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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
nahlížíte do výroční zprávy z 3. roku existence obecně prospěšné společnosti Dialogu
Jessenius. V tomto roce jsme díky velké podpoře partnerů pokračovali v práci cílené na
podporu onkologických pacientů. Zabývali jsme se nejenom průzkumem, tvorbou scénářů,
natáčením a zpracováním filmových průvodců onemocněním, ale i celkovou osvětou těchto
problematik ve spolupráci s lékaři, sestrami a pacientskými organizacemi. Věnovali jsme se

především přípravě edukativního filmu “Nejčastější gynekologické malignity”, jenž je po
obsahové stránce několikrát obsáhlejší než již vydaný film o “Karcinomu prsu” v roce 2010.
Obsahuje celkem 4 gynekologické diagnózy a na jeho výrobě se podílí desítky špičkových
odborníků z celé ČR.
Úspěšně jsme rozjeli projekt “Můžu ti pomoc?” spolu s odborníky, školami ale i
samotnými dětmi. Největší měrou se na prevenci podílely vzniklé Studentské akademie, jenž
přímo oslovily stovky dětí z Prahy i okolí. Vytvořili jsme 6 uměleckých zájmových skupin
pod vedením odborníků, které se nám podařilo propojit. Zjistili jsme, že právě nabídka
kvalitního využití volného času dětí má největší efektivitu v oblasti prevence.
V tomto roce jsme se rozhodli věnovat více prevenci a včasnému rozpoznání zhoubného
nádoru, neboť to je jediný způsob, jak pacientovi zachránit život, případně jej alespoň
prodloužit.
Děkujeme všem naším spolupracovníkům a partnerů za pomoc a těšíme se na milou
spolupráci i v příštím roce.

Poslání, smysl a cíle
1. Vznik organizace
Nezisková společnost Dialog Jessenius vznikla 3. června. 20091 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. Postupně jsme se začali
věnovat více projektům a naše činnosti se začaly prolínat.

2. Projekty
Průvodce onemocněními
Projekt „Průvodce onemocněním“ je série filmů určených pro pacienty a jejich rodinné
příslušníky při různým závažných onemocněních. Diagnózy jsou vybírány na základě
průzkumu a dle výskytu v ČR. Informujeme o nemoci, léčbě, právech a možnostech
nemocného formou dokumentárního edukačního filmu na DVD ZDARMA a dále pak volně
ke stažení z internetu.
Pragueonco - pacientská sekce
V roce 2011 Dialog Jessenius samostatně organizoval pacientskou sekci na tomto
významném kolokviu.
“Můžu ti pomoct?”

1

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

Projekt „Můžu ti pomoct?“ je zaměřený na prevenci rizikového chování na středních školách
pokračuje ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence, společností Sananim a osmi
středními školami. Studentské akademie se staly součástí tohoto projektu a nabídly v tomto
roce kvalitní volnočasovou zábavu již stovkám pražských studentů.
Portrait Gallery 46 Čechů
Díky podpoře sponzora Nadace RSJ, a.s. byl dokončen vznik unikátního souboru 46
fotografíí, jenž byly vystaveny a následně vydraženy v Muzeu Kampa. V tomto roce vznikla
obrazová kniha Portrait Gallery 46 Čechů v českém i anglickém jazyce, jenž obsahuje 46
fotografií osobností a jejich životopisy. Z prodeje fotografií a knih jsou financovány další
projekty.

Spolupráce, Akce
Dražba knihy Portrait Gallery 46 Čechů
Dne 15. 11. 2011 jsme na se účastnili slavnostního křtu dalšího čísla časopisu C&V Mag v
hotelu Carlo IV. Boscolo na Praze 1. Součástí večera byla prezentace naší neziskové
organizace a slavnostní dražba knihy Portrait Gallery 46 Čechů signované všemi
vyfotografovanými osobnostmi, prezidentem Václavem Havlem včetně. Kniha byla
vydražena za neuvěřitelých 130.000,- paní Ing. Šárkou Adámkovou.
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 2011
a) Průvodce onemocněním
Nejčastější gynekologické malignity

V tomto roce se naše série Průvodců onemocněním pro onkologické pacienty rozrostla o další
díl pod názvem “Nejčastější gynekologické malignity”. Započaly práce na scénáři čtyř
gynekoligických dialognóz, jenž budou součástí tohoto filmu. Pod vedením docentky Petry
Tesařové jsme dopracovali plán a seznam odborníků, pracovišť a pacientů, kteří jsou ochotni
se na výrobě našeho již druhého průvodce podílet.
Film Karcinom prsu na DVD
V roce 2011 jsme pokračovali s propagací a distribucí tohoto již vydaného filmu
-

-

Distribuce do všech mammologických pracovišť a pacientských organizací, do
onkologických ordinací a do Komplexních onkologických center
Přiblížení probematiky směrem k laické veřejnosti prostřednictvím crossmediání
kampaně v Sama doma ČT, Super máma TV Metropol, Radio Regina, rozhovory
v časopisech – Vlasta, Květy, apod.
Navázání úzké spolupráce s pacientskými organizacemi s onkologickou tématikou
jako např. Mamma help, Aliance žen s rakovinou prsu, Žabky, Sdružení Amélie, Nejsi
na to sama, atd.

Průzkum a příprava podkladů pro další průvodce onemocněními v následujícím pořadí:
Kolorektální karcinom
Zhoubný nádor
Nejčastější urologické malignity
V roce 2011 jsme se věnovali především struktuře a způsobu předání informací
pacientům.
Podnikli jsme tyto kroky:
-

výběrové řízení na produkční společnost
příprava scénářů
marketingová reaserch v daných oblastech
výběr vhodných odborníků a pracovišť pro natáčení dokumentů
příprava kampaně

Obsah jednotlivých filmových průvodců:
•

Prevence a rozpoznání časných příznaků onkologického onemocnění

•

Pro pacienty – vysvětlení pojmů, vyšetřovacích a léčebných postupů

•



diagnóza



druhy léčby a možnosti



následná péče 



dopady léčby

Pro rodinu a blízké – pomoc v komunikaci

b) Pragueonco - pacientská sekce
V roce 2011 Dialog Jessenius samostatně organizoval pacientskou sekci na tomto
významném kolokviu.
Pacienti především prostřednictvím pacientských organizací mají stále silnější hlas v
rozhodování, kde a jak léčbu své choroby uskuteční. Proto je nedílnou součástí kolokvia i
pacientská sekce, kde se vzájemně obohacují pacienti a zdravotníci o zpětnou vazbu v
onkologické péči. Lékaři vítají vznik pacientských organizací zaměřených na nemocné se
stejnou diagnózou, neboť to je cesta jak pomoci současným pacientům zvládnout těžké
období uzdravování.
c) „Můžu ti pomoct?“
V roce 2011 došlo k ohromnému posunu v tomto projektu. Podařilo se nám do něj aktivně
zapojit již osm škol, ve kterých s námi spolupracovali školní metodici prevence, učitelé a
ředitelé.
Prvním cílem projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování,
přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci ve středních školách ve
spolupráci se samotnými žáky.
Druhým cílem je podpora smysluplného trávení volného času žáků, vytvořením
studentských akademií. Smyslem činností je nenásilné propojení s primární prevencí a
zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby.
Díky projektu došlo k:
1. Zvýšení kompetence školních metodiků prevence a třídních učitelů
2. Zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami na školách
Průzkumem a hodnocením atmosféry zapojených škol po celou dobu projektu získáváme
jasnou odpověď na jeho účinnost.
Učitelé hned po zařazení školy do projektu procházejí akreditovaným vdělávacím
programem zaměřeným na problematiku rizikového chování a s žáky navštíví komunity
zaměřené na léčbu drogově závislých. Pak se svými žáky pracují na nejrůznějších
projektech zaměřených na témata blízká rizikovému chování. Žáci pak mají možnost
zhodnotit svou práci na meziškolní konferenci, která měla první ročník v říjnu 2011.
Meziškolní konference
V rámci projektu jsme uspořádali 1. Meziškolní konferenci 20.10. 2011 v prostorách
našeho partnera, v Mramorovém sále České spořitelny. Pro konferenci bylo vypsáno
celkem 5 témat týkajících se rizikového chování mládeže. Příhlásilo se několik desítek
prezentujích, ze kterých jsme vybrali 19 prezentací. Účastnili se studenti i z dalších škol
a některé z nich se následně do projektu přidaly.
Součástí konference byly i bouřlivé diskuze pod dohledem psychologa Mgr. Aleše Kudy,
který byl spolu s Pražským Centerm Primární Prevence jejím odborným garantem.
Konference stejně tak jako celý projekt byla pořádána pod záštitou Magistrátu hl. m.

Prahy. Svou přítomností nás poctila také ředitelka školského odboru Mgr. Lenka
Němcová a dále pak ředitelka Sananimu PaeaDr. Martina Richterová Těmínová.
Nečekaný zájem studentů a ohromná motivace ze strany učitelů nás utvrdily v tom, že
aktivní zapojení dětí a rovnocenný dialog s nimi má smysl.
Z konference byl pořízen materiál pro vydání sborníku v příštím roce.
V roce 2011 jsme získaly akreditace od Ministerstva školství na vzdělávací program pro
školní metodiky a učitele. Téměř 20 učitelů a ředitelů absolvovalo dvoudenní program, který
byl zajímavý především z hlediska praktických cvičení a dále pak z hlediska výměny
zkušeností škol mezi sebou.
V tomto roce vyjely děti ze všech zapojených škol do terapeutických komunit pro drogově
závislé. Společnost Sananim nám zde poskytla možnost nahlédnout nejen do prostředí ,
ale i do pocitů klientů, se kterými jsme měli možnost též pohovořit. Na základě těchto
silných zážitků se děti rozhodly nad tématem závislosti více zamýšlet.
V tomto roce byl dokončen seriál vysílaný v České televizi režisérkou Šárkou Slezákovou za
účasti našich studentů. Těchto deset filmů pod názvem Závislosti se stalo též jakousi
učební pomůckou ve školách.
Školy zapojené do projektu ve školním roce 2011/2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnázium Na Vítězné pláni - http://www.gvp.cz/muzupomoct/
Gymnázium Na Zatlance - http://zatlanka.cz/galerie-sananim-2011/
Gymnázium Oty Pavla - http://www.gymn-radotin.cz/
Gymnázium Postupická - http://www.postupicka.cz/
Střední odborná škola stavební a zahradnická - http://www.skolajarov.cz/
Střední průmyslová škola dopravní - http://www.sps-dopravni.cz
VOŠ, SOŠP a Gymnázium - http://www.pedevropska.cz
Eko Gymnázium Praha o.p.s. - http://www.volny.cz/ekogym/

Studentská akademie
Studentská akademie vznikla v roce 2010 v rámci projektu “Můžu ti pomoc?” pro žáky
středních škol ZDARMA. Již v roce 2010 jsme otevřeli první dílny studentské akademie pod
heslem “Dělej, co tě baví”. A tím jsme nabídli kvalitní umělecké volnočasové aktivity jako
formu primární prevence. Hlavním smyslem je zapojení dětí z různých sociálních skupin,
podporovat kreativitu středoškoláků, ptát se studentů o co mají zájem, co mají chuť dělat a
společně se studenty vytvářet náplň Studentských Akademií.
Postupně se zformovalo 6 uměleckých akademií: filmová, fotografická, výtvarná, hudební,
divadelní a djská, které nám vedou odborníci v oboru. Na konci roku 2011 jsme poprvé
uspořádali setkání všech studentů ze Studentských akademii. Akce se konala 21. 12. v Music
City Clubu pod názvem “Vánočníková party”, již zde aktivně vystoupili studenti ze všech
akademií, a akce zazamenala velký úspěch.
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. V roce 2011 ve filmové akademii začínají vznikat první
“filmové kraťasy”. Studenti se seznámily se spoustou zajímavým hostů, nahlédly do studií
FAMU apod.
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. V roce 2011 se zformovala hudební skupina Academix, která poprvé veřejně
vystoupila na závěrečném večírku “Vánočníkové party” Studentskéj akademiíe 21.12. v
Music City.
Fotografická akademie vznikla na Gymnáziu na Zatlance, kde se jejího vedení ujala
profesorka Mira Friendrichová. V pravidelných workshopech dvakrát do měsíce se studenti
postupně seznamovali ze základy klasické a digitální fotografie, pravidelně chodili fotit do
terénu a vyjímkou nebyla ani návštěva výstav a setkávání se s významnými osobnostmi české
fotografie. Na setkání 21.12. v Music City byly promítány práce studentů za uplynulé období.
Výtvarnou akademii si vzalo pod patronát Museum Kampa a mladá kurátorka Monika
Doležalová. Umění má mnoho podob, a tak byla témata v dílnách opravdu různorodá studenti se seznámili s principy animace, zjistili jak se kreslí komiks, velký úspěch měl
například snowboardový workshop, kde se studenti setkali s ...... a navíc si mohli vlastní skate
také navrhnout.
Divadelní akademie probíhala v kreativním prostředí divadla NoD, kde ji vede Adam Halaš,
ředitel NoD a vedoucí katedry pantonimi na HAMU. Tato dílna zaznamenala velký úspěch.
Studenti se zde naučili základy nonverbální komunikace, koordinaci a práci s vlastním tělem.
Již od poloviny listopadu začalo vznikat první autorské představení “Živly”, které studenti
poprvé předvedli na setkání Studentských akademií “Vánočníkové party” 21.12. v Music
City.
Djská akademie našla zázemí v klubu ROXY, kde se jejího vedení ujal rezident klubu, DJ
Ghonzales. Díky atraktivnímu tématu této akademie -djingu - zaznamenaly workshopy velký
úspěch. Studenti se za pár měsící naučili nejen základy hraní s mixem, ale již začali vytvářet
vlastní skladby. Poprvé se předvedli na setkání Studentských akademií “Vánočníkové party”
21.12. v Music City.
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. Díky pravidelným setkáním dětí a vedoucích akademií se nám podařilo prohloubit
vzájemnou spolupráci těchto 6 dílen.
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 - výstava kniha

Díky podpoře sponzora Nadace RSJ, a.s. vznikl unikátní soubor 46 fotografíí, jenž byly
vystaveny v Muzeu Kampa a část z nich následně vydražena.
Výstava Portrait Gallery, Češi
31. března 2011 v Muzeu Kampa (Sovovy Mlýny) byla slavnostně zahájena výstava fotografií
Pavla Brunclíka „Portrait Gallery, Češi“, která trvala do 14. června 2011

Výstava, nad níž převzala záštitu předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava
Němcová, odkrývá netradiční výrazy špičky českého národa. Osobnosti české kultury, vědy či
sportovních odvětví se nechaly zvěčnit, aby jejich fotografie po skončení výstavy pomohly
dobré věci. Vystavené byly vydraženy 2. června. Díky skvělé pomoci Marka Ebena, jenž
aukci moderoval, jsme získali výtěžek vyšší než milion korun.
Kniha Portrait Gallery 46 Čechů
Výpravná kniha s životními příběhy a fotografiemi osobností české kultury, vědy či
sportovních odvětví, např. Václav Havel, Eva Jiřičná, Jan Tříska, Karol Sidon, Ivan Lendl,
Karel Schwarzenberg, Jiří Menzel a jiní. Součástí knihy je i plakát s mecenáškou českého
umění – paní Medou Mládkovou vyfotografovanou „na židli“.
Kniha vychází s podtitulem Objektivem Pavla Brunclíka a slovy Pavla Kosatíka v českém a
anglickém jazyce.
Text: Pavel Kosatík (autor zabývající se novodobou českou historií, držitel cen Toma
Stopparda, ceny Ferdinanda Peroutky aj.)
Autor fotografií: Pavel Brunclík (významný český fotograf)
Kniha byla vydána v českém i anglickém jazyce. Naším cílem je knihu prodat prostřednictvím
knižních distributorů, a nebo na přímo zájemcům. 200 stránková obrazová publikace je
nádherným dárkem ať už pro “vlasteneckého Čecha” nebo pro obchodního partnera.

Finanční zpráva
Přehled příjmů a výdajů 2011

Rozvaha k 31.12. 2011

Finanční dary 2011
Nadace České spořitelny na projekt “Můžu ti pomoc?” 213 350,00
Czech-In, s.r.o.
30 000,00
Libor Winkler
68 000,00
Jan Žůrek
62 000,00
Fortuna Game a.s.
300 000,00
Ing. Jan Světlík
352 000,00
Omega CZ, spol. s.r.o.
20 000,00
Česká zbrojovka, a.s.
500 000,00
DBK Praha, a.s.
20 000,00
Ing. Šárka Adámková
130 000,00
Nadace České spořitelny na projekt “Můžu ti pomoc?” 1 689 600,00
DBK Praha, a.s.
3 904,00
Ing. Jiří Zapletal
110 000,00

Plán na rok 2012
V roce 2012 bychom rádi přibrali do svých řad více aktivních spolupracovníků, či
dobrovolníků, kteří budou rozvíjet jednotlivé projekty a celkově zviditelňovat jméno naší
společnosti. Rádi bychom si vybudovali jméno mezi neziskovými organizacemi a založili také
veřejné sbírky ve prospěch obou hlavních činností společnosti a charitativních aukcí
a) Průvodce onemocněním
- Produkce a výroba dalších 4 průvodců onemocněním
- Pokusit se ke každému vydanému filmu, diagnóze, vytvořit kampaň též na podporu
prevence, včasného rozpoznání onkologických onemocnění
- Propojení a spolupráce s pacientskými organizacemi
- Spoluúčast a propagace na onkologických a odborných seminářích za účelem
informovanosti lékařů

b) PragueOnco
- Účast na dalším ročníku
- Rozšíření pacientské sekce
- Zapojení odborné veřejnosti do problematiky pacientů

c) Můžu ti pomoct?
- Rozšíření projektu Můžu ti pomoct? a to především formou volnočasových aktivit pod
názvem Studentská akademie, součástí velkých festivalů a happeningu (United Island,
Pražský Majáles, Rock for people, atp)
- Účast na soutěžích v oblastech uměleckých akademií - Anti Fed Fest
- Zlepšit kvalitu akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogy
- Získání Záštity od Pražského magistrátu
- Zprovoznění aplikace dotazníků - analýza školního prostředí on-line pod názvem Správné
prostředí ve školách
- Zapojení základních škol
- Druhé kolo Meziškolní konference
d) Portrait Gallery 46 Čechů
- Získat další finanční prostředky formou prodeje vydaných knih a fotografíí

Poděkování za podporu v roce 2011
Upřímně děkujeme všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se osobně podíleli na
rychlém rozjezdu naší organizace. Dále děkujeme všem našim partnerům
Nejsi na to sama
VZP
RSJ algoritmic trading a.s.
Roche, s.r.o.
Astra Zeneca
Czech-In, s.r.o.
Aliance žen s rakovinou prsu
Česká onkologická společnost
1. a 2. fakulta Všeobecné Falultní nemocnice UK
Nadace České spořitelny
Pražské centrum primární prevence PCPP
Sananim os
Music City
Nod / Roxy
Museum Kampa
Koh-i-Noor
Gymnázium na Vítězné Pláni
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
Magistrát hl. města Prahy
Libor Winkler

Jan Žůrek
Fortuna Game a.s.
Ing. Jan Světlík
Omega CZ, spol. s.r.o.
Česká zbrojovka, a.s.
DBK Praha, a.s.
Ing. Šárka Adámková
Ing. Jiří Zapletal

Dialog Jessenius, o.p.s. kdo je kdo
Změny ve společnosti:
Ing. Jana Singerovou nahradila na postu předsedkyně k 31.3.2011 Doc. MUDr. Petra
Tesařová, Ph.D.
Bc Karolína Moravcová odstoupila k 30.6.2011 ze správní rady a nahradila ji Helena
Geraldina Felix.
Z dozorčí rady vystoupila 4. června Jiřina Turnerová a nahradila ji Monika Staniečková.
Prof. MUDr. Pavel Klener prodloužil své členství v dozorčí radě.
Správní rada:
Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., předsedkyně
Doc. MgA. Helena Třeštíková, člen
Helena Geraldina Felix.
Dozorčí rada:
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., předseda
Prof. MUDr. Pave Klener, DrSc., člen
Monika Staniečková, člen
Zakladatelé:
Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
Helena Geraldine Felix
Bc. Michaela Tůmová
Jiřina Turnerová
Zaměstnanci
Michaela Tůmová, ředitelka
V roce 2011 přjala společnost další 2 zaměstnance a to Jiřinu Turnerovou/ Faloutovou a Kláru
Hubnerovou.

