Výroční zpráva 2007

představujeme se
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alliance of Czech Breast Cancer Associations
Alianci českých organizací a žen s rakovinou prsu založilo devatenáct aktivních
organizací onkologicky nemocných v roce 2002, 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.

Motto: "Věř tomu, kdo tě nezklame a nezklam toho, kdo ti věří."

Správní rada
Mgr. Ivana Voleníková - předsedkyně
Mgr. Tomáš Vávra - místopředseda
Ing. Ida Bartošová
Ing. Michaela Beránková
Soňa Erdelyiová
MUDr. Renata Koževnikovová
Mgr. Jaroslava Petrová
Mgr. Lucie Pomajslová
Mgr. Tomáš Urbanec
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Dozorčí rada
JUDr. Jana Vyletová - předsedkyně
MUDr. Miroslava Skovajsová

Management
Stanislava Danielová, ředitelka společnosti
Tel: 774 400 733
e-mail: aliance@breastcancer.cz
Mgr. Jana Volková, manažerka projektů
tel: 222 733 733
e-mail: aliance@breastcancer.cz
Sídlo společnosti:
Vinohradská 176, 130 00 Praha 3
tel: 774 400 733, 222 733 733
e-mail: aliance@breastcancer.cz, info@breastcancer.cz
Číslo účtu: Komerční banka 27-9092620207/0100
Registrace v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze dne 9.7.2002, odd. O,
vložka 255

projekty 2007
Dokážeš to taky! AŽ NA VRCHOLKY HOR, KOPCŮ A KOPEČKŮ.

Aliance českých organizací a žen organizuje každý rok motivační akci pro ženy po
překonané nemoci a ty, které se ještě léčí. Snahou je podpořit jejich sebevědomí a
pomoci jim překonat strach z osamění, nejisté budoucnosti a podpořit je při návratu
do aktivního života.
Rok 2007 byl výročním rokem tohoto projektu. Uspořádali jsme ho již po páté.
Ženy, které překonaly rakovinu prsu, jejich rodinní příslušníci, kamarádi nebo přátelé
se sešli 26. 5. 2007 na kopcích a horách po celé české republice, aby rozeslali svá
poselství přítelkyním na všechny světové strany a pozdravily skupinu odvážných žen
na Sněžce. Tato symbolická výprava se v noci z 26. na 27. vydala z Luční boudy
pokořit vrchol Sněžky. Rozloučili jsme se s těmi, kteří nemohli Sněžku pokořit a
přivítali nový východ slunce. Spojili jsme ruce a navzájem si darovali sílu, odhodlání a
odvahu.
Generálním partnerem projektu je firma ROCHE s.r.o.
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Ozdravné pobyty
 Rožnov pod Radhoštěm 14. – 21. 7. 2007
30 žen s lymfatickým otokem horní končetiny po prodělání onkologického
onemocnění prsu trávilo týden od 14. do 21.července 2007 ve středisku Orbita
v Rožnově pod Radhoštěm. Jednalo se o ženy krátce po léčbě, starší ženy
ohrožené sociální exkluzí a o ženy trpící tímto nepříjemným onemocněním,
které nemohou absolvovat podobný pobyt u moře.
Ozdravný pobyt dotovala firma GlaxoSmithKline, s.r.o.

 Chorvatsko 14.-29. 2007
ozdravný pobyt u moře pro onkologické pacientky postižené lymfatickým
otokem jsme uskutečnili v příjemném prostředí ostrova Hvar v Chorvatsku.
Klientky si plně užívaly koupání a nádherného počasí. Program pobytu byl
plně uzpůsoben postižení pacientek a jejich problému byla věnována
nadstandardní péče.
Ozdravný pobyt dotovala firma AVON Cosmetics.
Udělej to pro sebe
Pilotní celoroční projekt, do kterého se zapojilo 18 zastřešených organizací. Jednalo
se o celostátní projekt, jehož cílem bylo
1. přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a
možnostech léčby rakoviny prsu
2. přispět k edukaci žen a studentek v oblasti samovyšetření prsu
s využitím mamografického screeningu a důrazem na včasnou
diagnózu
3. zvýšit povědomí o mamografickém screeningu.
Projekt byl financován z prostředků nadace Avon Foundation.

edukační program
 Seminář pro management sdružení a klubů onkologicky nemocných
Seminář se uskutečnil v březnu 2007 ve vzdělávacích prostorách Aliance
českých organizací a žen s rakovinou prsu na téma Změny zákona
o sociálních službách - jeho aspekty a dopady.
Diskuzi řídil Mgr. Petr Hanuš ze sociálního odboru Ministerstva práce a
sociálních věcí.
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osvětové akce pro prevenci
Projekt Mamma
je kampaň, kterou chceme zvýšit povědomí veřejnosti o rakovině prsu a u žen
samotných jejich odpovědnost za vlastní zdraví.


Ženy ženám 2007 (spolupráce s Avon Cosmetics)

Cílem projektu Ženy
ženám
je
umožnit
mamografické
a
sonografické preventivní
vyšetření prsu ženám,
které nemají nárok na
bezplatný
screening.
V České republice je
totiž
tato
prohlídka
hrazena
zdravotní
pojišťovnou jednou za
dva roky a to pouze
ženám mezi 45. – 69.
rokem.
Projekt je také určen pro
ženy, které nárok na

vyšetření sice mají,
ale chtějí podstoupit
preventivní prohlídku
v kratším
než
dvouletém intervalu.
V rámci
projektu
Ženy ženám bylo
během
prvních
čtyřech
etap
vyšetřeno přes 18 tis.
žen.
V tomto již pátém
chodu projektu bylo
vyšetřeno rekordních
18 657 žen za rok !!

 Růžová jízda (spolupráce s Avon Cosmetics)
Startem Růžové jízdy proti rakovině prsu byl zahájen již pátý ročník projektu Ženy
ženám - 2007. Projekt byl ve spolupráci s firmou Avon Cometics a byl připraven
v rámci oslav 10. výročí svých aktivit v boji proti rakovině prsu. Cílem bylo nejen
přivézt informace o tomto onemocnění, jeho projevech, ale hlavně o možnostech
prevence a způsobech léčby. V autobusu se zájemci rovněž dověděli adresy
nejbližších screeningových center i kontakty na pacientské organizace. Stěžejním
cílem akce bylo přesvědčit nejen všechny ženy, ale i muže, že jedinou správnou a
přitom snadnou cestou k včasnému odhalení nebezpečí rakoviny prsu, jsou právě
pravidelné návštěvy preventivních mamografických či sonografických vyšetření.
Růžová jízda projela 71 měst v České republice.
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 Pochod Avon proti rakovině prsu
Program prevence rakoviny prsu odstartovala společnost Avon ve Velké Británii
v roce 1992 a v současnosti se jej účastní přes 50 zemí včetně České republiky.
Cílem programu je zpřístupnit léčbu a prevenci a podpořit výzkum v oblasti rakoviny
prsu. V České republice se společnost Avon zapojila do projektu Avon proti rakovině
prsu v roce 1997 a v tomto roce slaví již 10. výročí boje s touto chorobou. Získané
peníze za prodej symbolů směřují na konto Avon proti rakovině prsu a z něj jsou
hrazeny vybrané programy.

 Projekt Dračí lodě
První česká posádka dračí lodi tvořená z žen, které mají osobní zkušenost
s rakovinou prsu, se představila na Avon Pochodu 2007 proti rakovině prsu v sobotu
16. června 2007 v Praze. Jednalo se o pilotní projekt, který připravila Aliance českých
organizací a žen s rakovinou prsu ve spolupráci s Českou asociací dračích lodí a
společností Avon Cosmetics. Spojení dračích lodí a akcí podporujících boj proti
rakovině prsu je ve světe dobře známé: na mistrovství světa se jezdí v kategorii
Breast Cancer Survival, kde závodí ženy, které svůj boj s rakovinou prsu vyhrály.
U nás byla tato posádka první. Exhibiční závod byl zakončen tradičním rituálem
vhozením květů do vody. Tímto aktem jsme symbolicky vzpomenuly na všechny
ženy, které na lodi nemohly být s námi.

 Pragomedica 2007
17. - 20. dubna 2007 se konala jako každý rok výstava pro zdravotně postižené
Pragomedica na Výstavišti v Holešovicích. Alianci českých organizací a žen
s rakovinou prsu zde zastupovaly členky zastřešených organizací, které měly při
rozdávání motivační a informačních letáků příležitost porovnat rozdíly v přístupu
návštěvníků k tomuto problému. Velký zájem jsme zaznamenaly o možný nácvik
samovyšetřování na FANTOM modelu prsou. Mladší návštěvnice mají zájem
dozvědět se něco nového a je vidět, že už o problematice a prevenci rakoviny prsu
vědí. U starších žen stále přetrvává „pštrosí politika“ - nic nechci vědět, nic nechci
vidět, mě se to přeci netýká.
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 Výroční celostátní setkání (konference)
„Výroční celostátní setkání „ se uskutečnilo v Brně v hotelu Slovan od 30.11.
do 1.12.2007. Aliance tak oslavila své „5“ narozeniny. Setkaly se zde zástupci
zastřešených pacientských organizací a zhodnotili svou práci za uplynulé
období. Zahájení se ujal milý host pan profesor MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Během dvou dnů bylo odprezentováno mnoho zajímavých přednášek na
žhavá aktuální témata. Účast přijali na našem setkání například:
o JUDr. Ing. Prudil, Ph.D.
- Ústav sociálního lékařství a veřejného
zdravotnictví LF MU – Práva pacientů – nová právní úprav
o Bc.Štěpánka Pokorná – DTC Praha.a.s, Mamma centrum – Zajištění
kvality péče ve screeningovém programu nádorů prsu v České republice
o doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MOÚ, Klinika radiační onkologie - Nové
trendy v léčbě rakoviny prsu
o MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD., Ambulance dermatologické angiologie,
Brno a Lymfologická ambulance I. dermatovenerologické kliniky, Brno Lymfedém po mastektomii a možnosti jeho léčby
o Mgr. Petra Zimermanová, LORM, o.s.: FUNDRAISING v teorii i praxi
o prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD., DTC Praha .a.s, Mamma
centrum: Včasný záchyt rakoviny prsů je podmínkou úspěšné léčby
Setkání pro zástupce pacientských organizací připravila Aliance českých
organizací a žen s rakovinou prsu za finanční podpory společnosti
GlaxoSmithKline.

prezentace a media
 Internetové stránky
www.breastcancer.cz
Stránky obsahují již 700 substránek. Jedná se v současnosti o jeden z nejčastěji
navštěvovaných portálů zabývající se tématikou rakoviny prsu.
Dále je funkční doména www.rakovina-prsu.cz
 Česká republika:
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Pragomedica Praha 2007
Brněnské onkologické dny, Brno 2007
 Zahraničí:
14th European Cancer Conference (ECCO 14)
 Publicita:
deníky Bohemia, MFdnes, Zdravotnické noviny, Novinky AVONu, řada ženských
časopisů (Vlasta, Katka, Tina, Marianne..), bulletiny organizací a jejich webové
stránky, Český rozhlas, TV aj.

sponzoři a partneři
Finančně nám přispěli:
AVON Cosmetics, s.r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
ROCHE s.r.o.
Novartis pharma s.r.o
Cestovní agentura VANDA

6 089 034 Kč
236 500 Kč
250 000 Kč
65 000 Kč
15 000 Kč

Věcné dary nám věnovali:
GlaxoSmithKline, s.r.o.

Věcnou podporu nám zprostředkovali
presoterapie :
MUDr. Václav Pecha – DTC Praha
Ing. Karel Kopsa – KVK Lymfoven

zapůjčením

přístrojů

na

provádění

Za spolupráci a ochotnou pomoc děkujeme všem, kteří se v roce 2007 jakkoli
podíleli na zajištění provozu a projektech Aliance českých organizací a žen
s rakovinou prsu.

připraveno na 2008









Dokážeš to taky !
Edukace - čtyři vzdělávací semináře pro 100 frekventantek
Udělej to pro sebe ll.
Osvětové akce pro veřejnost s Avon Cosmetics – spolupráce na projektech:
Ženy ženám, Růžová jízda, Pochod Avon proti rakovině prsu
Pacientská konference
Webové stránky www.breastcancer.cz , www.rakovina-prsu.cz
Zpravodaj INFO Aliance
Prezentace Pragomedica
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přehled hospodaření

Účetní výkazy
Rozvaha ke dni 31.12.2007 v tis.Kč
Stav k
1.1.2007

AKTIVA
A.Dlouhodobý majetek celkem
A.I Dlouhodobý nehm. majetek celkem
A.II Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
A.III Dlouhodobý finanční majetek
celkem
A.IV Oprávky k dlouhod. majetku
celkem
B.Krátkodobý majetek celkem
B.I Zásoby celkem
B.II Pohledávky celkem
B.III Krátkodobý finanční majetek
celkem
B.IV Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

PASIVA
A.Vlastní zdroje celkem
A.I Jmění celkem
A.II Výsledek hospodaření celkem
B.Cizí zdroje celkem
B.I Rezervy celkem
B.II Dlouhodobé závazky celkem
B.III Krátkodobé závazky celkem
B.IV Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM
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Stav ke
31.12.2007

5

43

28

-38
802
24
9

-28
1460

626
143

236
1163

807

1460

61

Stav ke
31.12.2007

Stav k 1.1.2007
230
268
-38
577

8
30
-22
1452

100
477

1085
367

807

1460

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2007 v tis.Kč
Hlavní
Činnost

NÁKLADY
A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.II Služby celkem
A.III. Osobní náklady celkem
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem
A.VI. Odpisy,pr. maj.,tvorba rezerv a opr.položek
celkem
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VIII. Daň z příjmu celkem

NÁKLADY
CELKEM

Hospodářská
Činnost

149
7615
481

54
86

203
7701
481
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4

12

13

13

157

8410

8253
VÝNOSY

Hlavní
Činnost

B.I. Tržby za vlastní výnosy a za zboží celkem
B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
B.III. Aktivace
celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.V. Tržby z pr. majetku,zúčt.rezerv a oprav.pol.
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VII.Provozní dotace celkem
B.VIII. Výnosy
celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
C.I.34.Daň z příjmů
D.Výsledek hospodaření po zdanění

Celkem

Hospodářská
Činnost

Celkem

591

591

19

19

7816

7816

8426
173

-157

8426
16

173

-157
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výrok auditora
Bez výhrad.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a
poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Aliance českých organizací a žen
s rakovinou prsu, o.p.s. k 31.12.2007 a výsledku jejího hospodaření za rok 2007
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijetém
EU/českými účetními předpisy.
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