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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,
TACENT: SATIS LAUDANT
- tím, e mlèí, dostateènì chválí (Terentius)

N

ejradìji bych proto mlèel. Nejradìji bych
vyplnil tuto stránku mlèením obdivu, mlèením
díkù, mlèením nadìje. My, kteøí víme, bychom jistì pochopili
Nezná se mi moné, e je to ji rok, co jsem naposledy psal nìkolik øádek
do Výroèní zprávy za rok 2000. Nechce se mi uvìøit, co vechno se za ten
poslední rok stalo.
Z pùvodní "polosoukromé" komunity nìkolika taxoterových pacientek se
stalo profesionální sdruení, které úzce spolupracuje s mnohými onkologickými pracoviti v Èeské republice. Sdruení, jeho projekty podpoøily Výbor
dobré vùle - Nadace Olgy Havlové, Magistrát hlavního mìsta Prahy
i Ministerstvo zdravotnictví ÈR. Sdruení, které se plnì zapojilo do programu prevence a vèasné diagnostiky nádorového onemocnìní prsu. Sdruení,
jeho èlenská základna se za dva roky ztrojnásobila.
MAMMA HELP CENTRUM navtívilo ji pøes tøi tisíce klientù, kteøí zde získali psychickou pomoc a mnoství dùleitých informací v dobì nejvìtí
osobní nouze. Jezdí k nám dnes eny z celé republiky.
Je opìt èas, podìkovat alespoò touto formou tìm, které stojí za tímto neskuteèným mnostvím udìlané práce - v prvé øadì vám, mammahelpky - vám,
které svou kadodenní èinností pomáháte dalím, jen se ocitli ve stejné
situaci, jakou vy u osobnì dobøe znáte a dokonale jste ji zvládly.
Je vhodná chvíle, podìkovat vem sponzorùm, bez jejich pøispìní by nae
èinnost nebyla moná, vem, kteøí bez nároku na honoráø pomáhali uskuteènit programy MAMMA HELP CENTRA, vem, kteøí se aktivnì zapojili do
edukaèních programù. Velmi si vaeho pøispìní váíme.
Vechno, co se nám doposud podaøilo vybudovat, uskuteènit, naplnit, nás
samozøejmì zavazuje - laku rozhodnì sniovat nechceme. A tak budeme
potøebovat hodnì úsmìvù, hodnì zdraví, hodnì odhodlání. Budeme také
potøebovat dalí pøízeò naich spolupracovníkù a sponzorù.
Pøeji proto nám vem, aby se nám vechno spoleènì daøilo, aby pro nás
vechny byl stále "ivot jako tanec !"

MUDr. Václav Pecha
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amma HELP, sdruení pacientek s nádorovým onemocnìním prsu, usilovalo i ve tøetím 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 diagnostiky
a léèení této zhoubné nemoci.
Oproti 77 osobám, které vstoupily do sdruení na ustavující valné hromadì
v závìru roku 1999, bylo v prosinci 2001 v této komunitì zaregistrováno 221
en a 2 mui, z toho 215 pacientek a 8 lékaøù èi jiných profesionálù.
Sdruení má od poèátku celostátní pùsobnost, koncem roku 2001 jsou
v naich øadách lidé z celkem 46 mìst celé ÈR, z toho praské bydlitì má
77 % èlenù organizace.
Na tìchto èíslech, resp. na faktu èlenství vak sdruení nestaví svùj program.
Smyslem a cílem je pomoci vem, které o nai pomoc v této souvislosti
poádají, bez ohledu na to, zda se kdy do øad naí svépomocné komunity
pøihlásí èi nikoliv.
Sdruení od poèátku aktivnì spolupracuje s vìtinou ostatních pacientských
organizací v ÈR, je kolektivním èlenem Ligy proti rakovinì Praha a jedním
z iniciátorù a zakladatelù celostátní zastøeující obecnì prospìné spoleènosti, Aliance èeských organizací a en s rakovinou prsu, která byla v roce
2001 zaloena.
Mamma HELP má dnes úzké vztahy s øadou medicínských institucí a pracovi, jeho kredit mezi odborníky v roce 2001 rychle rostl. Spolupracuje
napøíklad s nìkolika klinikami Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
s Masarykovým onkologickým ústavem v Brnì, s onkologickou klinikou
VFN v Praze 2, se Státním zdravotním ústavem v Praze, s MAMMA CENTREM v Praze 4, s Centrem preventivní medicíny v Praze 2, s Èeskou spoleèností podpory zdraví a øadou dalích.
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rojekty, realizované v roce 2001, podpoøilo poprvé  kromì øady
komerèních subjektù, Magistrátu hlavního mìsta Prahy a Výboru dobré
vùle, Nadace Olgy Havlové,  také Ministerstvo zdravotnictví ÈR.
Také vztahy se zastupiteli mìstské èástí Praha 3, na jejím území sdruení
pùsobí, v tomto roce velmi oily, co pøineslo mimo jiné monost rozíøení
prostor Centra.
O úskalích práce neziskové organizace jsme debatovali s paní senátorkou
MUDr. Zuzanou Roithovou, která se také o nae výsledky pøi návtìvì
Centra velmi ivì zajímala.
Rok 2001 jsme zahájili diskusí o monostech prevence a vèasné diagnostice
nádorového onemocnìní
prsu a o naí práci ve sdruení s manelkou prezidenta republiky, paní Dagmar
Havlovou, která nás podpoøila svou návtìvou MAMMA HELP CENTRA hned
v lednu.
Nae pojetí èinnosti svépomocné pacientské komunity, které preferuje
pomoc enám krátce poté, co jim byla sdìlena diagnóza, a provádí je, majíli o to zájem, celým dlouhým obdobím jejich léèby, se ukázalo jako velmi
ádoucí a uiteèné. enám, které ji léèení ukonèily, se snaíme pomoci
k rychlé regeneraci a návratu do normálního ivota, pokud jim to zdravotní
stav dovoluje.
Abychom tyto nae pøedstavy mohly uvést do ivota, bylo nezbytné dobudovat a rozíøit MAMMA HELP CENTRUM, otevøené v bøeznu 2000, zajistit
personálnì i ekonomicky jeho denní provoz a také uspoøádat øadu veøejných
akcí, které umonily potøebnou publicitu.
Tìká, leckdy krizová psychická a èasto i sociální situace en, jen touto
vánou chorobou onemocnìly, se stala výzvou pro èlenky sdruení, které
samy tuto realitu znají z vlastní zkuenosti a mohou proto vìrohodnì podat
v rozhodující chvíli svou pomocnou ruku.
Tato dobrovolnická, laická, ovem vysoce obìtavá a s profesionální odpovìdností odvádìná práce je zároveò pro øadu z nás sociální kompenzací
s terapeutickým úèinkem v období nutného invalidního dùchodu.
Velmi nás tìí, e v prùbìhu roku 2001 vyuilo nìkolik dalích pacientských
organizací monost absolvování stáe v MAMMA HELP CENTRU a e se
i jim tento model svépomocné komunitní práce osvìdèuje.

3

Projekty podpoøené granty a sponzory

MAMMA HELP CENTRUM

P

o celý rok 2001 bylo za výrazné podpory øady
sponzorù otevøeno pro irokou veøejnost MAMMA HELP CENTRUM. Jeho provoz je hrazen z velké
èásti z prostøedkù grantu udìleného Magistrátem
hlavního mìsta Prahy a také ze státní dotace, poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ÈR.
Odbornou garanci poskytuje Dr.Václav Pecha,
onkochirurg FNKV, denní sluby zajiuje pìt dvojic
prokolených dobrovolnic, koordinátorkou práce
CENTRA je Mgr. Jana Drexlerová.
Centrum slouí veøejnosti jako bezplatné 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.
K zajitìní chodu CENTRA patøí  kromì osobních kontaktù s klientkami 
také sluba na telefonu. Obì telefonní linky jsou kadodennì znaènì vytíené. V øadì pøípadù také navtìvujeme eny, které o to projeví zájem,
v nemocnicích.
K lepímu komfortu a navození potøebné intimnìjí atmosféry pøispìlo rozíøení CENTRA o dalí místnost, opìt zrekonstruovanou závodem 10 IPS, a.s.
O vyuití MAMMA HELP CENTRA zájemci o jeho sluby svìdèí napøíklad
toto èíslo:
V prùbìhu roku 2001 Centrum umonilo 1711 kontaktù lidem, kteøí byli
v sociální èi psychické nouzi, nebo potøebovali získat informace, jich se jim
jinde nedostalo.

osobní
kontakty
53%

telefonické
kontakty
47%

4

Projekty podpoøené granty a sponzory

Laické terapeutky MAMMA HELP CENTRA

V odpoledních hodinách je Centrum vyhrazeno
èlenkám sdruení
K pravidelným odpoledním aktivitám v Centru patøí:

l

edukaèní èinnost
11 odborných pøednáek (dotace MZ ÈR)

l

arteterapie
1x mìsíènì (sponzor: Lidka Knorová)

l

kosmetická poradna
1x mìsíènì (sponzor: RYOR, s.r.o)

l

katalogová nabídka a zprostøedkování prodeje kompenzaèních pomùcek,
zdravotního prádla, paruk, pokrývek hlavy, potravinových doplòkù, podpùrných prostøedkù apod.

l

monost poskytnutí pøístrojové lymfodrenáøe
(Lymfoven s èipovými kartami)
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roce 2001 uspoøádalo
sdruení  bez finanèního pøispìní státu, pouze
s podporou sponzorù, ètyøi
týdenní rekondièní pobyty
pro celkem 74 pacientek,
které krátce pøed tím skonèily své léèení.
Zahranièní ètyødenní cestu
do Bialej Podlasky, kde
jsme si vymìnily zkuenosti
s polskými Amazonkami
a zúèastnily se spolu s nimi
celopolského setkání en
s rakovinou prsu v Èestochowe, absolvovalo 10 en.
Ve spolupráci s Centrem
preventivní medicíny bylo
zajitìno rehabilitaèní cvièení v bazénu, dotované
v tomto roce Ministerstvem
zdravotnictví ÈR.
Pro èlenky sdruení vydáváme bulletin MAMMA HELP!,
v roce 2001 vyel desetkrát
v celkovém nákladu 4000
výtiskù. O jeho zasílání projevuje zájem také u víc jak
tøicet organizací onkologicky
nemocných.
Úspìchem naí edièní èinnosti bylo vydání beletristicky upravených deníkových zápiskù èlenky sdruení Marie Machálkové  titul Mùj pøíbìh vyel
v nákladu 1500 výtiskù a koncem roku byl témìø rozebrán.
Internetová stránka sdruení, která získala díky firmì Actum, s.r.o. vlastní
doménu www.mammahelp.cz, zaznamenala v roce 2001 rychlý nárùst
návtìvnosti. S vyuitím dotace Výboru dobré vùle  nadace Olgy Havlové
jsme v druhé polovinì roku mohli aktualizovat data kadý týden pøi vyí
úrovni grafiky.Vzhledem ke stoupajícímu mnoství e-mailových dotazù
jsme zavedli od srpna 2001 virtuální lékaøskou poradnu, kde na odborné
dotazy odpovídá MUDr. Václav Pecha.
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rostøedky na provoz
MAMMA
HELP CENTRA jsme
v roce 2001 získali
také díky úspìné
drabì fotografie, vìnované sdruení panem Robertem Vanem. Draba byla souèástí spoleèenského
Veèera v Atriu 01,
který se konal pod zátitou starosty mìstské èásti Praha 3 pana Milana Èeského a za úèasti paní Mileny Kozumplíkové, místostarostky MÈ Praha 3.
Veèer, který byl prvním v øadì kadoroèních spoleèenských setkání èlenek
sdruení, sympatizantù a sponzorù, pøispìl ke zviditelnìní práce CENTRA
a vynesl i dalí sponzorské pøíspìvky.
Ji tradièní, putovní výstavu enských aktù, MAMMA ART, doplnìnou panely s informacemi o monostech prevence, diagnostiky a léèby nádorového
onemocnìní prsu, jsme v roce 2001 instalovali u pøíleitosti brnìnských
Onkologických dnù v Masarykovì onkologickém ústavu na lutém kopci.
Sdruení prezentovalo svou èinnost kromì onkologických dnù také na výstavì Pragomedica v Praze, formou pøednáek napøíklad v rámci projektu
HOPE ve státním zdravotním ústavu Praha, na kongresu Zdravotnických
novin a Spoleènosti veobecného lékaøství ÈLS JEP na Homolce, v odborných periodikách (Zdravotnické noviny, Medicína v praxi) a na internetových zdravotnických serverech.
Vydalo také propagaèní brourku v nákladu 5.000 výtiskù.
I v roce 2001 pokraèovala úspìná mediální spolupráce s TV PRIMA a Èeským rozhlasem, prezentovali jsme se také v ÈT 1 v poøadu Sama
doma,v øadì èasopisù a deníkù.
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Rozvaha k 31. 12. 2001
AKTIVA
Drobný hmotný inv.majetek
Oprávky k dr.hm.inv.majetku
Peníze  hotovost
Peníze na bì. úètu
Poskytnuté zálohy

96
-32
33
127
2

Aktiva celkem

226 176

PASIVA
z obchodního styku  dodavatelé
Zamìstnanci
Zúètování s institucemi soc. zabezpeèení
Ostatní pøímé danì
Jiné závazky
Základní jmìní
Nerozdìlený zisk minulých let
Hospodáøský výsledek  úèetní zisk
Pasiva celkem

Kè
248
748
512
134
030

Kè
29 885
18 093
21 306
5 050
13 280
63 500
53 032
22 030
226 176
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Výkaz ziskù a ztrát k 31. 12. 2001

Pøíjmy z reklam
Výnos z Kvìtinového dne
Výnosy z prodeje sponzorských darù ( fotografie)
Výnosy z prodeje kníky Mùj pøíbìh
Ostatní výnosy  ATRIUM
Uroky z bìného úètu
Dotace ze st. rozpoètu  magistrát
Dotace Ministerstva zdravotnictví-úèelová
Dar AVENTIS PHARMA s.r.o.
Dar Sigma Aldrich
Dar HALALI Veobecná pojiovna
Dar AstraZeneca
Dar DASIP s.r.o.
Dar sponzorù na vydání knihy Mùj pøíbìh
Dar Kuncová Dagmar
Dary finanèní èlenek sdruení
Neznámý dárce
Mimoøádné výnosy
Èlenské pøíspìvky a pøíspìvky sympatizujících

v Kè
10 500
28 694
45 000
29 105
8 400
604
240 000
206 650
70 000
20 000
10 000
20 000
5 000
8 000
2 100
6 000
2 000
21
73 093

Výnosy celkem

785 167

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

v Kè
41 016
24 362
939
51 554
793
16 250
71 651
23 317
33 250
59 400
139 731
254 080
27 997
1 525
1 029
7 808
8 435

Náklady celkem

763 137

Úèetní zisk k 31. 12. 2001

22 030
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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 2001:
Sponzorské dary:
AstraZeneca Czech Republik s.r.o
Aventis Pharma s.r.o
Dagmar Kuncová
Dasip spol. s r.o.
Halali veobecná pojiovna, a.s.
Pharma Avalanche s.r.o.
Sigma Aldrich s.r.o
Výbor dobré vùle -Nadace Olgy Havlové

20 000
70 000
2 100
5 000
10 000
40 000
20 000
30 000

Vìcnými dary èi jinou osobní pomocí nás podpoøili:
ACTUM multimedia, s.r.o
AMR Amaranth, a.s., ing. Trnka
Archa - foto studio, Pøemysl Fialka
Astrid Cosmetics, a.s.
Atrium - koncertní a výstavní síò, PhDr. Eva Vedralová
Aukèní síò Nuselská 99, ing. Tichý
AURA, s.r.o, ing. Pavel Zavadil, Andrea Horáèková
CD foto bler, ing. Jiøí Heller
Èeská spoleènost podpory zdraví, PhDr. Marcela Svìráková
MEDIS holding, a.s., ing. V. Pavlík
Mucos Pharma Cz, s.r.o., ing. Jiøí Wald
IPS, a.s., závod 10, ing. Vladimír Myièka
K Ateliér - Lidka Knorová
Robert Vano
Ryor, s.r.o, ing. Eva tìpánková
Tiskárna Unitisk Knìeves
Úpavan, s.r.o
Wald press, s.r.o
Helena Fialová, Josef Krechter, Marta Vanèurová, Lorna Vanèurová, Pavla
Kozáková, Leona Ambrózová, Markéta Novotná, Jana Gibiová, Kateøina
Vaníková, Petra Bánoková, Marie Korchová,Ludmila Kalábová, Jitka
Hulcová, Frantiek mejda, Michaela Lustová, Andrea Krumplová, Rùena
Stibùrková

Odborná spolupráce v edukaèních programech:
MUDr. Václav Pecha, MUDr. Miroslava Skovajsová, MUDr. Milan Brychta,
MUDr. Kateøina Emingerová, MUDr. René Vlasák, Mgr. Marie Zemanová,
MUDr. Olga Dostálová, MUDr. Jan Novotný, MUDr. Jiøí. Popelka, MUDr.
Jiøí. Málek, JUDr. Jana Pilaøová, PhDr. Jiøí Halousek, ing. Tomá Sychra,
prof. Jaroslav Èihula, Jana Martinù.
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Hlavní projekty na rok 2002:
l

l
l

l
l

l

PSYCHO HELP - zajitìní projektu MAMMA HELP CENTRA,
prùbìné prokolování nových dobrovolnic - laických terapeutek a zajitìní odborné supervize
Rozíøení prostor MAMMA HELP CENTRA o tìlocviènu a artedílnu
Ètyøi týdenní rekondièní pobyty (z toho jeden mezinárodní), jeden víkendový pobyt
Rehabilitaèní cvièení v bazénu, cvièení tai-chi, jóga, relaxaèní cvièení
Zajitìní lektorù na ètvrteèní odpoledne v CENTRU:
Odborné pøednáky
Arteterapie - netradièní techniky
Kosmetická poradna
Vydávání mìsíèního bulletinu MAMMA HELP! s pøílohou pro Alianci
èeských organizací a en s rakovinou prsu, o.p.s.

l

Webová stránka s virtuální lékaøskou poradnou

l

Vydání kníky kuchaøských receptù

l

Spoleèenský veèer v Atriu 02 - draba umìleckých artefaktù

Pro veøejnost:
l

l

Úèast na výstavách Pragomedica, Harmonie (Praha), MEFA a REHAPROTEX
(Brno)  edukace zdravé enské populace, prevence nádorového onemocnìní, prezentace na Onkologických dnech
natoèení TV spotu k prevenci rakoviny prsu a jeho odvysílání v Èeské
televizi

Spoleèné projekty s jinými organizacemi:
l

l

l

l

umonìní stáí v MAMMA HELP CENTRU podobným organizacím onkol.
nemocných
FYZIO MAMMA Teplice 2002, FYZIO MAMMA Praha 2002 - odborné
semináøe pro fyzioterapeuty (ve spolupráci s Centrem Portus Teplice)
Happening pro rodiny s dìtmi "Nejlepí dárek pro dítì je zdravá máma",
Praha 3 (ve spolupráci s praskými organizacemi Alen, Jantar a ap)
Participace na projektech Aliance èeských organizací a en s rakovinou
prsu, o.p.s a Ligy proti rakovinì Praha
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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. 02/ 7273 1000, 7273 86 96, 7273 86 97, 7273 86 98, 7273 26 91
www.mammahelp
e-mail: mammahelp@volny.cz

Bankovní spojení:

KB Praha 8, è. ú. 27- 4605410297/0100

