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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
představujeme Vám výroční zprávu z prvního roku existence naší organizace Dialog
Jessenius . Přestože společnost vznikla až v červnu, podařilo se nám rozjet již tři projekty,
kterým se plánujeme v nadcházejících letech důkladně věnovat. Jak už ze samotného názvu
naší organizace vyplývá, zabýváme se dialogem společnosti v různých odvětvích a sociálních
skupinách. Tím nejdůležitějším dialogem je komunikace mezi nemocným a lékařem, a tímto
bychom rádi poděkovali všem lékařům a pacientům, kteří se podíleli na přípravě prvního dílu
z řady edukativních průvodců pro onkologické pacienty.

Rizikové chování mladé generace pouze odráží stav společnosti, ve které žijeme. Nechceme
zakazovat a kázat, chceme vést i s mladými lidmi dialog a proto se věnujeme “dospívajícím”
již od začátku v projektu pod výstižným názvem “Můžu ti pomoct?”
Z krásné myšlenky, jak zmapovat významné současné české osobnosti, vznikl plán na vydání
nákladné fotorafické knihy Portrait Gallery 46 Čechů. Nebylo snadné vybírat, neboť Česká
republika se má kým chlubit. Díky významnému fotografovi Pavlu Brunclíkovi a skvělému
spisovatelovi a politologovi Pavlu Kosatíkovi začíná vznikat unikátní dílo, díky kterému naše
organizace bude mít možnost financovat plánované projekty.
Děkujeme všem členům naší organizace a dobrovolníkům, a zvláště pak partnerům, díky
kterým jsme nastartovali první rok života Dialogu Jessenius na plné obrátky.
Ing. Jana Singerová
předseda správní rady

Poslání, smysl a cíle
1. Vznik organizace
Nezisková společnost Dialog Jessenius vznikla 3. června.1 Ihned po založení započaly práce
na přípravě projektů a jejich finančního zajištění. K samotnému založení společnosti poskytli
první finanční prostředky zřizovatelé společnosti a členové správní i dozorčí rady.

2. Projekty
Průvodce onemocněními
První projekt „Průvodce onemocněním“ je určený pro pacienty a jejich rodinné příslušníky při
závažných onemocněních. Informuje formou dokumentárního edukačního filmu na DVD
ZDARMA o nemoci, léčbě, právech a možnostech nemocného, včetně nejbližších, kteří mu
v nemoci stojí po boku.
“Můžu ti pomoct?”
Projekt „Můžu ti pomoct?“ je zaměřený na prevenci rizikového chování na středních školách
byl odstartován ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence, gymnáziem Na Vítězné
pláni a společností Sananim

Portrait Gallery 46 Čechů
Díky podpoře sponzora Nadace RSJ, a.s. vzniká unikátní soubor 46 fotografíí, jenž budou
vystaveny a následně vydraženy v Muzeu Kampa. Současně jsme pracovali na vzniku knihy
Portrait Gallery 46 Čechů. Z prodeje fotografií a knih budou financovány další projekty.
1

Společnost původně vznikla pod názvem Info-med, ale vzhledem k ochranné známce tohoto
názvu byla v říjnu téhož roku přejmenována na Dialog Jessenius.

3. Poslání a cíle organizace
Mottem společnosti je “Vědět je klíč”.
Pouze informovaný pacient může být soupeřem smrtelnému onemocnění. Ani
nejdražší léčebné metody nemohou dobře fungovat, pokud není pacient ochotný léčbu
podstoupit, nerozumí jejímu smyslu a ani není připraven na její žádoucí a nežádoucí účinky.
Smyslem je tedy i efitivita léčby, její smysluplné využití a úspora nákladů na ni. Chceme tedy
pomoci pacientům a jejich blízkým v těch nejtěžších chvílích ustát okamžik, kdy je sdělena
diagnóza a ukázat možnosti.
Rizikové chování u mládeže v České republice má různé formy a vzrůstá spolu s
charakterem celkové společnosti. Pouze po vzájemném dialogu dospělých a dospívajících je
možné nabízet pomocnou ruku, či vymýšlet nové způsoby prevence rizikového chování u
středoškolské mládeže. Ptáme se tedy samotných dětí, co si oni myslí o závislostech, jak by se
oni zachovaly, jak by řešily situace, se kterými se už určitě každý z nich setkal. Nechceme
zakazovat, kázat, ale naslouchat.

Zpráva o činnosti
Realizované projekty v roce 2009
a) Průvodce onemocněním
Dialog Jessenius oslovil odborníky napříč léčbou i republikou a připravil scénář a formu,
jakou by informace měly být předávány.
Byl proveden průzkum trhu a bylo zjištěno, že ucelených edukačních materiálů s vysokým
odborným kreditem není mnoho a v audiovizuální formě žádné.
Podrobná příprava scénáře probíhala na přelomu roku 2009/2010, natáčení se uskuteční v
roce 2010, uvedení a křest koncem roku 2010.
KARCINOM PRSU
Jako první diagnóza byl zvolen karcinom prsu. Tato nemoc postihuje ročně přibližně sedm
tisíc žen a je nejčastější ženské onkologické onemocnění. Protože se neustále snižuje věk, ve
kterém žena onemocní, nastupuje i nová problematika s tím spojená, např. péče o malé děti,
zaměstnání, prostě skloubení aktivního života s nemocí.
Rozhodli jsme se natočit dokument, který bude rozdělen do kapitol a podkapitol tak,
že pacient nemusí shlédnout celý film, ale může vyhledat jen určitou část, která ho zajímá,
např. různá přístrojová vyšetření apod. Průzkumem bylo zjištěno, díky spolupráci s
pacientskými organizacemi, že většina pacientek má strach z neznámého přístrojového
vyšetření a jeho následků. Soustředili jsme se tedy ve scénáři nejen na odborné pasáže a
výklady ze strany lékařů, ale i na konkrétní záběry přístrojů, ordinací a samotného vyšetření
pacientek. Pro pacienty jsou vždy důležité zkušenosti jiných, které jsme od ochotných
absolventek léčby do scénáře zakomponovali.

Scénář a odborný garant Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
b) „Můžu ti pomoct?“
Projekt „Můžu ti pomoct?“ zaměřený na prevenci rizikového chování na středních školách byl
odstartován ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence, gymnáziem Na Vítězné
pláni a společností Sananim. Tito partneři byli nepostradatelnými rádci a konzultanty.
S jejich odbornou podporou byl vytvořen plán pro zlepšení praxe v této oblasti na rok 2010 2011. Ve spolupráci s režisérkou Šárkou Slezákovou bylo do projektu začleněno ještě
natáčení desetidílného seriálu „Závislosti“, který byl připraven pro Českou televizi.
V roce 2009 jsme průzkumem dávali dohromady informace o spolupráci školních metodiků
prevence a třídních učitelů ve vztahu k samotným dětem. Soustředili jsme se na
informovanost ředitelů škol o tvorbě minimálního preventivního programu na dané škole a na
zapojení rodičů do těchto plánů. Cílem bylo připravit plán pro školní rok 2010/2011 spolu s
odbornými partnery.
c) Portrait Gallery 46 Čechů
Projekt „Češi“ vznikl ve spolupráci s firmou RSJ algoritmic trading a.s.. Tato
společnost a její nadace se rozhodla podpořit naše projekty a zajímavou uměleckou formou.
Důvodem vzniku byla, jak krásná myšlenka, sesbírat informace o významných současných
českých osobnostech, tak financování prodejem výsledného produktu naší organizace.
Rozhodli jsme se představit tváře 46 Češek a Čechů, kteří mají jedno společné: vynikli ve
svém oboru. Vybírali jsme mezi vědci, umělci a lidmi činnými v dalších oblastech.
Fotoraficky jejich tvář zachytil renomovaný fotograf Pavel Brunclík a textů do knihy
v podobě životních příběhů portrétovaných se ujal známý spisovatel Pavel Kosatík.
Společnost RSJ velkoryse podpořila celý projekt částkou téměř milionem korun a
zásadně tak napomohla rozjezdu naší organizace a přípravám natáčení filmu určeného
pacientkám s karcinomem prsu.

Finanční zpráva
Přehled příjmů a výdajů 2009

Rozvaha k 31.12. 2009
Finanční dary 2009

Bc. Michaela Tůmová

5 000,00

Jiřina Turnerová
Helena Geraldina Felix
Ing. Jana Singerová
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc
AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
Zdeněk Tůma
Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D
RJS Invest, a.s.

5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
100 000,00
50 000,00
5 000,00
900 000,00

Plán na rok 2010
- Tvorba vlastních webových stránek.
- Vlastní kancelářské prostory
a) Průvodce onemocněním
Pro rok 2010 plánuje společnost natočit a vydat první edukační DVD Průvodce onemocněním
karcinomem prsu ZDARMA. Chceme
- Dokončení scénáře
- Seznam účinkujích lékařů
- Seznam odborných garantů a partnerů
- Natočení filmu
- Výroba 10.000 ks DVD
- Tisková konference
- Zajištění distribuce k pacientům
b) „Můžu ti pomoct?“
- Zahájit práci s prvními studenty na gymnáziu na Vítězné Pláni
- Nabídnout studentům spoluúčast na natáčení seriálu Závislosti spolu s režisérkou Šárkou
Slezákovou
- Prezentace projektu v senátu
- Navázat spolupráci se školními metodiky v dalších pražských středních školách
c) Portrait Gallery 46 Čechů
- Dokončení přípravných prací pro vznik kolekce 46 Čechů
- Produkce fotografií
- Focení osobností
- Příprava textů do knihy

Poděkování za podporu v roce 2009
Upřímně děkujeme všem, kteří nás v roce 2009 finančně podpořili, a všem kteří přispěli
jakoukoli jinou formou.
Partneři:
RSJ algoritmic trading a.s.
Astra Zeneca
Česká onkologická společnost
Aliance žen s rakovinou prsu
1. a 2. fakulta Všeobecné Falultní nemocnice UK
Pražské centrum primární prevence PCPP
Sananim os
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