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AKCE A PROJEKTY 2019
Nejvýznamnější akce roku
12. – 15. června 2019 Reach To Recovery

19. ročník mezinárodní konference Reach To Recovery International 2019
pořádala Aliance žen s rakovinou prsu ve dnech 12. - 15. června 2019 v Clarion
Congress hotel Praha s názvem: „BUILDING BRIDGES TOWARD RECOVERY“. Mezi
tématy, která na konferenci zazněly, byly rakovina prsu u mladých žen, metastatický
karcinom prsu, psychologické aspekty rakoviny, lymfedém i role onkologické sestry.
Konferenci slavnostně zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který současně
ocenil práci Aliance žen pro české pacientky.
Konference se zúčastnilo 188 delegátů z 28 zemí světa, z toho 88 českých.
Na programu bylo 68 odborných přednášek a workshopů. Účastníci také společně
vybarvili mandalu symbolizující víru, naději, lásku a život. V sobotu po slavnostním
zakončení a předávání ocenění RRI následoval společné absolvování delegátek
z různých zemí a českých pacientek 19. ročníku Avon Pochodu.

Projekty:
15. června - AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU
V sobotu 15. 6. 2019 se opět konal "Růžový den" Avon Pochod - pochod za zdravá prsa, nabytý pozitivní
energií, sounáležitostí, podporující všechny ženy, které
se potýkají s onemocněním rakoviny prsu. Vůbec
nevadilo, že nevylétly balónky, protože letos měl každý
možnost zakoupit srdce od Bellisek – mladých žen s
rakovinou prsu a podpořit je. Srdce se tak našlo snad
na každém tričku účastníka pochodu a vyjadřovalo
myšlenku, přání, pro koho, proč...Tak zaznělo i v písni
Nechat vítr vát od Pavla Calty….životem jdu dál, naděje nikdy neumírá.

15. srpna - 30. listopadu - ŽENY ŽENÁM
Aliance žen s rakovinou prsu realizovala za podpory společnosti AVON Cosmetics již
17. ročník projektu Ženy ženám, který v návaznosti na AVON pochod nabízí ženám
slevové poukázky na sonografické a mamografické vyšetření v akreditovaných
screeningových centrech po celé ČR. V tomto roce se do projektu zapojilo 73
akreditovaných radiodiagnostických pracovišť.

12. – 13. října PLAVEME PRSA (EVROPSKÁ KAMPAŇ “BREAST HEALTH DAY“)
Již 9. ročník celostátní akce PLAVEME PRSA se konal o víkendu 12. – 13. října 2019
za účasti 15 pacientských organizací, tří plaveckých klubů a společnosti Born To
Swim. Na 13 místech republiky se na počest 15.
října, který slavíme s Europa Donna jako Den boje za
zdravá prsa, opět plavalo a všichni dohromady
naplavali přes 694 tisíc metrů. V průběhu akcí
samozřejmě
nechyběla
odborná
edukace
samovyšetřování
a zábavný program.
Pacientské organizace Victoria Litoměřice a Úsměv
zdraví Lovosice uspořádaly náhradní program
Jablíčkový den a Onko Duha Vsetín Den pro růžovou
stužku, aby také připomínaly důležitost prevence a
samovyšetřování prsu, které během akce také edukovaly. Jako symbol zdraví se pak
rozdávalo jablko.

22. – 23. listopadu – VÝROČNÍ KONFERENCE 2019

Ve dnech 22. – 23. listopadu proběhla v hotelu Amarilis v Praze Výroční konference
Aliance žen s rakovinou prsu, které se zúčastnilo téměř 100 členek pacientských
organizací z celé republiky. Tématem konference bylo „Hodnocení kvality zdravotní
péče a personalizace medicíny“ a „Genomové profilováni a jeho role v personalizaci
onkologické péče v 21. století“.
Velmi zaujaly odborné přednášky prof. RNDr. Ladislava Duška, PhD (ÚZIS) na téma
„Nové nastavení systému hodnocení kvality zdravotní péče (nejen) kvantitativními

indikátory kvality“, přednášky o možnostech genomového vyšetření a personalizace
medicíny i přednáška MUDr. Miroslavy Skovajsové, PhD - „Realita života – pro a
proti (praktické zkušenosti)“. Odpolední blok byl věnován PhDr. Zuzaně Peterové a
jejím hostům s povídáním o Síle víry, síle ženství.
Večerní program se odehrál v Planetáriu v Holešovicích s poutavým výkladem o
hvězdách, souhvězdích a krásách noční oblohy a na závěr následoval program Má
vlast – za zvuku symfonických básní Bedřicha Smetany.
Sobotní program byl věnován prezentaci celoročních projektů Neviditelné ženy,
Bellis, Hlasu onkologických pacientů, Zdravá prsa pro neslyšící, Nejde jen o prsa,
přehledu o proběhlých aktivitách a plánů na další rok. Na závěr proběhla prezentace
úspěšných projektů a činnosti pacientských organizací a diskuse.

Projekt: PROTAJČI SE KE ZDRAVÍ
Celoročně probíhal již 5. ročník pravidelného
cvičení "Protajči se ke zdraví" ve spolupráci
s ČOS (každý čtvrtek v Tyršově domě na
Praze 1). Cvičení je určeno pro ženy po
rakovině prsu, členy ČOS i veřejnost.
Další cvičení tajči pro pacientské organizace i
veřejnost proběhly:
2. 3. a 16. 3. Workshop Lymfa Flow v Praze
14.5. ukázka cvičení Lymfa Flow pro klub ALEN – Praha
14. - 15. 6. 2 x cvičení Lymfa Flow na konferenci Reach to Recovery 2019 pro
účastnice konference
23. 11. Workshop Lymfa Flow v Praze
Všechna cvičení vedl odborný lektor a externí spolupracovník Aliance žen s
rakovinou prsu – Ing. Ivan Trebichavský.

Projekt: NEJDE JEN O PRSA
Ve školním roce 2018/2019 proběhl již 5. ročník projektu „NEJDE JEN O PRSA“,
kterého se zúčastnilo 18 pacientských organizací. Bylo provedeno 127 edukací na
středních školách ve 25 městech České republiky. Proškoleno bylo celkem více jak
2 500 studentek a studentů, kteří byli seznámeni s důležitostí prevence rakoviny
prsu a proškoleni v samovyšetřováním prsu teoreticky i prakticky na edukační
pomůcce - prsním fantomu. Jako každý rok byl pro edukátorky uskutečněn povinný
akreditační odborný seminář (přednášející MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
z Breast Unit Prague, odborná garantka projektu).

Kampaň: OSTŘE SLEDOVANÁ PRSA
Koncem září byla ve španělské Barceloně ve stánku ECPC (European Cancer Patient
Coalition - Evropská koalice onkologických pacientů), jehož členkami Aliance žen je.

Mezinárodní kampaň OSP ve V4
Mezinárodní
část
projektu,
která
odstartovala v roce 2018 v Maďarsku a poté
v Košicích na Slovensku, pokračovala
začátkem roku 2019 v Divadle Nová scéna
v Bratislavě. Odtud se přestěhovala zpět do
České republiky do Divadla Petra Bezruče v
Ostravě a naposledy cestovala do Teatr
Nowy do Poznaně. V průběhu více jak
ročního projektu se tak celkem 82 000
diváků mohlo denně před Prsní stěnou
složenou ze sádrových odlitků prsou
zdravých,
ale
také
nemocných
žen,
zamyslet nad důležitostí prevence v boji s nádorovým onemocněním prsu. Lokální
pacientské organizace nabízely možnost odlití prsů do sádry s tím, že odlitky dále
postupně doplňovaly Prsní stěnu a poté putovaly do dalšího divadla, dalšího města,
další země.
Vyvrcholením byla prezentace Prsní stěny na světové konferenci Reach to Recovery
International, kterou pořádala Aliance žen v červnu 2019 v Praze a na kterou se sjely
téměř dvě stovky pacientek z celého světa. Prsní stěna se stala symbolem podpory a
sounáležitosti žen zdravých s nemocnými.
Visegradská prsní stěna byla vystavena posléze i na AVON Pochodu 2019.
Pro měsíc říjen se stala partnerem naší říjnové kampaně Ostře sledovaná prsa opět
síť kaváren CrossCafe s cílem upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti
rakovině prsu. V některých kavárnách proběhla také edukace na samovyšetření prsu,
byla možnost si zakoupit prsní hrnek.
V rámci měsíce
října,
přímo
na celosvětově vyhlášený Den za
zdravá prsa – 15. 10. se Aliance žen
s rakovinou prsu zúčastnila Tiskové
konference
na
Ministerstvu
zdravotnictví České republiky. Spolu
s ministrem
zdravotnictví
Adamem
Vojtěchem, náměstkyní
Alenou
Šteflovou,
doktorkou
Miroslavou
Skovajsovou zdůraznil tým Aliance žen
a Bellis důležitost prevence v boji s
rakovinou prsu, a to jak formou mamografického screeningu, tak pravidelným
samovyšetřováním. Po tiskové konferenci byly vyškoleny také zaměstnankyně
ministerstva.
Na závěr říjnového měsíce věnovaného prevenci v boji proti rakovině prsu byly za
podpory městské části Praha 3 vysazeny na Hollarově náměstí tři stromy SAKURY,
které jsou symbolem dokonalosti, krásy ale i její pomíjivosti a zároveň symbolem
znovuzrození v přírodě. Ať rostou, kvetou a stanou se nadějí, jež nikdy nezhasne.

Účast na jiných projektech:
23. – 24. března – Relais pour la Vie – Běh pro život
Na zastupitelském úřadu v Lucemburku se prezentovala Aliance žen s rakovinou prsu
v informačním stánku prostřednictvím letáčků a brožurek týkající se zdravého
životního stylu, prevence a samovyšetřování.
4. dubna – Den Shalom na Židovské obci (čtvrtý ročník)
Pražská židovská obec připravila pro pacientské organizace Aliance žen s rakovinou
prsu opět velmi zajímavé přednášky (MUDr. Zdeněk Kalvach – „O nemocech
dlouhodobých“ a PhDr. Martin Pospíchal - „Psychika, imunitní systém a prevence
rakoviny“. Odpolední program pokračoval křtem další úspěšné knihy PhDr. Zuzany
Peterové „Naše sladké nevěry“. Této oblíbené akce se zúčastnila 60 pacientek z celé
republiky.
6. dubna - Škoda Handy tour v Mostě – organizátor akce Cesta za snem přizval
prostřednictvím Aliance žen organizaci AMA Most na unikátní výcvikový a zážitkový
program pro handicapované řidiče. AMA Most zařadila do programu seznámení
s prevencí rakoviny prsu a samovyšetřování na prsním fantomu.
3. června - tisková konference na Univerzitě Palackého v Olomouci na téma
karcinomu prsu v projektu Hovory o zdraví. Aliance žen s rakovinou prsu se dva roky
podílela na tomto projektu a podílela se na vzniku webového portálu Hovory o zdraví.
20. - 21. června – Exkurze do laboratoří společnosti Foundation Medicine v
německém Penzbergu – o genomovém testování nádorové DNA.
11. října – Hlas onkologických metastických pacientek na Vyšehradě
V rámci Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu (13. října) spoluorganizovala
Aliance žen na Vyšehradě již třetí ročník happening za účasti několika pacientských
organizací.

SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ AKCE pořádané Aliancí
žen s rakovinou prsu pro pacientské organizace
22. května 2019 - Nová organizace péče o onkologické pacienty
Seminář se uskutečnil v seminárním Centru Akademie v Ostravě na téma Nová
organizace péče o onkologické pacienty (především dispenzární péče) a navazoval na
přednášky listopadové výroční konference s cílem umožnit pacientským organizacím
z Moravskoslezského kraje více se seznámit s tímto problémem.
Vzdělávací semináře pro pacienty MysliProtiRakovině
MysliProtiRakovině – druhý cyklus přednášek z psychologie na téma „Vliv našich
emocí na imunitní systém a zdraví – Možnosti psychické podpory zdraví a prevence

návratu onkologického onemocnění“ - společný projekt s Psychoonkologickou sekcí
ČOS, Ústavem aplikované psychologie - PhDr. Ing. Martin Pospíchal.
Nabídka seminářů pro členky našich PO byla v Praze, Českých Budějovicích a
Olomouci.
26. září – seminář pro lektorky projektu Nejde jen o prsa
26. září proběhl další odborný vzdělávací seminář především pro nové edukátorky z
pacientských organizací a Bellis, doplněn i o edukátorky stávající.
Přednášející - MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. (odborná garantka projektu).
Nově vyškolené edukátorky obdržely certifikát.

JINÉ AKTIVITY:
Účast na veletrzích a odborných konferencích
23. ledna - PragueONCO
Aktivní účast na pacientské sekci, Eva Knappová s PhDr. Ivanou Plechatou referovaly
o práci nezávislé platformy „Hlas onkologických pacientů“ , jejíž členem Aliance
žen je.
10. dubna - NGO Market
Účast na veletrhu NGO Market Praha
10.- 12. dubna - XVIII. Brněnské onkologické dny
Prezentace aktivit na stánku Aliance žen s rakovinou prsu, Diana Brno a MammaHelp
Brno. Na stánku byl k dispozici prsní fantom, letáčky o samovyšetřování prsu a
brožury týkající se rakoviny prsu a zdravého způsobu života. V rámci sekce
pacientských organizací hovořila ředitelka Eva Knappová na téma „Hlas
onkologického pacienta je slyšet“.

Mezinárodní spolupráce:
26. - 27. listopadu – 14. Panevropská konference Europa Donna, Vídeň
Evropská koalice proti rakovině prsu oslavila 25 let své činnosti s více než 200
obhájci pacientů z 44 zemí.
7. – 9. června – ECPC Výroční kongres, Brusel
European Cancer Patient Coalition - Evropská koalice onkologických pacientů)
Kongres Evropské koalice onkologických pacientů – účast Marta Kostrová

PROJEKT „NEVIDITELNÉ ŽENY“
12. – 15. června Metastatické pacientky na mezinárodní konferenci RRI
27. července - 1. srpna Ozdravný pobyt metastatických pacientek v
Poděbradech

Uprostřed léta uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu pobyt pro metastatické
pacientky v lázeňském městě Poděbrady v hotelu Junior. Koordinátorka projektu
Neviditelné ženy Líba Žamberská zorganizovala a připravila pro pacientky z celé
republiky velmi prospěšný, zajímavý a užitečný program. Byly zajištěny přednášky i
praktické ukázky, cvičení s rehabilitačními prvky, tejpování, SU JOK, očistné svíce,
ergoterapie apod. Nechyběly ani konzultace s lékařem, prohlídky lázeňské kolonády,
ochutnávky léčivých pramenů i velmi důležitá výměna zkušeností
mezi pacientkami z jednotlivých organizací.

PROJEKT „BELLIS – mladé ženy s rakovinou
prsu“
V roce 2019 jsme pokračovaly v aktivitách z posledních let, připravily jsme pro
pacientky nové aktivity a započaly jsme pracovat na dosud největším projektu
Bellisek a to Rakovina prsu, už nikdy na ní nebudeš sama - Průvodce
pacientky.
Velkou novinkou roku 2019 byl Pěvecký sbor pacientek s písní Nechat vítr vát
(ve spolupráci s Pavlem Calltou a Martou Jandovou). Tento sbor vznikl z nápadu
Bellisek na propojení písně, kterou Pavel Callta pro pacientky s rakovinou prsu
napsal na AVON pochod 2019. Podílely jsme se na natáčení videoklipu k této písni,
proběhly společné nácviky, vystoupily jsme na našich benefičních akcích, na AVON
pochodu 2019, ale také v rámci velkého koncertu Pavla Callty ve vyprodaném Forum
Karlín. Této akce se v součtu zúčastnilo více než 60 Bellisek.
Kromě
pravidelných
aktivit
(benefice,
workshopy,
přednášky,
edukace
samovyšetření…) bylo další novinkou roku 2019 nafocení staronových fotografií pro
plánovaného Průvodce pacientky. Fotografie ukazují krásu každé pacientky,

poukazují na to, že nemoc a léčba ženě neubírají na ženskosti a kráse, ale poukazují
také na reálné dopady léčby a ukazují jizvy nemoci ve své reálné podobě.
Opět pokračoval úspěšný projekt „Zpět do kondice,“ kde kromě pokračování
z předchozích dvou ročníků došlo k mnoha inovacím a zúčastnilo se tohoto ročníku
více než 40 Bellisek. V rámci tohoto projektu jsme se také aktivně zapojily do
Cyklomaratonu s týmem Osmikrásky. Přineslo nám to nejen finanční podporu,
ale mnoho motivace do pohybu a společných krásných sportovních zážitků.
Již třetím rokem jsme také pokračovaly ještě intenzivněji ve Velké říjnová kampani
na podporu samovyšetření (.)(.) #HlídejSiJe. Tato kampaň měla součtově
prostřednictvím zviditelněním na sociálních sítí dosah na více než 800 000 uživatelů.
Počet aktivních pacientek – Bellisek v roce 2019 stoupl na 280. Byl to rok dobrých
zpráv, ale i smutných. Bohužel opět několik našich mladých kolegyní Bellisek svůj boj
prohrálo.
Pokračovaly jsme v prodeji našeho vlastního merchandisingu (odznáčky, čepice).
Vytvořily jsme nová sportovní trička s logem Bellisek a nápisem “Běžím za zdravá
prsa.” Novinkou v této oblasti v roce 2019 byly náramky z korálků laděné do růžové
barvy – náramek naděje, které v rámci arteterapie vyrábí samy pacientky. Tyto
náramky zaznamenaly obrovský úspěch a v jejich výrobě a prodeji budeme nadále
pokračovat. Plánujeme rozšíření sortimentu merchandisingu.
Pravidelně plníme naše sociální sítě nejen informacemi a fotografiemi z akcí, ale
máme také pravidelné rubriky a aktivity na sociálních sítích (např. citáty pacientek,
Říjnová výzva a mnoho dalších).
Aktivně se snažíme pracovat na komunikační a propagační strategii našeho projektu
tak, abychom byly blíže k našim pacientkám a mohly lépe pomoci.
Nadále jsme se velmi aktivně podílely na edukační činnosti v rámci prevence
karcinomu prsu a také v projektu Nejde jen o prsa. Provedly jsme celkem 93 edukací
samovyšetření prsu (přednášky, workshopy) a vyedukovaly jsme více než 8 200 žen
a mužů.
Jednotlivé akce a projekty Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu jsou v
přehledu níže:
Kromě níže uvedených akcí jsme také edukovaly samovyšetření prsu a účastnily se
přednášek a dalších aktivit na pomoc pacientkám s rakovinou prsu. Níže jen souhrn
těch nejdůležitějších.

Leden
9. - 13. 1.
16. 1.
12.1.
19. 1.
23. 1.
23. 1.
26. 1.
27. 1.
29. 1.

Zimní terapeutický pobyt Bellis na Konopišti
Ostře sledovaná prsa ve V4 – slavnostní zahájení Bratislava
Zpět do kondice - Winter run - Hradec Králové
Zpět do kondice - Winter run – Brno
Konference Prague ONCO
Focení kampaně na AVON pochod 2019
Zpět do kondice - Winter run - Ostrava
Edukace samovyšetření – Městská knihovna Plzeň
Spuštění projektu pro Bellisky ČEZ Pomáhej pohybem

Únor
2. 2.
4. 2.
14. 2.
16. 2.
21. 2.
23. 2.

Březen
8. 3.
7. 3.
13. 3.
13. 3.
21. 3.
28. 3.

Duben
3. 4.
10. 4.
13. 4.
25. 4.
27. 4.
29. 4.
Květen
17. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
23. 5.
25. 5.
25. 5.
29. 5.

Červen
5. 6.
6. 6.

Zpět do kondice - Winter run - České Budějovice
Mezinárodní den boje proti rakovině – edukace, prevence
Edukace samovyšetření prsu - SŠ techniky a služeb, Karviná
Zpět do kondice - Winter run - Olomouc
Edukace samovyšetření prsu - Brno
Zpět do kondice - Winter run - Praha

Mezinárodní den žen – edukace, prevence, osvěta
Edukace samovyšetření prsu - Brno
Edukace samovyšetření prsu – Kralovice
MEDX Talks – příběh a představení Bellisek
Edukace samovyšetření prsu - Praha
Tisková konference AVON pochod – představení Bellis novinek pro letošní rok
- nalepovací srdíčka

Natáčení videoklipu s Pavlem Calltou
Prezentace aktivit Bellisek a edukace samovyšetření prsu NGO Market
Praha
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice – Ostrava
Aromaterapie, psychologická přednáška, nácvik tance a workshop s Pavlem
Calltou
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice - Hradec Králové
Spuštění nového video spotu Nechat vítr vát

Odlévání prsů Ostře sledovaná prsa – Ostrava
Focení Bellisek se srdíčky a Osmikráskami
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice – Brno
Edukace samovyšetření a prezentace aktivit, aktivní účast na lokálním AVON
Pochodu v Děčíně
Velký článek o Belliskách v Libereckém deníku, prezentace Zpět do kondice
Edukace samovyšetření na Rainbow run v Ostravě
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu Zpět do
kondice – Brno
Benefiční akce v Národním divadle, charitativní módní přehlídka, koncert Ivy
Pazderkové, Bellis tanec naděje, vernisáž fotografií „Jsme tady pro Tebe,“
Představení pochodových AVON triček

Kulturní slatinské léto – edukace samovyšetření, prezentace aktivit Bellis a
Charitativní koncert Hany Holišové
Prezentace aktivit a edukace samovyšetření na akci Veletrojka – Praha 3

13. – 14. 6.

15. 6.
15. 6.
18. 6.
19. - 23. 6.

Červenec
2. 7.
30. 7.
31. 7.
Srpen
1. 8.
2. 8.
3. 8.
10. 8.
10. 8.
22. 8.
24. 8.
31. 8.

Září
1. 9.
8. 9.
9. 9.
14. 9.
23. – 24. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

Říjen
1. - 31. 10.

Světová konference REACH TO RECOVERY INTERNATIONAL
(organizátorem Aliance žen s rakovinou prsu)
– aktivní účast - celkem 4 přednášky
AVON pochod – veřejná sbírka se srdíčky, edukace samovyšetření, prezentace
aktivit
Edukace samovyšetření prsu na OA v Hradci Králové
Rozhovor s Nikolou Samkovou o nemoci a Belliskách v DVTV
Letní terapeutický pobyt Bellis v Jizerských horách
Tréning v rámci projektu Zpět do kondice na
Cyklomaraton s Osmikráskami

Edukace samovyšetření prsu v klášteru – Plzeň
Start cyklomaratonu
Cyklomaraton s Osmikráskami

Cyklomaraton s Osmikráskami
Cyklomaraton s Osmikráskami
Slavnostní dojezd cyklomaratonu s Osmikráskami
Edukace samovyšetření prsu a představení Bellisek na Běhu praotce Čecha a běh v
rámci projektu Zpět do kondice – Říp
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice – Most
Focení fotografií pro Průvodce pacientky
Prezentace aktivit a edukace samovyšetření prsu – DUDY cup, Prostějov
Edukace samovyšetření prsu na NEON run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice – Praha

AVON Pochod Ostrov – edukace samovyšetření a prezentace aktivit
AVON Pochod Cheb – edukace samovyšetření a prezentace aktivit
Edukace samovyšetření a prezentace aktivit na veletrhu sociálních služeb – Praha 8
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice – Praha
Odlévání prsních odlitků v ROCHEv rámci projektu Ostře sledovaná prsa PinkOctober
Aromaterapeutický a zkrášlující beauty workshop “Příběh krásy” organické péče o
pleť a bio dekorativního líčení žen po onkologické léčbě
Edukační seminář pro nové edukátorky – Praha
Spolupráce s Nány – prevence - samovyšetření prsu

Říjnová kampaň Bellisek #HlídejSiJe (foto výzva na sociálních sítích se třemi
prsty na podporu samovyšetření prsu) – sociální sítě, outdoor aktivity – podpora
samovyšetření prsu

1.- 31. 10.
1. 10.

Zapojení Bellisek do projektu Ostře sledovaná prsa v kavárnách
Focení skupinových fotografií Bellis - Jsme tady pro Tebe. Jsme tady pro
sebe.
Edukace samovyšetření v divadle ABC
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu Zpět
do kondice – České Budějovice
Edukace samovyšetření v divadle Rokoko
Pink Happening (Prsní stěna, edukace samovyšetření
prsu, prodej merchandisingu Bellis a náramků naděje, fotokoutek, prsní stěna
vernisáž fotografií)
LunchTalk Roche
Účast na vernisáži fotografií Hynka Čermáka – Čáslav
Happening na Vyšehradu na podporu metastatických pacientek s rakovinou prsu
Přednáška z cyklu Mysli proti rakovině – Dr. Pospíchal
Den boje proti rakovině prsu
Účast na TK na Ministerstvu zdravotnictví – představení kampaně #HlidejSiJe
Edukace samovyšetření a prezentace Bellisek – IBM Brno
Edukace samovyšetření a prezentace Bellisek – Šumperk
Edukace samovyšetření prsu na Night run závodu a běh v rámci projektu
Zpět do kondice - Olomouc
Plaveme prsa, Praha (lekce trenéra plavání Zpět do kondice)
Plaveme prsa, Ostrava
Slavnostní zakončení projektu Zpět do kondice na Klánovickém půlmaratonu. Hned
15 Bellisek se postavilo na start trati na 10km a dokonce některé na svůj první
půlmaraton.
Edukace samovyšetření prsu v Cross Café v Ostravě
Edukace samovyšetření prsu v Cross Café v Plzni

1. 10.
5. 10.
5. 10.
9. 10.

9. 10.
10. 10.
11. 10.
11. 10.
15. 10.
15. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
12. 10.
12. 10.
20. 10.

29. 10.
31. 10.
Listopad
1. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
18. 11.
22. - 23. 11.
27. - 29. 11.
Prosinec
2. 12.
2. 12.
5. 12.
16. 12.

Cesta za snem a Bellisky – příběh Bellisky
Splnění snu od Cesty za snem pro Bellisku
Edukace samovyšetření – Praha
Vystoupení pěveckého sboru pacientek ve Forum Karlín – koncert Pavla Callty
Benefiční večer Bellis ve Vnitroblocku (Charitativní módní přehlídka,
vernisáž fotografií Průvodce pacientky, koncert Pavla Callty)
Účast a prezentace na Výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu
Účast Bellisek na konferenci Europa Donna v Miláně

Účast na TK – Empatický lékař – výstupy o Bellis v médiích
Příběh Bellisky v Blesku
Edukace samovyšetření prsu - Gymnázium Praha
Vánoční večeře Bellis, Praha

Fotografie z hlavních akcí roku 2019:

Empatie, sounáležitost a podpora, v tom je obrovská síla Bellisek.

Novinka pro letošní AVON pochod – nalepovací srdíčka, každý si na ně mohl napsat, co nosí v srci
a pro koho pochod jde.

Bellisky ve videoklipu Pavla Callty.

Jarní Benefiční akce v Národním divadle.

Bellisky na Světové konference REACH TO RECOVERY INTERNATIONAL
(organizátorem Aliance žen s rakovinou prsu)

AVON pochod a prodej nalepovacích srdíček.

Bellisky na AVON pochodu.

Letní terapeutický pobyt v Jizerských horách.

Bellisky a Osmikrásky.

Společně v cíli cyklomaratonu.

Zpět do kondice – Bellisky na Night run běhu.

Slavnostní zakončení projektu Zpět do kondice v Klánovicích.

Sbor Bellisek ve vyprodaném Forum Karlín s Pavlem Calltou a Martou Jandovou.

Bellisky s panem ministrem zdravotnictví na tiskové konferenci k projektu #HlidejSiJe

Podzimní benefiční akce ve Vnitroblocku.

Jsme tady pro Tebe, jsme tady pro sebe.

Focení fotografií pro Průvodce pacientky – Rakovina prsu, už nikdy na ní nebudeš sama.

PROJEKT „Zdravá prsa pro neslyšící“
Cílem projektu je rozšiřování komunikace s neslyšícími a jejich
informovanost o problematice rakoviny prsu – založení Instagramu a
úprava Facebooku. Zajištění přednášek pro neslyšící o prevenci
rakoviny prsu a edukace samovyšetřování na prsním fantomu na
středních školách a pro Unii neslyšících – Praha, Brno, České
Budějovice, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Ostrava a Zlín.
Spolupráce s Bellis na přednáškách a s organizací Pevnost při natáčení videí.
Natočení a propagace příběhů v českém znakovém jazyce. Propagace Avon pochodu
a účast neslyšících, na stánku Aliance byl zajištěn překlad edukace do znakového
jazyka.

PREZENTACE, MÉDIA:
YOU TUBE

WEBY
Aliance žen s rakovinou prsu
www.breastcancer.cz
Bellis Young And Cancer
www.bellisky.cz
Ostře sledovaná prsa
www.ostresledovanaprsa.cz
Neviditelné ženy
www.neviditelnezeny.cz

TWITTER

FACEBOOK
Bellis Young & Cancer

Neviditelné ženy

INSTAGRAM

Aliance žen s rakovinou prsu

Ostře sledovaná prsa

PLÁN AKTIVIT ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU
PRSU NA ROK 2020
Edukativní semináře pro členky PO
Přednášky pro členky PO dr. Martina Pospíchala – psychologická pomoc
Certifikační semináře v projektu „Nejde jen o prsa“
Slet Dam (MOÚ Brno) – 5.března
Den Shalom – 26. března
Výroční konference - 20. – 21. listopadu
Celoroční projekty
Nejde jen o prsa – střední školy
Protajči se ke zdraví celoroční + Lymfa Flow
Kampaň Ostře sledovaná prsa
Projekt Ženy ženám
Neviditelné ženy
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
Zdravá prsa pro neslyšící
Hlas onkologických pacientů
Účast v Pacientské radě MZ
Účast v Pacientské radě MOÚ
Účast na odborných veletrzích a konferencích
PragueOnco
Brněnské onkologické dny, Brno
NGO, Praha
Jiné odborné mezinárodní semináře a konference

Motivačně osvětové projekty pro členky pacientských organizací
Dokážeš to taky – 15. - 17.května
Kampaně
AVON pochod
AVON pochody lokální – PO, Bellis
AVON běhy
Projekt Ženy ženám
Kampaň Ostře sledovaná prsa – celoročně
Měsíc boje proti rakovině prsu (1. – 31. října)
Mezinárodní kampaň Breast Healt Day - Plaveme prsa, Sakury + jiné formy
Účast na mezinárodních akcích
12th European Breast Cancer Conference, Barcelona
20th European Breast Cancer Leadership Conference, Miláno
3th Metastatic Breast Cancer Advocacy Conference, Miláno
20th Advocacy Training Course, Miláno
Relais pour la Vie – Běh pro život, Lucembursko
Mezinárodní konference obecně – téma: Neviditelné ženy

Jiné odborné konference
Odborné mezinárodní konference mladých pacientek
Propagace
Webové stránky + FB – Aliance žen, Neviditelné ženy, Ostře sledovaná prsa, Zdravá
prsa pro neslyšící
Twitter
Webové stránky projekt Hovory o zdraví
Propagační letáky akcí v onkologických ambulancích, u praktických lékařů, ve
screeningových centrech (spolupráce s „projektem Mladí praktici“)
Kampaně
Jiné
Jiné
Lobbing na jednotlivá témata v projektu Hlas onkologických pacientů (spoluúčast na
legislativních procesech)

Vybrané ukazatele z účetnictví
1. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
2. V oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí společnost nevyvíjí žádné aktivity.
3. Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
4.Společnost v roce 2019 měla do 7 zaměstnanců,
5. Projekty byly hrazeny převážně z darů.
6. Společnost nemá žádný hmotný majetek odepisovatelný.
7. Závazky společnosti z obchodního styku jseou ve výiši 73 tis. Kč. Jedná se o krátkodobé dluhy ve splatnosti.
8. Celkový přehled nákladů na jednotlivé projekty:
Expedice Belli
Akce AVON
Ženy ženám
Plaveme prsa
Nejde jen o prsa
Protajči se ke zdraví
Odborné semináře
Ostře sledovaná prsa
Výroční konference
Módní přehlídky Bellis
Brněnské onkoligické dny
Hlas pacientek
Podpůrné pobyty metastat. Pacientek
Norské fondy
Zdravá prsa pro neslyšící
Pink October
Europa Donna
Visegrad
Zpět do kondice, běhy
Bellis
Konference RRI

360 200,00 Kč
2 232 831,62 Kč
1 149 122,00 Kč
77 108,00 Kč
139 352,00 Kč
25 625,00 Kč
30 250,00 Kč
133 850,03 Kč
158 609,00 Kč
114 081,00 Kč
327,00 Kč
91 000,00 Kč
131 505,00 Kč
111 322,38 Kč
72 350,00 Kč
10 000,00 Kč
41 732,79 Kč
466 942,91 Kč
25 540,50 Kč
719 761,00 Kč
988 111,20 Kč

CELKEM

7 079 621,43 Kč

9. Celkové náklady společnosti
v tom: náklady na provoz společnosti:
výkony spojů (telefon,internet,poštovné)
kancelářské potřeby,ost.režie
nájemné
účetní,právní,administr.,grafické práce,P.R. služby
mzdové náklady celkem
ostatní náklady

9 379 517,84 Kč
2 299 896,41 Kč
63 082,69 Kč
39 643,00 Kč
135 182,42 Kč
429 820,00 Kč
1 337 079,00 Kč
295 089,30 Kč

10. Celkové výnosy společnosti
v tom výnosy z provozní činnosti
dary z předchozích let
dary zúčtované v roce 2019
dotace ÚP, MZ, IVF, města

9 431 370,51 Kč
527 813,36 Kč
2 340 889,70 Kč
5 917 429,73 Kč
645 237,72 Kč

11. Dary přecházející do následujícího roku
Veřejná sbírka
ROCHE
AVON
Darujme.cz
Lindex
IVF

67 056,58 Kč
12 000 000 Kč
2 645 374,68 Kč
62 368,41 Kč
7 081,92 Kč
127 735,56 Kč

