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Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Alliance of Czech Breast Cancer Assotiations

Zkratka ACBCA

ACBCA založilo  devatenáct  aktivních  organizací  onkologicky  nemocných,  které  tak  projevily vůli
dohodnout se na společných záměrech a cestách k jejich naplnění.

Naše cíle

- vytvořit  informační  a  edukační  centrum  pro  veřejnost,  onkologicky  nemocné  a  jejich
organizace,

- poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných,
- koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu,
- sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek

k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu,
- zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.
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projekty 2002

Projekt Mamma

- je kampaň, která má zvýšit povědomí žen o jejich osobní odpovědnosti k vlastnímu zdraví

S využitím prostředků reklamní a mediální kampaně chceme seznámit více jak 4 miliony žen v ČR
s klíčovými body prevence karcinomu prsu:

- včasná diagnostika = jednodušší léčba,
- pravidelnost lékařských kontrol,
- pravidelné samovyšetřování,
- různé formy vyšetření podle věkových skupin,
- centra integrované mammární diagnostiky.

Vysoká míra informovanosti znamená přesvědčení o vyléčitelnosti nemoci! Součástí projektu proto je
osvěta a medializace problému:

- cílená informovanost pro všechny věkové skupiny žen,
- úskalí a nebezpečí karcinomu prsu,
- preventivní chování a možnosti léčby.

Dokážeš to taky!

Pro ty z nás, které se na rakovinu prsu léčí, překonávají obtížně následky onemocnění či náročné
onkologické léčby a prožívají období, kdy v mysli převládají obavy a nejistota, je tu projekt Dokážeš to
taky!

ACBCA chce  každoroční  specifickou  akcí  pomoci  onkologicky  nemocným ženám překonat  strach
z budoucnosti,  pocity  méněcennosti  a  někdy i  osamění.  Chceme Vám s přispěním těch,  které  se
s nemocí a jejími následky dobře psychicky vypořádaly, pomoci najít mezi mnoha možnostmi tu Vaši
cestu ke ztracenému optimismu.

První  akcí  projektu  DOKÁŽEŠ  TO  TAKY! byla  expedice  Sonnblick  –  výstup  deseti  žen,  které
překonaly nádorové onemocnění, na alpský vrchol vysoký 3105 metrů. Z této expedice je natočen
dokument, který je k dispozici na videokazetách.
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Ozdravný pobyt – Itálie 2002

Aliance umožnila 39 onkologicky nemocným postiženým lymfedémem zúčastnit se ozdravného pobytu
u moře v Misanu a zajistila jim nadstandardní péči (manuální a přístrojové lymfodrenáže, rehabilitační
cvičení,  edukaci,  speciální  jídelníček).  Účastníci  pobytu  subjektivně  hodnotili  pobyt  velmi  kladně,
fyzioterapeutka a lymfologická sestra zpracovaly odbornou studii, která prokázala, že cesta ani pobyt
potíže s lymfatickým otokem nezhoršily, naopak v řadě případů došlo ke zlepšení vlivem pravidelné
péče a cvičení.

Studii si v případě odborného zájmu můžete vyžádat na adrese Aliance.

Ozdravný pobyt dotovala firma Avon Cosmetics.

Vzdělávací seminář

19.11.2002 se konal v Praze v hotelu ILF třídenní seminář, určený vedoucím občanských sdružení a
klubů  pečujících  o  ženy  s nádorovým  onemocněním  prsu.  Vysokou  úroveň  zajišťovali  kvalitní
přednášející. Semináře se zúčastnilo 25 frekventantů.

Zpravodaj

V roce 2002 vydala  ACBCA 10 čísel  zpravodaje  pod názvem INFO. Ten byl  rozeslán do cca. 30
organizací, které se z něho průběžně dozvídaly o činnosti ACBCA a naopak jsme v něm uveřejňovaly
příspěvky, které z organizací přicházely jako reakce na naši činnost.

společné akce organizací

Happening

Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma!

S touto myšlenkou oslovily ženy pražských organizací Alen, Jantar, Mamma HELP a ŽAP (občanská
sdružení onkologických pacientek) všechny, kdo 2. června navštívili jejich rodinný happening na Vrchu
sv. Kříže (Na Parukářce) v Praze 3 na Žižkově.

Nejen ženy každého věku, ale i  jejich partneři  by totiž měli vědět o možnostech, jak předejít  tolik
obávané civilizační chorobě, jakou je nádorové onemocnění prsu a jaké možnosti prevence vlastně
existují.  Každoročně u nás  onemocní  asi  pět  tisíc  žen  a karcinom prsu je  nejčastějším ženským
onkologickým onemocněním – dobře léčitelný je ovšem jen tehdy, je-li objeven včas!

Edukační akce s     AVONEM

Na mnoha místech, kam v září 2002 přijel autobus AVONU, byly přítomny členky našich organizací a
důrazně upozorňovaly veřejnost na nutnost prevence nádorového onemocnění prsu. Spolupráce byla
a AVONEM hodnocena velmi kladně, a také veřejnost reagovala pozitivně.



Pochod proti rakovině 2002

Pochod z centra Prahy končil na Petříně ve stanu AVONU, kde se členky pražských sdružení Alen,
Mamma HELP a ŽAP ujaly vzdělávací činnosti a účastníky pochodu informovaly o samovyšetření,
které  prováděly  na  výukovém  modelu  prsů  a  rozdaly  velké  množství  materiálů  k preventivním
prohlídkách na mamografech. Na akci byl ACBCA předán šek na 300.000 korun. Tyto prostředky byly
použity jako dotace na ozdravný pobyt pro ženy s lymfedémem.

sponzoři
AVON Cosmetics, s.r.o. 300.000
Centrum Portus, občanské sdružení         5.000
Český telecom, a.s.     5.299
Foto – World spol. s r. o.                    5.000
Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu   10.000

věcné dary
AVON Cosmetics, s.r.o.
AUTRONIC, s.r.o.
Projekt HOPE, o.p.s.

poděkování za spolupráci
Městská část Praha 3, starosta Milan Český a místostarostka Milena Kozmplíková
UNITISK
Josef Krecher
Liga proti rakovině Brno
Liga proti rakovině Praha

prezentace a media
Pragomedica Praha 2002
MEFA Brno 2002
bulletin Ligy proti rakovině Praha

Publicita: Elixír,  Zdravotnické noviny, bulletin Ligy proti  rakovině, Onkologická péče, MFD, Novinky
AVONU, bulletiny organizací a jejich webové stránky.



připraveno na 2003
 Dokážeš to taky! – štafeta Plaveme prsa… 2003
 Ozdravný pobyt pro 80 žen s lymfatickým otokem, Itálie
 Edukační centrum: vzdělávací semináře – 4x v roce, pro 90 frekventantů
 Happeningy Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma
 Osvětové akce pro veřejnost s AVONEM
 Účast na výzkumném projektu Ministerstva zdravotnictví ČR – Kvalita péče očima pacientů

 Informační databáze v elektronické podobě, webové stránky www.breastcancer.cz, archív

výrok auditora
Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví, které je úplné, správné a průkazné, srozumitelné
a přehledné a vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Podle mého názoru účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní zdroje krytí
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s. k datu 31. prosince 2002 a její finanční
situaci a též výsledek hospodaření této obecně prospěšné společnosti za období od vzniku, tj. od
9. července roku 2002 do prosince roku 2002 a tedy podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Výše uvedený výrok je tedy výrokem bez výhrad.

http://www.breastcancer.cz/


přehled hospodaření

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2002 v Kč

Spotřeba materiálu 6.000
Spotřeba energie 10.000
Cestovné 3.000
Ostatní služby 397.000
Mzdové náklady 50.000
Ostatní daně a poplatky 1.000
Jiné ostatní náklady 2.000
Náklady celkem 469.000

Tržby za prodané zboží 16.000
Přijaté příspěvky 511.000
Výnosy celkem 527.000

Účetní zisk k 31.12.2002 58.000

Rozvaha k 31.12.2002

Aktiva v Kč

Pokladní hotovost 23.749
Zůstatek na účtu 92.963
Záloha na fakturu 2.500
Aktiva celkem 119.212

Pasiva v Kč

Neuhrazené faktury 3.643
Nevyplacené mzdy 27.000
Odvod daně z nevyplacených mezd 7.447
Výdaje příštích období 6.760
Vlastní jmění (vklady společníků) 16.500
Hospodářský výsledek – účetní zisk 57.862
Aktiva celkem 119.212


