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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
představujeme Vám výroční zprávu z druhého roku existence , ve kterém jsme zamýšlené
nápady a plány dovedli do úspěšné realizace ve většině případů. Podařilo se nám především
dokončit natáčení a vydat film pro pacientky s karcinomem prsu. Pokřtila nám jej 15. prosince
2010 předsedkyně poslanecké sněmovny ČR paní Miroslava Němcová. Přestože každým
rokem v ČR přibývá 7 000 žen s onemocněním rakovinou prsu, první náklad 10.000 kusů

DVD byl téměř okamžitě rozebrán. Za velké pomoci společnosti Roche se film dostal do
rukou pracovníků onkologických pracovišť, pacientek a jejich blízkých.
Snažili jsme se získat nejen děkovné dopisy, ale i faktické nápady a reakce na naše první dílo
ze série edukativních filmů pro onkologické pacienty. Film v žádném případě není schopen
nahradit funkci lékaře a jeho vlídné slovo. Informovaný pacient je schopen snáze překonat boj
se zákeřnou chorobou a není zaskočen způsoby vyšetření a samotnou léčbou. Díky aktivitě
samotných pacientům jsme schopni předat jejich zkušenosti dál.
Nečekaně rychle se rozjel projekt primární prevence pod názvem “Můžu ti pomoct?”. Zájem
ze strany škol i dětí narůstal a přivedl nás k rozšíření projektu o volnočasové aktivity s
názvem Studentská akademie.
Celý rok jsme pokračovali v produkci fotografií a knihy pORTRAIT Gallery 46 Čechů a bylo
nám se potěšením se osobně potkávat se součastnými českými osobnostmi, jako je Václav
Havel a jemu podobní.
Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli naší neziskové organizaci zamýšlené
projekty rozjet a těším se na další spolupráci.
Bc. Michaela Tůmová
ředitelka

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. V dalším
roce jsme získali podporu od partnerů, sponzorů a mecenášů.

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.
Pragueonco - lékařská a sesterská sekce

1

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

K podpoře projektu Průvodců onemocněním se podílel Dialog Jessenius na organizaci
lékařské a sesterské sekce na 1. pražském mezioborovém kolokviu PragueONCO 2010 ve
dnech 28. a 29. ledna 2010.
“Můžu ti pomoct?”
Projekt „Můžu ti pomoct?“ je zaměřený na prevenci rizikového chování na středních školách
pokračuje ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence, společností Sananim a sedmi
středními školami.
Portrait Gallery 46 Čechů
Díky podpoře sponzora Nadace RSJ, a.s. pokračuje vznik unikátního souboru 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.
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 2010
a) Průvodce onemocněním
Díky půlmilionovému příspěvku firmy Roche, dokončila společnost natáčení edukačního
filmu pro pacientky s karcinomem prsu a 15. prosince za přítomnosti předsedkyně poslanecké
sněmovny Miroslavy Němcové fil vydaný v nákladu 10.000 kusů DVD pokřtila.
Tématicky se film člení do tří základních kapitol:
- Mám karcinom prsu

- Mám podezření na nádor prsu
- Moje manželka, přítelkyně, dcera nebo příbuzná má rakovinu.
Nejobsáhlejší první kapitola je rozdělena do tří navazujících okruhů:
- Rozpoznání nemoci
(jak se karcinom prsu zjistí, jak je nemoc závažná, jaké má podoby,
zjištění rozsahu nemoci, genetické vyšetření, speciální histologické vyšetření).
- Léčba
(hormonální léčba, chirurgická léčba, rekonstrukce prsu, chemoterapie, biologická
léčba, radioterapie, klinická studie, alternativní léčba, ukončení léčby, rekonvalescence,
výživa, pomoc psychologa).
- Období po ukončení léčby
(pracovní neschopnost a invalidita, rehabilitace, lymfodrenáž a životní styl pacientky, nemoc
není vyléčitelná, prsní náhrady, šátky a paruky, pacientské organizace).
K vytvořenému filmu byl vyroben trailer, ve kterém mimo jiné účinkují Jiří Bartoška a Hana
Zagorová. Byl použit pro účely propagace prvního dílu ze série Průvodci onemocněním.
Začala příprava distribuce 10 000 DVD na odborná pracoviště, lékařům i do pacientských
organizací. Veškerá DVD jsou k dispozici ZDARMA a naše organizace je zasílala na
vyžádání také poštou.
Tento odborný materiál měl velký úspěch, jak u samotných pacientek, rodiných příslušníků,
tak i u odborné veřejnosti neboť se na jeho tvorbě podíleli významní lékaři a onkologové
napříč Českou republikou.
Naše společnost se spojila s Aliancí žen s karcinomem prsu a začala úzce spolupracovat
s projektem „Nejsi na to sama“. Velkou podporu a spolupráci navázala i s pacientskou
organizací Mammahelp, která se stal jedním s velkých pomocníků při natáčení.
Scénář dokončila Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., odborný garant.
TZ z Tiskové konference

b) Pragueonco - lékařská a sesterská sekce
K podpoře projektu Průvodců onemocněním se podílel Dialog Jessenius na organizaci
lékařské a sesterské sekce na 1. pražském mezioborovém kolokviu PragueONCO 2010 ve
dnech 28. a 29. ledna 2010.
Druhý den kolokvia byla jeho součástí i sesterská sekce, kterou organizačně zajišťoval Dialog
Jessenius. Do pražského Clarion Congresshotelu přijela stovka sester z Prahy a Středočeského
kraje.
V předsednictvu usedla Gabriela Kalousková, hlavní sestra Ústavu pro péči o matku a dítě,
Jarmila Košťálová, vrchní sestra Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice na Bulovce,
Karolína Moravcová, vrchní sestra I. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Jitka

Němcová, vedoucí katedry ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické. Zahájení se ujala
zástupkyně Aliance žen s karcinomem prsu.
Součinnost mezi lékařem, sestrou a pacientem je základní podmínkou kvalitní ošetřovatelské
péče a úspěšné léčby. Proto je důležité se setkávat a sdělovat si poznatky a zkušenosti.
Mezioborové setkání sester v rámci kolokvia bylo přínosné odborně i společensky.
Salus aegroti, suprema lex.
Účast na PragueONCO 2010 nám přinesla velmi zajímavé poznatky, a to jak z řad odborných
lékařů, tak i ze strany sester. Získali jsme důležité informace, potřebné pro plánování dalších
dílů edukativních filmů pro onkologické pacienty. Dozvěděli jsme se také více o možnostech
distribuce těchto filmů k pacientovi a o jeho možnostech, jak DVD získat.
b) „Můžu ti pomoct?“
Projekt primární prevence začal fungovat na Gymnáziu Na Vítězné pláni. Společným úsilím
Pražského centra primární prevence (PCCP), které je odborným garantem projektu, naší
společnosti, ředitele gymnázia a jeho pedagogů začali žáci pojmenovávat svoje názory na
danou problematiku, připravovat miniprezentace ve škole a podíleli se i na natáčení seriálu
pro Českou televizi.
Začali jsme pracovat s metodiky primární prevence a s několika nadšenými učitely, kteří mají
zájem o víc než naučit učební látku a mají touhu mladou generaci skutečně vychovávat.
Odborníci z PCCP začali mapovat požadavky školních metodiků a především jejich pozici ve
školách. Společně jsme připravili plán podpory v této oblasti pro nacházející rok 2011.
O projekt se začaly zajímat i další školy, Gymnázium na Zatlance, Gymnázium Oty Pavla
v Radotíně a další.
V září žáci sami prezentovali projekt v senátu České republiky na konferenci. Projek sklidil
podporu senátorů, ale i dalších prezentující subjektů. Díky tomu se nám podařilo navázat další
spolupráci v oblasti volnočasových aktivit mládeže.

Otevřeli jsme první dílny Studentské akademie. Pod heslem “Dělej, co tě baví” jsme nabídli
středoškolákům kvalitní umělecké volnočasové aktivity jako formu primární prevence.
Hlavním smyslem je zapojení dětí z různých sociálních skupin.
Filmová akademie vznikla v Gymnázi na Vítězné Pláni pod supervizí režisérky Heleny
Třeštíkové ji vede student FAMU Jiří Forejt. Děti se zapojily do natáčení seriálu Závislosti a
pokračovaly v pravidelných filmových dílnách, ve kterých jsme jim nabízeli nahlédnutí do
různých filmových disciplín.
Hudební akademie vznikla ve spolupráci se známým hudebníkem a kytaristou Slávkem
Jandou v Music City, které nám poskytlo kompletní zázemí. Nechali jsme na dětech formu
této akademie, ze které se postupně začíná utvářet hudební skupina. Zapojili se zde žáci, jak z
prémiových škol, tak ze slabších sociálních vrstev, u kterých jsou nemalé potíže se školní
docházkou.

Tento rok byl pro projekt “Můžu ti pomoct?” zásadní v tom, že jsme si uvědomili důležitost
mladou generaci především kvalitně zabavit a ukázat jí, že jsou nám dospělým rovnocenným
partnerem, pokud se jim to tohoto ve vztahu s učitely a rodiči nedostává.
Finanční i lidskou podporu společnost získala u Nadace České spořitelny, která se rozhodla na
projektu dlouhodobě a všestranně podílet. Oslovila ji úzká spolupráce se studenty a jejich
angažování při natáčení seriálu Závislosti a rozvoj uměleckých akademií, jako možnosti
rozvoje osobnosti.
c) Portrait Gallery 46 Čechů
Foto Pavel Brunclík
Text Pavel Kosatík
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.
Celý projet vznikl za účelem získání dalších financí na výrobu Průvodců onemocněním
onkologických pacientů. Jeho smyslem bylo vyfotit současné české osobnosti, z fotografií
uspořádat výstavu a prodat formou aukce co největší množstvi fotografií. Dále pak vydat
knihu doplněnou texty Pavla Kosatíka a distribucí a prodejem knihy získat další finance.
V roce 2010 jsme pokračovali s produkcí fotografií. Celý rok probíhalo portrétování
osobností. Každá z fotografií má svůj velmi osobitý příběh. Fotograf Pavel Brunclík za
některými osobnostmi vycestoval, a naopak některé osobnosti byly ochotny přizpůsobit svůj
plán a přiletely se vyfotografovat do Čech, jako například Jan Tříska, jehož eho účast podpořil
i Václav Havel, další portrétovaný. Jedno z nejzajímavějších focení bylo v Museu Kampa.
Portrétovala se Meda Mládková na slavné „Židli“ Magdaleny Jetelové uprostřed řeky před
Museem Kampa.
Z portrétování vznikl filmový dokument, zhlédnutelný na našich webových stránkách.
Spisovatel Pavel Kosatík připravoval životním příběhy určené pro knihu ke každé
portrétované osobnosti.
Vše se dělalo pro to, aby v roce 2011 proběhla výstava a následně prodej fotografií a knih ve
prospěch naší neziskové organizace.
Partneři:
Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových
RSJ algoritmic trading a.s.

Finanční zpráva
Přehled příjmů a výdajů 2010

Rozvaha k 31.12. 2010

Finanční dary 2010
Roche, s.r.o.

500 000,00

Bell & Blake Traditing Limited
Nadační fond Corpus Egens
Agentura Helas, s.r.o.
Nadace České spořitelny

1 000 000,00
200 000,00
10 020,00
1 286 650,00

Plán na rok 2011
- Propagace společnosti v médiích
a) Průvodce onemocněním
- Pokračovat v distribuci propagaci filmu Karcinom prsu
- Připravit scénáře pro další 4 díly filmových průvodců /onkogynekologie, kolorektální
karcinom, onkourologie a onkologie všeobecně /
- Získat finančního i odborného partnera ke každému ze 4 témat
- Uspořádat výběrové řízení na produkční společnost, která filmové průvodce natočí
- Určit priority pro jednotlivé diagnozy
- Propojení s pacientskými organizacemi
- Získání podpory od Ministerstva zdravotnictví
b) Pragueonco
- Účast na dalším ročníku pražského mezioborového kolokvia PragueONCO
- Založení pacientské sekce PragueONCO 2011
- Získání a prohloubení informací ze strany pacientů, ve vztahu k lékaři
c) „Můžu ti pomoct?“
- Vytvořit funkční metodiku specifické primární prevence ve středních školách se zapojením
dětí
- Uspořádat Meziškolní konferenci na témata týkající se rizikového chování
- Nabídnout účast v projektu dalším pražským středním školám
- Prohloubit spolupráci školních a krajských metodiků prevence
- Uspořádat výjezdy škol do terapeutických komunit pro závislé
- Zorganizovat různé typy školení týkající se primární prevence pro učitele
- Pokusit se akreditovat školení primární prevence společně s PCCP
- Nastavit pravidelné termíny pro supervize učitelů s PCCP
Studentská akademie
- Tvorba webových stránek pro projekt Studentské akademie
- Vytvoření profilu na Facebooku pro snadnější komunikaci s dětmi
- Otevřít další studentské akademie
- Zapojit do projektu odborníky, kteří povedou jednotlivé akademie
- Získat partnera pro každou z akademií
- Nabídnout akademie dětem ze zapojených, ale i ostatních pražských středních škol

- Usilovat o propojení a uspořádat přehlídku prací dětí z jednotlivých akademií
d) Portrait Gallery 46 Čechů
- Stanovení datumu výstavy v Museu Kampa 30. 3. 2011 - 12. 6. 2011
- Křest knihy „Portrait gallery, 46 Čechů“
- Vymyslet efektivní způsob prodeje fotografií Pavla Brunclíka
- Distribuce a prodej knihy

Poděkování za podporu v roce 2010
Upřímně děkujeme všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se osobně podíleli na
rychlém rozjezdu naší organizace. Dále děkujeme všem našim partnerům
Partneři:
Nejsi na to sama
VZP
RSJ algoritmic trading a.s.
Roche, s.r.o.
Astra Zeneca
Aliance žen s rakovinou prsu
Česká onkologická společnost
1. a 2. fakulta Všeobecné Falultní nemocnice UK
Bell & Blake Traditing Limited
Agentura Helas, s.r.o.

Nadace České spořitelny
Pražské centrum primární prevence PCPP
Sananim os
Music City
Gymnázium na Vítězné Pláni
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
Helena Třeštíková
Šárka Slezáková

Dialog Jessenius, o.p.s. kdo je kdo
Michaela Tůmová se stala ředitelkou společnosti a jejím prvním zaměstnancem.
Správní rada:
Ing. Jana Singerová, předsedkyně
Doc. MgA. Helena Třeštíková, člen
Bc. Karolína Moravcová, člen
30. června nahradila Bc. Karolínu Moravcovou doc. Petra Tesařová

Dozorčí rada:
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., předseda
Prof. MUDr. Pave Klener, DrSc., člen
Hana Zagorová, člen
3. června nahradila Hanu Zagorovou Jiřina Turnerová
Zakladatelé:
Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
Helena Geraldine Felix
Bc. Michaela Tůmová
Jiřina Turnerová

