Výroční zpráva 2020

Sakura je symbolem štěstí a lásky. Představuje přátelství a setkávání, vitalitu,
skromnost, vyrovnanost, vlídnost, naději a nové začátky.

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alliance of Women with Breast Cancer
Člen Evropské koalice proti rakovině prsu “Europa Donna”
A representative of the European Breast Cancer Coalition “Europa Donna”
Člen Evropské koalice onkologických pacientů ECPC (European Cancer Patient
Coalition)
Založena dne 9. července 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek
jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.

Jejím cílem je:
- sloužit jako 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 léčbě a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu
- zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách
Obsah výroční zprávy:
1. Zpráva o činnosti za rok 2020
2. Zpráva o financích za rok 2020
3. Plán aktivit na rok 2021
Správní rada a dozorčí rada:
V průběhu účetního období 1. 1. až 31. 1. 2020 došlo ve složení správní a dozorčí
rady k těmto změnám:
MUDr. Kateřina Kopečková, PhD – funkční období ve správní radě od 1. 2. 2020
Anna Gavendová – zánik funkčního období ve správní radě 1. 5. 2020
Kateřina Pintérová – vznik funkčního období ve správní radě 19. 6. 2020
Členství ve správní a dozorčí radě k 31. 12. 2020
Správní rada:
Předsedkyně správní rady: MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D.
Člen správní rady: MUDr. Kateřina Kopečková, PhD
Člen správní rady: Jarmila Novotná
Člen správní rady: Marta Křečková
Člen správní rady: PhDr. Zuzana Peterová
Člen správní rady: Kateřina Pintérová
Dozorčí rada:
Alena Nováková
Marta Veselá
Ing. Alena Kočí

Sídlo společnosti a kontakty:
Havlíčkovo náměstí 746/11
130 00 Praha 3
Tel: 777 791 590
E-mail: aliance@breastcancer.cz
Webové stránky: http://www.breastcancer.cz/

IČ a registrace v Obchodním rejstříku:
IČ: 26 70 43 74
Číslo účtu: 27-9092620207/0100 (Komerční banka)
Registrace v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 9. 7. 2002,
odd. O, vložka 255
Vedení společnosti:
Eva Knappová, ředitelka společnosti
Tel.: +420777791590
E-mail: evaknapp@breastcancer.cz
Zaměstnanci:
JUDr. Magdalena Vošalíková – zástupkyně ředitelky
Tel.: +420732314118
E-mail: vosalikova@czechpr.cz
Iva Bachanová – asistentka ředitelky
Tel.: +420734837675
E-mail: aliance@breastcancer.cz

Projekt Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu do 45 let věku
Ing. Nikola Samková – managerka projektu
Tel: + 420774578 877
E-mail: nikola.weigertova@gmail.com
Petra Svobodová – koordinátorka projektu
Tel.: +420777541996
E-mail: petrasvobip@gmail.com
Webové stránky Bellis: http://www.bellisky.cz/

Kampaň „My Time Our Time“ (mezinárodní projekt Artivism) Téma: život
metastatické pacientky
Mirka Philips – koordinátorka projektu (do září 2020)
Tel: +420734266451
E-mail: asistentka@breastcancer.cz

Projekt Zdravá prsa pro neslyšící
Veronika Rafflerová – koordinátorka projektu
E-mail: rafflerova@seznam.cz
Webové stránky: https://www.breastcancer.cz/cs/zdrava-prsa-pro-neslysici
Projekt Nejde jen o prsa
Simona Věchetová – koordinátorka projektu (od 1.10.2020)
Tel: +420777052227
E-mail: edukace@breastcancer.cz

Externí spolupracovnice:
Projekt Neviditelné ženy
Libuše Žamberská – koordinátorka projektu
Tel: + 420603230513
E-mail: zamberskaLiba@seznam.cz, neviditelnezeny@breastcacncer.cz
Webové stránky: http://www.neviditelnezeny.cz/

Národní reprezentantka ČR pro Europu Donnu a ECPC
Mgr. Marta Kostrová
Tel: +420703332930
E-mail: marta.kostrova@seznam.cz

Účetní:
Ing. Alena Nováková
Tel.: +420602464160
E-mail: aliance@breastcancer.cz
PR:
Czech P. R., s.r.o.,
Národní 17
110 00 Praha 1
tel. +420 224 210 206; +420 732 314 118
fax +420 224 210 615
www.czechpr.cz
www.ecco-network.com
Kontaktní osoba: JUDr. Magdalena Vošalíková
Tel.: +420732314118
E-mail: vosalikova@czechpr.cz

AKCE A PROJEKTY 2020
Projekty a plánované akce:
5. března – 5. SLET DAM v MOÚ

Den Aliance v MOÚ Brno – proběhl podle plánu 5. března a zúčastnilo se cca 60
pacientek z organizací celé republiky.
Přednášky na téma:
Plán zkvalitňování péče o pacienty na MOU Brno – ředitel MOÚ, prof. MUDr. Marek

Svoboda, Ph.D
Nové nastavení systému hodnocení kvality zdravotní péče (nejen) kvantitativními
indikátory kvality -Prof. RNDr.Ladislav Dušek, Ph.D

20. – 21. března – Relais pour la Vie
26. března – Den Shalom na Židovské obci
6. června – Avon pochod za zdravá prsa
15. – 17. května – Dokážeš to taky
10. října Plaveme prsa (Evropská kampaň “BREAST HEALTH DAY“)
20. – 21. listopadu – Výroční konference 2020
Všechny výše uvedené plánované akce v době koronavirové epidemie
a vyhlášení nouzového stavu musely být zrušeny.
Po dobu zákazu konání společných akcí poskytovala Aliance žen členkám
pacientských
organizací
relevantní
odborné
informace
o
aktuální
epidemiologické situací formou dopisů pacientským organizacím a
uveřejňováním dostupných informací na webových stránkách Aliance žen
s rakovinou prsu a Facebooku nebo prostřednictvím osobních telefonních
rozhovorů. Jednalo se o informace vyhlašované vládou a Ministerstvem
zdravotnictví ČR, zprostředkovávání informací pacientům od České
onkologické společnosti, sociální a psychologickou pomoc prostřednictvím
Amelie, z.s.
Pro pacientské organizace se podařilo zprostředkovat možnost objednávek
roušek a respirátorů pro všechny jejich členy i rodinné příslušníky za velmi
příznivé ceny.

21. září–21. prosince ŽENY ŽENÁM
Aliance žen s rakovinou prsu realizovala za podpory společnosti AVON Cosmetics již
18. ročník projektu Ženy ženám, který nabízí ženám slevové poukázky na
sonografické a mamografické vyšetření v akreditovaných screeningových centrech po
celé ČR. V letošním roce kvůli koronavirové epidemii byl projekt posunut do
podzimního termínu, a i přes ztížené podmínky ve zdravotnických zařízení se zapojilo
70 akreditovaných radiodiagnostických pracovišť. O poukázky byl velký zájem,
odeslalo se jich přes čtyři tisíce kusů. Byly k dostání na vyžádání na bezplatné lince
Avon za zdravá prsa 800 546 546 nebo na mailové adrese aliance@breastcancer.cz.

Projekt: PROTAJČI SE KE ZDRAVÍ
Celoročně (mimo čas, kdy byla karanténa) probíhal již 6. ročník pravidelného cvičení
"Protajči se ke zdraví" ve spolupráci s ČOS (každý čtvrtek v Tyršově domě na Praze)
Cvičení je určeno pro ženy po rakovině prsu, členy ČOS i veřejnost.

Další cvičení tajči pro pacientské organizace i veřejnost proběhla:
1) Workshop LYMFA FLOW – cvičení na rozproudění lymfy
Sobota 25.1.2020, 4 hodiny
Workshop pro veřejnost, ZDARMA pro ženy po léčbě rakoviny prsu.
https://www.facebook.com/events/3439004019506743/
2) Anežka LIVE: Cvičení Flow formy a Lymfa flow – benefice pro Alianci
V rámci projektu Anežka LIVE! Národní galierie - 9 cvičení
Středa 18:00 - 19:30; 1.7, 15.7, 29.7, 12.8. a 26.8
Sobota a neděle 10:00 - 12:00; 11.-12.7, 1.-2.8
https://www.facebook.com/events/561763661178701/
3) Cvičení Flow formy v parku na Letné – benefice pro Alianci
7 cvičení
Pondělí 18:00 - 19:00; 20.7, 3.8., 10.8., 17.8., 24.8, 14.9, 21.9
https://www.facebook.com/events/767453787398409/
https://www.facebook.com/events/752514878651905
Celkem se do kasičky (veřejná sbírka) vybralo 5.170 Kč.
4) Natáčení videí
11 instruktážních videí ke cvičením, jsou volně přístupné na Youtube a Facebook.
7 videí z cvičení v rámci akce Anežka LIVE! jsou volně přístupné na Youtube a

Facebook.
https://www.youtube.com/channel/UC8S24C_cCckxd0964B1QFtQ/videos
Všechna cvičení a natáčení videí vedl odborný lektor a externí spolupracovník Aliance
žen s rakovinou prsu – Ing. Ivan Trebichavský.

Projekt: NEJDE JEN O PRSA
Vzhledem k aktuální celorepublikové zdravotní situaci pandemie Covid -19
byl samotný vzdělávací systém a školní rok
2020/2021 velice negativně ovlivněn a téměř
pozastaven. Od začátku roku do března se stačilo
provést jen několik edukací na středních školách, poté již
byly po rozhodnutí vlády uzavřeny veškeré vzdělávací
instituce a k samotnému návratu došlo pouze v období
září za velice omezených podmínek, následně se situace
opět zhoršila a přesunula na pole distanční výuky.

Semináře a vzdělávací akce pořádané Aliancí žen
s rakovinou prsu pro pacientské organizace
Vzdělávací semináře pro pacienty MysliProtiRakovině
Společný projekt s Psychoonkologickou sekcí ČOS, Ústavem aplikované psychologie PhDr. Ing. Martin Pospíchal - MysliProtiRakovině. V době koronaviru přednášky a
webináře on-line formou.
Nabídka webinářů pro členky našich pacientských organizací.
- webový seminář na téma "Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?"
- psychoonkologické sympozium na téma „Emoce jako součást onkologického
onemocnění“
- webový seminář na téma "Zvládání pocitů nejistoty pro onkologicky nemocné"
- přednáška „Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví"
16. září – seminář pro lektorky projektu Nejde jen o prsa
16. září proběhl další odborný vzdělávací seminář především pro nové edukátorky ze
skupiny Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu.
Přednášející - MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. (odborná garantka projektu).
Nově vyškolené edukátorky obdržely certifikát.
Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu

Charitativní event #PinkMyTruck – kampaň pokračovala i v tomto roce, výtěžek z
prodeje růžové edice softwaru obdržela z části také Aliance žen s rakovinou prsu.
Velké díky patří všem, kteří myšlenku World of Trucks Pink Ribbon Charity vymysleli,
zrealizovali a podpořili.
Projekt „Race for the Cure“ – online forma
Race for the Cure je největší evropskou sportovní událostí zaměřenou na podporu
ženského zdraví. Pomáhá organizacím a nemocnicím bojujícím s rakovinou prsu
shromažďovat finanční prostředky a zvyšovat povědomí o této nemoci. Alianci žen
podpořilo několik desítek dárců z České republiky.

Sázení sakur – pacientské organizace v Bohumíně, Havířově, Chomutově,
Lovosicích, Litoměřicích a Mostu vysadily v měsíci říjnu a listopadu sakury jako
symbol naděje pro onkologické pacienty.
Ostře sledovaná prsa v kavárnách Crosscafe 1. – 31.října (26 kaváren)
V důsledku vládních opatření byla většina kaváren po dobu trvání kampaně
uzavřena.

Edukace na SUKLu – 1.10.2020 – edukační seminář o prevenci rakoviny prsy a
samovyšetření pro zaměstnankyně SUKLu se uskutečnil první den měsíce října –
měsíce boje proti rakovině prsu.
Kampaň „My Time Our Time“ - 12.-14.10. (mezinárodní projekt Artivism – Téma:
život metastatické pacientky) – online forma
Plánovaná umělecká instalace, která uvede do světa pacientů s metastatickou
rakovinou prsu. Jejich život je obestřen rozpačitým tichem a předsudky. Přitom i
jejich život může být plný krásných chvil a pozitivních emocí. Jen se nesmíme bát
podat jim pomocnou ruku a jejich život naplnit láskou, radostí a porozuměním.
V důsledku vládních opatření byla výstava přesunuta na květen roku 2021. V říjnu

2020 proběhla on-line formou na sociálních sítích. Spuštěny i nové webové stránky
www.nevividtelnezeny.cz

JINÉ AKTIVITY:
Účast na veletrzích a odborných konferencích
29. -31. ledna – PragueONCO
11. ročníku pražského mezioborového kolokvia PragueONCO se zúčastnily
zástupkyně z Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu.
22. dubna – NGO Market – akce v době koronavirové epidemie – zrušena
22. – 24. dubna – Brněnské onkologické dny – zrušeno

Mezinárodní spolupráce:
Účast na konferencích:
Advocacy Training Conference, Milano – ZRUŠENO
EBCC, Barcelona – DISTANČNĚ
Valná hromada ECPC – DISTANČNĚ
Jiné odborné mezinárodní konference – DISTANČNĚ
Odborné mezinárodní konference mladých pacientek – ZRUŠENO
Účast v mezinárodním projektu Norské fondy (ČR/Norsko 2021 /2023) –

PŘESUNUTO NA ROK 2021

Avon linka za zdravá prsa
15. října 2020 Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. postavila další pilíř pacientské
podpory žen s rakovinou prsu prostřednictvím AVON linky za zdravá prsa na
telefonním čísle 800 564 564. Dělo se tak symbolicky v Mezinárodní den boje proti
rakovině prsu.

Činnost AVON linky za zdravá prsa byla provozována v minulých letech organizací
MAMA HELP, jeho činnost však byla k 30. 6. 2020 ukončena. Vlastnímu spuštění
linky tedy předcházela příprava projektu AVON linky za zdravá prsa, mnohá jednání
na jeho podporu, jeho podání a obhajoba ze strany vedení Aliance.
Základní funkce Avon linky za zdravá prsa
Je důvěryhodným zdrojem informací pro širokou veřejnost i onkologické pacientky.
Komunikuje s pacientkami o tématech, které je zajímají a pálí, poskytuje laickou
podporu, pomáhá ženám orientovat se v životě po diagnóze, v průběhu nemoci i po
jejím skončení apod.

Informuje o relevantních a důvěryhodných zdrojích odborných informací z oblastí
onkologie, sociální tématiky, nutriční terapie, právní podpory, o možnostech second
opin., klinických studií apod.
Komunikaci zajišťují výhradně pacientky, které prošly úvodním školením z oblasti
prevence rakoviny prsu, sociální tématiky a obecně relevantních odborných zdrojů.
Na odborné rady odpovídají odborníci (psycholog, distančně sociální pracovník,
genetik, odborník v onkologii a další).
V rámci prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva nabízí také
možnost edukací ve školách, firmách či na veřejně osvětových akcích.
Využívá moderními prostředky komunikace.
Linka pomoci je v rukou pacientek, které se chtějí dělit o své zkušenosti s ženami,
které se do stejného traumatu dostaly.
Linka nemá nahradit erudici a povinnosti lékařů. Lékař radí a pečuje v ordinaci, tam
dostanou pacientky léčbu, na kterou mají nárok.
Na Lince dostává nemocná žena první pomoc od ženy se zkušeností
s rakovinou a léčbou. Na Lince nejde totiž o faktickou pomoc, kterou pak poskytne
lékař, ale o srdce, které může poskytnout jen žena se stejnou zkušeností. Jde také
o rychlost. Na čas v ordinaci se čeká, telefon se zvedne ihned.
Pokud poskytovatelka pacientské pomoci sděluje osobní zkušenost s diagnostikou,
onemocněním nebo procesem léčby, je si vědoma rozdílů v regionech
i v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Nesmí se jednat o vyslovování tzv.
”absolutní pravdy”, ale osobní zkušenosti, názoru.

Projekt „Neviditelné ženy“
Na rok 2020 byly naplánované tři pobyty, ale vzhledem k náročné epidemiologické i
finanční situaci se nakonec uskutečnilo jen jedno, a to první z připravovaných setkání
2.-7. února 2020 v Luhačovicích v hotelu Vltava.
Program zajišťovali již osvědčení lektoři: doc. Ing. Helena Kratochvílová,
fyzioterapeutka Libuše Zemánková, Ing. Ivana Švejdová a Mgr. Adolf Škarda.
Přijely pacientky z celé republiky: z Mostu, Ostravy, Havířova, Olomouce, Brna,
Českých Budějovic, Prostějova, Jablonec n/Nisou atd.
Účastnice se seznámily se základy Su Jok diagnostiky a terapie, s reflexní terapií na
chodidlech, s oční jógou a dalšími možnosti ke zlepšení svého zdraví při náročné
léčbě.
Pobyt byl hodnocen velmi kladně jako příležitost k setkání, psychickému uvolnění,
načerpání optimismu, nalezení vzájemné podpory i získání nových poznatků a
informací.

Projekt Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu do 45
let věku
Celý rok 2020 byl významně poznamenán pandemií koronaviru. Většina plánovaných
akcí na tento rok musela být přesunuta, zrušena nebo nahrazena online aktivitou.
Nicméně i přes náročný rok se nám podařilo zrealizovat mnoho aktivit pro pacientky
a naplnit tak naše poslání.
V roce 2020 pokračovaly aktivity z posledních let, ale také jsme pro pacientky
připravily nové aktivity, a hlavně jsme tento celý rok intenzivně pracovaly na našem
největším dosavadním projektu, a to na knize Nejsi na to sama – Průvodce
rakovinou prsu. S touto knihou nebude už žádná pacientka na nemoc sama.

V červnu proběhlo focení pro titulní stranu a úvodní strany knihy. U této příležitosti
jsme nafotily také nové fotografie pro preventivní říjnovou kampaň #HlidejSiJe.

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit oba Terapeutické pobyty. Jak zimní pobyt
v lednu tradičně na Konopišti, kterého se zúčastnilo 120 osob, celkem 68 pacientek.
Kde byl připraven bohatý odborný program, tak v červnu letní pobyt v Jizerských
horách na Tesance, kterého se zúčastnilo 42 pacientek.

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 45 pacientek. Společně se trénovalo, motivovalo k pohybu a zúčastnily jsme
se společně 6 ti běžeckých Night run závodů. Letošní novinkou byly virtuální měsíční
výzvy, v pěti výzvách jsme společně absolvovaly 30 399 km.
Již čtvrtým rokem jsme také pokračovaly ještě intenzivněji ve Velké říjnová kampani
na podporu samovyšetření (.)(.) #HlidejSiJe. Součtově měla tato kampaň
prostřednictvím sociálních sítí dosah u 800 000 uživatelů.
V říjnu se spustila AVON linka za zdravá prsa. Téměř celý chod AVON linky zajišťují
Bellisky, na jeho chodu se podílí 8 zkušených a proškolených pacientek. Tímto se
nám splnilo velké přání, více než dva roky jsme usilovaly o vznik linky pomoci a
tímto jsme se mohly připojit ke spolupráci na znovuobnovené Lince, kterou
provozuje Aliance žen s rakovinou prsu. 8 Bellisek obsluhuje Linku společně s
Jindrou. Můžeme tak zúročit naše znalosti a zkušenosti s pomocí a podporou
pacientek.
V rámci října jsme ve spolupráci s časopisem Moje psychologie jsme nafotily
fotografie a byly významnou součástí růžového říjnového čísla. Kromě příběhů
pacientek, bylo v časopise věnováno mnoho prostoru prevenci a také jsme
zpracovaly článek o rakovině prsu bez obalu.

Počet aktivních pacientek – Bellisek v roce 2020 stoupl na 360. Byl to rok dobrých
zpráv, ale bohužel opět několik našich Bellisek svůj boj prohrálo.
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 projektu Nejde jen o prsa. Provedly jsme celkem 18 edukací
samovyšetření prsu (přednášky, workshopy) a vyedukovaly jsme více než 2 000 žen
a dívek. Některé přednášky jsme provedly také online. Počet edukací a počet
vyedukovaných v letošním roce výrazně klesl z důvodu pandemie koronaviru.
Mnoho práce jsme také strávily aktualizací a doplňování našeho webu. Zveřejnily
jsme 15 nových příběhů, nové odborné články a informace. Náš web je aktuálně plně
aktualizovaný, plně funkční a velmi reprezentativní. Založily jsme a zaktualizovaly
plně Bellis YouTube kanál. Připravily jsme nové propagační materiály.
Jednotlivé akce a projekty Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu jsou v
přehledu níže:
Kromě níže uvedených aktivit jsme edukovaly samovyšetření prsu, účastnily se
přednášek a dalších aktivit na pomoc pacientkám s rakovinou prsu, zajistily jsme
více než 15 online přednášek, webinářů a dalších online aktivit. Tyto aktivity nejsou
zahrnuty v přehledu níže.

8. - 12. 1.
11.1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
29. 1.
21. 2.
22. 2.

Zimní terapeutický pobyt Bellis na Konopišti
Zpět do kondice – Winter run – Hradec Králové
Benefiční přehlídka AVON triček na konference v Praze
Zpět do kondice – Winter run – Brno
Tisková konference ke spuštění sbírky Znesnáze21
Konference Prague ONCO
Spuštění sbírky Znesnáze21 a spuštění promo kampaně ke sbírce
Zpět do kondice – Winter run – Praha

3. 3.
Benefiční módní přehlídka v MOÚ Brno
15. 3.
Natáčení video spotu pro AVON pochod s Voxelem
15. 3.–15. 6.Pouze online aktivity, webináře a online komunikace
16. 6.
Focení pro knihu Průvodce a pro říjnovou kampaň
17. – 21. 6. Letní terapeutický pobyt Bellis v Jizerských horách na Tesance
8. 8.
15. 8.
22. 8.
22. 8.
26. 8.
30. 8.

Zpět do kondice – Night run běh – Liberec
Zpět do kondice – Night run běh – Most
Dudy Cup,Prostějov
Zpět do kondice – Night run běh – Brno
Focení pro časopis Moje psychologie
Zpět do kondice – Neon run běh – Praha

6. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.
16. 9.

Závody kočárků, Ladronka
Svatohorská šalmaj a Běh do svatohorských schodů, Příbram
Zpět do kondice – Night run běh – Praha
Rozhýbejme prsa, Svatobořice
Edukační seminář pro nové edukátorky, Praha

25.–27.9.

Race for the Cure

1.10.-31.10.Preventivní kampaň #HlidejSiJe
3. 10.
Zpět do kondice – Night run běh – České Budějovice
15. 10.
Spuštění AVON linky za zdravá prsa
31. 10.
Odevzdání rukopisu knihy včetně ilustrací do nakladatelství Grada
20.9.–31.12.Online aktivity, webináře a online komunikace (semináře, webináře,
online workshopy, online koncerty)

Projekt „Zdravá prsa pro neslyšící“
- Začátkem roku byla dokončena a poté propagována záložka Zdravá prsa pro
Neslyšící na webové stránce Aliance žen s rakovinou prsu a založení videoalba na
facebookové stránce.
- Přípravné práce na tiskovou konferenci AVONu, představení AVON trička ve videu
na facebookové stránce, komunikace s časopisem Můj svět, zajištění prsních odlitků
neslyšících na prsní stěnu.
-7. února proběhla přednáška v rámci akce „Žena, sexualita a vztahy“, nabídka
možnosti odlít prsa na prsní stěnu Aliance (zapojilo se sedm neslyšících žen),
Fenomén reálná žena (12. 2. 2020).
V březnu a následné době během koronavirové epidemie byly další plánované akce
zrušeny a na FB a Instagramu byly o epidemii poskytovány informace.
Další akce probíhaly na Facebooku a Instagramu online:
-video v ČZJ „desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období“
-zveřejňování dalších termínů ze slovníků v ČZJ – „BIOPSIE“ (22. 3. 2020), „nádor
maligní“ (30. 3. 2020), „nádor benigní“ (20. 4. 2020)
- Let´s Flow aneb zacvičme si s Ivanem (1. 4. 2020)
-zveřejněna píseň k AVON Pochodu ve verzi s překladem do českého znakového
jazyka (7. 4. 2020)
-natáčení dalších hesel do slovníku, překlad do češtiny natočených slovníkových
hesel v ČZJ
-informace na Facebook o Tričkovníku – Avon Pochod, informace a zrušení
náhradního termínu
-doplnění fotokoláže zakoupených triček (Facebook, Instagram)
-focení a rozhovor do časopisu Můj svět (5. 5. 2020)
-propagace projektu a Pochodu do pořadu Zprávy v českém znakovém jazyce
-12. září: „BĚH ZA ZDRAVÁ PRSA“ - propagace, celkem 8 neslyšících účastníků
-příprava příběhu od Bellis – nový příběh
-natáčení dalšího příběhu – Kateřina Šprincová

-propagace informací k „Ostře sledovaná prsa“.
-příspěvky na téma “růžový měsíc”.

Prezentace, média:
You Tube - Aliance
You Tube - Bellis
TWITTER
INSTAGRAM – ALIANCE
INSTAGRAM - BELLIS
WEBY
Aliance žen s rakovinou prsu
Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu
Ostře sledovaná prsa
Neviditelné ženy
FACEBOOK
Aliance žen s rakovinou prsu
Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu
Neviditelné ženy
Ostře sledovaná prsa
AVON linka za zdravá prsa

Plán aktivit Aliance žen s rakovinou prsu na rok
2021
Edukativní semináře pro členky PO
Celoroční projekty
Edukativní podpůrné materiály
Účast na odborných konferencích
Advocacy, lobbing
Účast na mezinárodních akcích
Edukativní semináře pro členky PO
Leden: PC gramotnost – online komunikace
9. března 2021: DAM (Den pro v Alianci v MOU), Brno
Téma: Aktuální situace pandemie COVID 19 – dopady na prevenci a léčbu
25. března 2021: Den SHALOM
Psychologické semináře – projekt Mysli proti rakovině (PhDr. Ing. Martin Pospíchal)

Odborný seminář pro edukátorky
19. -20. listopadu 2021: Výroční konference

Projekty (i celoroční)
9. – 12. května – Kampaň „My Time Our Time“ - Téma: život metastatické pacientky
– Praha 2, Náměstí Míru
Dokážeš to taky – Farma Bláto – přesunuto z 21.–23. května 2020
Neviditelné ženy
Nejde jen o prsa – střední školy
Protajči se ke zdraví
Kampaň Ostře sledovaná prsa
Kampaň Breast Health Day-Plaveme prsa
Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu – různé
Projekt ženy – ženám
Zdravá prsa pro neslyšící
Hlas pacientek/ Hlas onkologických pacientů
Bellisky
Účast v Pacientské radě MZ
Účast v Pacientské radě MOÚ
Účast v nově vzniklé celonárodní střešní organizace
Edukativní podpůrné materiály
Dotisk letáku Fakta a mýty (samovyšetření prsu)
Edukační materiály členů Hlasu pacientek a /Hlasu onkologických pacientů –
spolupráce
Aktuální překlady materiálů ED a jiných cizojazyčných
Účast na odborných konferencích
PragueOnco
Brněnské onkologické dny, Brno
NGO, Praha
Prevon
Jiné odborné mezinárodní semináře a konference

Účast na mezinárodních akcích
Pan-European Conference ED – říjen
Advocacy Training Milano
Valná hromada ECPC
Relais pour la Vie 2021 (Velvyslanectví ČR, Lucembursko)
Jiné odborné tuzemské i mezinárodní konference
Odborné mezinárodní konference mladých pacientek
Účast v mezinárodním projektu Norské fondy (ČR/Norsko)

Advokacie, lobbying – pacientská rada MZ CR

Účast v pracovních skupinách
Zdravotnické prostředky
Nákladné léčivé prostředky, VILP
Zdravotně sociální pomezí
Rozhodovací procesy s plátci
Kvalita zdravotní péče
Lobbying v projektu na jednotlivá témata v projektu Hlas pacientek/ Hlas
onkologických pacientů (spoluúčast na legislativních procesech)

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
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 život. prostředí společnost nevyvíjí žádné
aktivity.
3. Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
4. Společnost v roce 2020 měla do 7 zaměstnanců.
5. Projekty byly hrazeny převážně z darů.
6. Společnost nemá žádný hmotný majetek odepisovatelný, odpisy k ocenitelným právům
jsou ve výši 1 tis. Kč.
7. Závazky společnosti z obchodního styku jsou ve výši 276 tis. Kč. Jedná se o krátkodobé
dluhy ve splatnosti.

8. Celkový přehled nákladů na jednotlivé projekty:
Expedice Belli
Akce AVON
Ženy ženám
Nejde jen o prsa
Odborné semináře
Ostře sledovaná prsa
Hlas pacientek
Podpůrné pobyty metastat. pacientek
Zdravá prsa pro neslyšící
My Time Out Time
Europa Donna
RTFC
Zpět do kondice, běhy
Bellis
KVMO
Webové stránky

628 402,00 Kč
1 931 657,00 Kč
599 763,00 Kč
109 515,00 Kč
36 300,00 Kč
60 266,00 Kč
443,00 Kč
155 160,00 Kč
44 566,00 Kč
360 018,00 Kč
25 880,00 Kč
36 200,00 Kč
21 650,00 Kč
632 986,00 Kč
8 000,00 Kč
22 958,00 Kč

CELKEM

4 673 764,00 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 celk.
ostatní náklady

6 824 436,86 Kč
2 150 672,80 Kč
123 740,38 Kč
121 650,60 Kč
121 742,00 Kč
425 628,00 Kč
1 240 027,00 Kč
117 884,82 Kč

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

11. Dary přecházející do následujícího roku
Veřejná sbírka
ROCHE
AVON
Darujme.cz
AMGEN
GlaxoSmith
Nadační fond
Think Pink Europe

7 027 239,15 Kč
716 924,15 Kč
2 877 560,57 Kč
2 954 885,43 Kč
477 869,00 Kč

67 056,58 Kč
200 000,00 Kč
3 580 193,44 Kč
68 640,41 Kč
30 000,00 Kč
22 330,00 Kč
217 026,00 Kč
4 588,17 Kč
150 000,00 Kč

PRE
4 339 834,60Kč

