úèastníte
èinnosti sdruení. Vám ostatním, co se u nás v Centru v tìkém údobí vaeho ivota cítíte dobøe, za ocenìní naí práce. Vìøte, høeje nás to u srdce.
A také vem naim pøíznivcùm a sponzorùm, jejich loga èi jména zde
najdete, za podporu a pomoc v pravou chvíli.
Dovolte mi, abych kadé z naeho spoleèenství popøál do dalího roku hodnì úsmìvù, radosti ze ivota, hodnì zdraví a síly bojovat. Naim pøíznivcùm
pøeji mnoho úspìchù a chu k dalí spolupráci s námi. Nic nepøijde samo.
O ve se musíme pøièinit.
Sname se proto, aby dál, pro nás vechny, byl "ivot jako tanec "

MUDr. Václav Pecha
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M

amma HELP, sdruení pacientek s nádorovým onemocnìním prsu pøi
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jako nezisková pacientská
organizace, usilovalo po celý rok 2000 o vestrannou pomoc enám, které
se staly onkologickými pacientkami. Pomocnou ruku nabídlo také jejich
blízkým a ve vztahu k veøejnosti se snailo pøispìt k lepí informovanosti
o této zhoubné nemoci.
Posláním sdruení, jak je zakotveno v jeho stanovách, je zlepit kvalitu ivota pacientek s karcinomem mammy a také zlepit informovanost veøejnosti
o monostech prevence a léèby tohoto nádorového onemocnìní. Chceme
tak pøispìt k odstranìní bariéry panického strachu, jeho dùsledkem je zanedbání vèasného záchytu a sníení nadìje na úzdravu.
Sdruení Mamma HELP vzniklo z iniciativy MUDr.Václava Pechy a nìkolika jeho pacientek 22. 10. 1999. Na ustavující valné hromadì, která se konala 2. listopadu 1999, do sdruení vstoupilo 76 èlenek a 1 èlen; jednalo se
o 73 pacientky a 4 lékaøe. V prosinci 2000 je ve sdruení zaregistrováno 143
osob.
Sdruení mìlo od poèátku celostátní pùsobnost. Poèet mimopraských èlenù na konci roku 2000 èinil 20 procent èlenské základny.
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druení hned v poèátku èinnosti navázalo kontakty a zaèalo spolupracovat s dalími pacientskými organizacemi v ÈR. Po zmapování situace,
hned v prvních mìsících, kdy vznikala konkrétní pøedstava o práci sdruení,
bylo zøejmé, e chceme bìné pojetí èinnosti onkologických pacientských
organizací posunout o krùèek dál.
Prioritou se stala vestranná iroká praktická péèe o potøeby zejména nových
pacientek krátce po sdìlení diagnózy. Projekty týkající se pacientek po skonèení onkologické léèby jsou doplòkovou èinností, by také velmi rozsáhlou.
Tìká, leckdy krizová psychická a èasto i sociální situace eny, je touto
chorobou právì onemocnìla, se stala výzvou pro èlenky sdruení, které tuto
situaci také proily na vlastní kùi, nyní se vak ji pozvolna vracejí do ivota. Jejich dobrovolnická èinnost má tak i pro nì samé znaèný terapeutický
úèinek.
Tuto koncepci se podaøilo uvést do ivota ji v bøeznu 2000, pouhých
5 mìsícù po vzniku sdruení, otevøením MAMMA HELP CENTRA,
situovaného v tìsné blízkosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
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Projekty podpoøené granty a sponzory

MAMMA HELP CENTRUM

V

bøeznu 2000 bylo za výrazné podpory nìkolika sponzorù otevøeno pro
irokou veøejnost MAMMA HELP CENTRUM, jeho provoz je hrazen

z velké èásti z prostøedkù grantu udìleného Magistrátem hlavního mìsta
Prahy. Personální zajitìní provozu je vìcí prokolených dobrovolnic, bývalých pacientek, vìtinou v plném invalidním dùchodu. Odbornou garanci
poskytuje Dr. Václav Pecha, onkochirurg FNKV. Centrum spolupracuje
s øadou zdravotnických pracovi a dalích odborných zaøízení.
Centrum slouí veøejnosti jako informaèní a poradenské støedisko, pro pacientky v psychicky nároèných situacích je vhodným útoèitìm a zázemím, kde
na nì pùsobí pøedevím pozitivní pøíklad en, které léèením ji proly.
Z pùvodních tøí dnù v týdnu byl pro velký zájem provoz rozíøen na celotýdenní. Kromì osobních návtìv je dennì zodpovídáno stále stoupající
mnoství telefonických dotazù, pøevánì mimopraských klientek.

V odpoledních hodinách
je Centrum naopak vyhrazeno
èlenkám sdruení
K pravidelným odpoledním aktivitám v Centru v roce 2000 patøilo:
l

l

arteterapie (1x mìsíènì)

l

kosmetická poradna (1x mìsíènì)

l

l

l

4

edukaèní èinnost (10 odborných
pøednáek)

katalogová nabídka a zprostøedkování prodeje zdravotnických
pomùcek (epitézy), zdravotního
prádla, paruk, pokrývek hlavy
apod.
pøátelská setkání se enami z jiných pacientských sdruení
diskuzní kluby vìnované kvalitì
ivota onkologicky nemocných

Projekty podpoøené granty a sponzory

Statistika
Návtìvnost CENTRA
prùmìrná èetnost návtìv
dennì

7-8 klientek

mìsíènì

140-160 klientek

za 10 mìsícù provozu CENTRA

cca 1 000 klientek

mìsíènì po sdìlení diagnózy (1. kontakt)

12-15 nových klientek

èetnost návtìv odpoledních aktivit
za 10 mìsícù provozu CENTRA

cca 300 klientek

èetnost návtìv edukaèních aktivit
(pøenáky a besedy s odborníky)
za 10 mìsícù provozu CENTRA

249 klientek

Telefonické kontakty (dotazy, krizová volání)
dennì prùmìrnì

15 telefonátù

za 10 mìsícù provozu CENTRA

3 000 telefonátù

Ostatní aktivity
rekondièní pobyty vyuilo

55 èlenek sdruení

Bulletin
vyel

10x

v celkovém nákladu

3 000 výtiskù
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V

roce 2000 uspoøádalo sdruení  bez finanèního pøispìní státu, pouze
s podporou sponzorù  tøi týdenní rekondièní pobyty pro celkem 55
pacientek, které právì skonèily léèení.
Ve spolupráci s Centrem preventivní medicíny bylo zajitìno
rehabilitaèní cvièení v bazénu.
V závìru roku získalo sdruení
s pøispìním Nadace Charty 77
do vlastnictví pøístroj na lymfodrenáe, které pod odbornou
garancí poskytuje.
Pro èlenky sdruení vychází mìsíèní bulletin, v nákladu 300 výtiskù. Na
vyádání je zasílán také zhruba tøicítce dalích pacientských organizací.
Sdruení má vlastní pravidelnì aktualizovanou internetovou stránku.
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významnou pomocí øady dárcù, èeských
i zahranièních fotografù, Dobra fotogalerie
Praha a dalích sponzorù pøipravilo sdruení
putovní výstavu s názvem MAMMA ART.
Fotografie, enské akty, jsou doplnìny informaèními panely s daty o nádorovém onemocnìní
prsu, jeho prevenci a monostech léèení.
Pùsobivou expozici vidìlo v obchodním domì Kotva v Praze (kvìten
2000) a v galerii Stodola v Èeském Krumlovì (øíjen 2000) víc jak tøi tisíce lidí.
Osobní asistence èlenek sdruení umonila sbìr dat formou anonymní ankety a rozsev informaèních materiálù o samovyetøování prsu.
Dále sdruení prezentovalo svou èinnost na výstavách Pragomedica v Praze
a Rehaprotex v Brnì. Vydalo také propagaèní brourku v nákladu 5.000
výtiskù.
V prvním roce provozu MAMMA HELP CENTRA dalo o sobì sdruení veøejnosti vìdìt prostøednictvím øady masmédií.
Pravidelnì vychází vstøíc Èeský rozhlas, s ním sdruení uzavøelo dohodu
o mediální spolupráci (5 odvysílaných pøíspìvkù), opakovanou publicitu
má èinnost sdruení v èasopise Vlasta, v regionálním tisku Prahy 3.
Jednotlivé tiskové materiály vyly v denících MFD, Právo, Lidové noviny,
Veèerník Praha, Blesk, v èasopisech Kvìty, Cosmopolitan, Xantypa, v periodikách Èeskokrumlovské listy, ve zpravodajích ostatních sdruení.
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Rozvaha k 31. 12. 2000
AKTIVA
Drobný hmotný inv. majetek
Oprávky k dr. hm. inv. majetku
Peníze  hotovost
Peníze na bì. úètu
Pohledávky z obch. styku  odbìratelé
Poskytnuté zálohy
Pohledávky za zamìstnance
Jiné pohledávky
Výdaje pøítích období

Kè
88 440
-24 940
25 768
26 556
25 500
13 870
1 629
4 649
1 115

Aktiva celkem

162 587

PASIVA
Závazky z obchodního styku  dodavatelé
Ostatní pøímé danì
Výnosy pøítích období
Základní jmìní
Nerozdìlený zisk minulých let
Hospodáøský výsledek  úèetní zisk
Pasiva celkem

Kè
33 887
5 218
8 000
63 500
12 597
39 385
162 587
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Výkaz ziskù a ztrát k 31. 12. 2000

Pøíjmy z reklam
Výnos z Kvìtinového dne
Výnosy z prodeje sponzor. darù  fotografií
Výnosy z prodeje slueb
Úroky z bìného úètu
Dotace ze státního rozpoètu  Hl. m. Praha
Dar RHÔNE  POULENC
Dar Telecom
Dar SIGMA  ALDRICH
Dar IPS
Dar RYOR, ing. Eva tìpánková
Dar Nadace Charty 77
Pøíspìvky jiných organizací
Èlenské pøíspìvky

v Kè
38 000
22 744
21 000
109 153
633
240 000
50 000
3 500
20 000
50 000
30 000
20 000
440
34 880

Výnosy celkem

620 350

Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy a udrování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Potovné
Telefony
Nájemné
Odmìny lektorùm  cvièení, výuka
Rekondièní pobyty
Ostatní sluby
Mzdové náklady
Ostatní provozní náklady
Odpisy drobného inv. majetku
Ostatní finanèní náklady  pojitìní, poplatky

v Kè
25 582
5 742
2 995
24 046
4 997
12 203
39 784
26 812
20 780
144 964
70 534
172 050
2 720
24 940
2 816

Náklady celkem

580 965

Úèetní zisk k 31. 12. 2000

39 385
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Výkonný výbor sdruení:
MUDr. Václav Pecha, pøedseda
Mgr. Jana Drexlerová, místopøedsedkynì
JUDr. Zuzana Pejková
Ing. Ingrid Selecká
Jana Støelková

Dozorèí rada:
Marta Brachtlová
Jana Pomahaèová
Jaroslava tìpánová

Statutární zástupci:
MUDr. Václav Pecha
Mgr. Jana Drexlerová
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Seznam sponzorù a dárcù v roce 2000:
Sponzorské dary
IPS a.s., odtìpný závod 10
RYOR, s.r.o., ing. Eva tìpánková:
Sigma  Aldrich
Rhône  Poulenc
Nadace Charty 77  konto Bariéry
Èeský telecom

50 000,30 000,20 000,50 000,20 000,3 500,-

Vìcné dary a práce bez nároku na honoráø
atd reklamní agentura
Aura
Aventis
CD FOTO bler
Daniel Sodoma  grafik
Dobra  fotogalerie
Galerie Stodola, Èeský Krumlov
Helena Fialová  grafièka
Ikea
ing. Ivo Kraus  kovo a døevovýroba
Jana ouflová  grafièka
Janssen  Cilag
JUDr. Zuzana Pejková
K ateliér Lidka Knorová
Kotva a.s.
manelé Guthovi
Marie Holíèková  sazba
Ondøej Vanìk  grafik
Thomson
UNITISK
Zdenìk Misík  tisk

Odborná spolupráce v edukaèních programech
MUDr. Milan Brychta, MUDr. Jan Èihák, MUDr. Pavla Myslíková,
MUDr. Václav Pecha, MUDr. Jana Prauzová, Mgr. Tomá Vávra, MUDr.
René Vlasák, MUDr. Milena Wittnerová,
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Hlavní projekty na rok 2001:
l

Rozíøení prostor MAMMA HELP CENTRA
(ve spolupráci s Mìstskou èástí Praha 3, Magistrátu hl.m. Prahy, IPS a.s.,
odtìpného závodu 10 a dalími sponzory)

l

Prùbìné prokolování nových dobrovolnic

l

Dvì instalace výstavy MAMMA ART

l

Tøi rekondièní pobyty pro 60 pacientek

l

l

l

l

Víkendový semináø pro nové pacientky
(15 en po sdìlení diagnózy)
Vydání kníky Marie Machálkové: Mùj pøíbìh
(zpovìï pacientky s rakovinou prsu)
Navázání zahranièních kontaktù s pacientskými organizacemi v USA
a v Polsku
Participace na projektu zaloení støení organizace pro eny
s rakovinou prsu v ÈR

l

Vydávání mìsíèního bulletinu, webová stránka

l

Rehabilitaèní cvièení, plavání, kurzy tai-chi

l

Poskytování pøístrojové lymfodrenáe

l

Pravidelná arteterapie

l

Kosmetická poradna

l

Odborné pøednáky

l

Kurz zdravé výivy: pìstování a vyuití orientální zeleniny
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