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Vážení přátelé,

právě se Vám do rukou dostala výroční zpráva, jejímž prostřednictvím se můžete podrobně
seznámit s děním v obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius v roce 2014.
I v tomto roce jsme díky laskavé podpoře partnerů pokračovali v naší práci cílené na včasnou
diagnostiku onemocnění, podporu informovanosti pacientů a zajištění kvalitní zájmové činnosti pro
mládež. Tuto zprávu jsme pojali jako komunikační nástroj, jehož prostřednictvím Vás chceme
podrobně seznámit s našimi aktivitami, úspěchy, podporovateli a spolupracovníky.
Rokem 2014 se jako tenká červená linie vine náš dlouhodobý projekt „Ruce na prsa“, jenž byl
zahájen již v roce 2013, a pokračovat bude i v roce následujícím. Jde o rozsáhlou informační kampaň,
kterou realizujeme ve velkých obchodních centrech po celé České republice. V rámci kampaně učíme
ženy správnému samovyšetření prsu a účinně se tak angažujeme v rané diagnostice onemocnění
prsu, jenž je předpokladem úspěchu následné léčby tohoto onemocnění. S tímto projektem také úzce
souvisí náš další úspěch – uvedení aplikace „Hlídej si mě“ pro chytré mobilní telefony, jež ženám
pomáhá nezapomínat na nutnost péče o vlastní zdraví.
V rámci osvětové činnosti pro pacienty a jejich blízké jsme letos vydali publikaci o srdečních
chorobách u dětí. Ta je součástí předchozí edice edukativních filmů vydaných na DVD, které se zatím
zaměřovaly na onemocnění onkologická. Jako vždy, jde o dílo z pera renomovaných a velezkušených
odborníků – lékařů, kteří mají v daném oboru dlouholetou praxi a výborně se v něm orientují. Jde
tedy o kvalitní a informačně bohatou publikaci, jejíž cílovou skupinou jsou tentokráte děti, respektive
jejich rodiče.
Také jsme úspěšně pokračovali v projektu “Můžu Ti pomoct?”, zaměřeného na prevenci
rizikového chování dětí a mládeže, rozvoj vzdělávání, motivaci ke vzdělávání, rozvoji kompetencí a
potenciálu pro uplatnění mladých lidí na pracovním trhu. K tomu slouží nejen naše Studentské
akademie, které jsou předmětem zájmu mnoha mladých lidí, a které rozvíjí jejich umělecké nadání,
zájmy, znalosti a dovednosti. Všechny Studentské akademie byly, stejně jako v předchozích letech,
vedeny zkušenými odborníky daného uměleckého směru. Navíc byly v průběhu roku jako vždy
doplněny o akce, jejichž prostřednictvím mohli mladí umělci prezentovat svá díla veřejnosti a
vystoupit před diváky. Projekt „Můžu Ti pomoct?“ se prostřednictvím rozvoje dovedností dětí ve
Studentských akademiích a Meziškolní konference i nadále podílí na motivaci žáků k dalšímu studiu, a
to nejen uměleckých oborů a směrů, a utváří tak základy pro jejich budoucí dobré uplatnění na trhu
práce. Meziškolní konference byla opět úspěšnou platformou pro posílení vztahů mezi učiteli a jejich
žáky a lepší vzájemné pochopení. Vedle toho konference opět umožnila rozvoj měkkých dovedností
žáků v praxi (formulační schopnosti, prezentační dovednosti, komunikační dovednosti atd.). Jsme
velice potěšení, že se aktivity projektu „Můžu Ti pomoct“ úspěšně rozvíjí celé spektrum dovedností –
od týmové spolupráce přes dovednosti sociální, umělecké, komunikační po prezentační.
Vedle těchto aktivit dlouhodobého charakteru jsme se samozřejmě věnovali i dalším
činnostem a projektům. Podrobnosti o nich jsou uvedeny dále v této zprávě.
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Ačkoliv to není na první pohled zřejmé – i naše nezisková společnost se pohybuje na trhu – na
trhu nabídky a poptávky po finanční pomoci potřebným. Jsme si vědomi, že zaměření Dialogu
Jessenius není „mainstreamové“ a věnuje se spíše opomíjeným tématům s obtížnější publicitou.
Proto jsme nesmírně vděčni všem partnerům, kteří se rozhodli nám věnovat svou přízeň a dokázali ve
svých rozpočtech nalézt prostor pro podporu našich činností. Umožnili tak získat publicitu i tématům,
která dosud byla mimo hlavní zájmy médií i veřejnosti. Díky veškeré finanční i nefinanční pomoci se
nám společně daří tuto situaci měnit a získávat pozornost i pro dosud poněkud opomíjené, avšak
velice potřebné oblasti péče o lidské zdraví.
Již nyní se pilně připravujeme na rok 2015. Věříme, že i v roce nadcházejícím se nám podaří
vstoupit našimi činnostmi do života mnoha lidí a změnit je k lepšímu – dodat odvahu, přinést
informace, usnadnit boj s chorobou, poradit… Stejně jako tomu bylo doposud, budeme dělat vše, aby
naše konání a nakládání s prostředky našich partnerů mělo smysl a přispívalo ke zvyšování kvality
života v České republice.

Vaše Michaela Tůmová
ředitelka Dialog Jessenius o.p.s.
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Představení
Společnost Dialog Jessenius o.p.s. byla založena v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké
veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci, a to jak mezi
zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli.
Tyto cíle se promítají do dvou klíčových pilířů – projektových aktivit Dialogu Jessenius:
1.
První pilíř činnosti je zaměřen na osvětové činnosti v oblasti vybraných závažných
onemocnění – naše aktivity vychází z přesvědčení, že některá onemocnění by neměla tak hluboký
dopad, kdyby o nich byli pacienti lépe informováni, kdyby věděli, koho a nač se ve věci svých
zdravotních obtíží zeptat. Naším mottem je věta: „Vědět je klíč“. Rozhodnutí věnovat se této
problematice vychází z našich konkrétních znalostí a zkušeností v daném oboru: Zdravotnictví v České
republice je odborně na velmi vysoké úrovni, což lze dokumentovat v řadě oblastí, ať už se to týká
velmi náročných zákroků či dlouhodobé léčby, například v onkologii. Zatím ale pokulhává v prevenci,
v posttraumatické péči a zapojení nemocných a jejich blízkých do rozhodování o volbě léčebného
postupu. Pacienti si často stěžují na nedostatek informací, neví, jak se k nemoci – své vlastní nebo
svých blízkých – postavit, jak jí čelit. Podobně po náročných lékařských zákrocích nejsou často
dostatečně poučeni, jak se nejlépe vypořádat s posttraumatickým stavem, což je zcela klíčové
zejména při dlouhodobých onemocněních. I v případě vstřícného lékaře, který je ochoten pacientovi
leccos vysvětlit, bývá problém, že pacient sám přesně neví, na co se ptát, vlivem stresu ze závažné
diagnózy není schopen informace přijmout a lékař, který musí denně ošetřit daleko větší počet
pacientů, než je obvyklé v zemích Evropské unie, nemá na edukaci dostatek času. Direktivní postupy
obvyklé pro období před sametovou revolucí navíc způsobily, že starší lidé nejsou zvyklí se aktivně
zapojovat do léčby vlastní nemoci a často jsou více méně pasivními účastníky procesu své vlastní
léčby.
Je tedy zjevné, že jde o situaci, která si žádá postupnou změnu. Naše organizace sdružuje odborníky
z oblasti medicíny, kteří se zaměřují na problematiku onkologických onemocnění. Pro tyto odborníky
je práce posláním. Vedle toho však velmi silně vnímají i lidský rozměr této problematiky, a proto
prostřednictvím práce v neziskovém sektoru věnují svůj čas postupnému zlepšování výše popsané
situace.
2.
Druhým pilířem je projekt „Můžu Ti pomoct?“ – jde o rozsáhlý projekt, jehož hlavním
smyslem je prevence rizikového chování žáků základních a středních škol při využití vhodných
moderních nástrojů a aktivit a rozvoj celé škály kompetencí a dovedností. V rámci projektu od roku
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2010 spolupracujeme se školami, zpracováváme metodické postupy, organizujeme celou škálu
kulturních a volnočasových aktivit, do kterých se žáci aktivně zapojují (např. žáci ve spolupráci se
svými učiteli připravují prezentace pro své spolužáky, řeší mezi sebou i se svými vyučujícími
problematiku rizikového chování, pracují v týmech, učí se komunikovat, vyjádřit se). Součástí
projektu jsou tzv. Studentské akademie a výroční Meziškolní konference, jež mezi žáky i
pedagogickými i metodickými pracovníky škol dosáhly velké obliby. V roce 2014 se Meziškolní
konference konala již počtvrté. Aktivity projektu představují ojedinělý mix činností, které nenásilnou
a atraktivní formou rozvíjí kompetence a dovednosti žáků, motivují je ke vzdělávání a pomáhají jim
najít správný směr pro budoucí úspěšné uplatnění na trhu práce.

Segment a cíle Dialog Jessenius
Společnost Dialog Jessenius působí v poněkud opomíjeném segmentu neziskového sektoru. Své
poslání spatřujeme v:

1.
2.

zvyšování povědomí o prevenci závažných onemocnění a šíření osvěty mezi pacienty a jejich
blízkými;
práci s dětmi a mládeží se zvláštním důrazem na prevenci, rozvoj kompetencí a motivaci ke
vzdělávání prostřednictvím kulturně-společenských volnočasových aktivit.

Své cíle jsme proto vymezili následovně:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Zlepšení v oblasti poskytování informací pacientům v případech dlouhodobé nemoci
a následné péče a návratu do aktivního života bez onemocnění.
Srozumitelnou formou předávat pacientům a jejich rodinám základní informace o jejich
nemoci, jak k ní přistupovat, popřípadě jak nejlépe zacházet sám se sebou.
Rozšířit povědomí o standardech léčby závažných onemocnění s možností zhodnotit, zda se
jich pacientovi skutečně dostává.
Zajistit zajímavou nabídku volnočasových aktivit z kulturně-společenského prostředí pro
dospívající mládež.
Usnadnit mladým lidem rozhodování a poskytnout pomoc při přípravě na budoucí vzdělávací
a profesní rozvoj.
Uspokojit poptávku rodičů po „řízeném“ kulturně-volnočasovém vyžití jejich dospívajících
potomků.

Tváře Dialogu Jessenius
Jsme velice hrdí na to, že společnost Dialog Jessenius utváří a podporuje mnoho významných
odborníků z relevantních oborů medicíny, kultury a práce s mládeží. Díky zapojení těchto kapacit a
mnoha šikovných a oddaných pracovníků můžeme konstatovat, že se nám dlouhodobě daří získávat
důvěru našich partnerů a také úspěšně hospodařit se svěřeným kapitálem. S osobami spojenými
s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius se můžete seznámit v následujících kapitolách.

Zakladatelky
Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
V roce 1985 absolvovala s cenou Ministra školství FVL UK, získala postupně atestaci z vnitřního
lékařství, klinické onkologie a hematologie. V poslední době se věnuje především léčbě karcinomu
prsu se zaměřením na velmi mladé nemocné s touto diagnózou. Vyučuje na 1. Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, onkologickou problematiku přednáší na českých i zahraničních fórech a publikuje
v českých i mezinárodních časopisech. Je členkou Onkologické společnosti JEP a Ligy proti rakovině. V
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roce 2008 natočila spolu s Českou televizí dokumentární pořad o mladých pacientkách do 35 let s
diagnózou karcinomu prsu do pořadu Diagnóza. Spolu s dalšími odborníky z Onkologické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze založila „Projekt 35“, který je určen právě pro
skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu.
Helena Geraldine Felix
Narozena v Londýně matce Češce a otci Angličanovi, studovala jazyky (francouzština, němčina) a
úspěšně pracovala jako simultánní tlumočnice, mj. pro organizaci NATO. Po roce 1990 se s matkou,
lady Luisou Abrahams, vrátila do České republiky a společně zde podnikaly v oblasti automobilismu,
letectví a maloobchodu. Jako první zde s úspěchem provozovala oděvní franšízu značek Next a
Mothercare. Spolu s matkou v Čechách také založila britský program na podporu mládeže Edie (Duke
of Edinborough Award). Paní Felix je velmi úspěšnou podnikatelkou, jež se významně věnuje podpoře
neziskového sektoru.
Bc. Michaela Tůmová
Zdravotní sestra, 1982-1994 působila na dětském oddělení motolské nemocnice; od 1994 podnikala
ve zdravotnictví, mj. provozovala zdravotnickou dopravní službu, spolupracovala na zavádění nových
pomůcek zdravotnické techniky, pomáhala založit dvě kliniky plastické chirurgie na Slovensku.
V letech 2001-2003 byla jednatelkou nestátního zdravotnického zařízení. Vystudovala Vysokou školu
zdravotnickou – obor ošetřovatelství. Členka organizačního výboru onkologického kolokvia
Pragueonco. Šéfredaktorka časopisu Sesterna.
Jiřina Faloutová
Vystudovala speciální pedagogiku, je absolventkou International Business School CMC Čelákovice. Od
roku 1990 podnikala v mezinárodním obchodě v odvětví zdravotnické techniky, elektrotechnických
strojů. Od roku 1999 se zabývá marketingem a novými formami mediální komunikace, produkční
činností a pořádáním speciálních akcí. Několikaletá intenzivní spolupráce s Kanadou vyústila
k založení incomingové cestovní kanceláře.

Správní rada
Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
Pozice: Předsedkyně správní rady
Profesní resumé je uvedeno v kapitole Zakladatelky.
Doc. MgA. Helena Třeštíková
Pozice: Členka správní rady
Po maturitě na Střední odborné škole výtvarné v Praze pracovala rok v televizi jako asistentka režie.
Vystudovala obor režie dokumentárního filmu na pražské FAMU (1974). Působila v Krátkém filmu
Praha, do roku 1977 jako dramaturgyně, do roku 1994 jako režisérka. V letech 1990-1991 patřila ke
spoluzakladatelkám Nadace Film & Sociologie (dnes Asociace F & S). V roce 1994 založila spolu se
svým manželem, spisovatelem, publicistou, architektem a nakladatelem Michaelem Třeštíkem Nadaci
Člověk a čas. Patří k nejvýznamnějším českým dokumentaristům. Natočila více než čtyřicet
dokumentárních filmů. K nejznámějším patří Manželské etudy (1987), Řekni mi něco o sobě (19921998), Ženy na přelomu tisíciletí (2006) nebo Marcela (2006). Za své dokumenty obdržela mnoho
ocenění, řadí se mezi absolutní špičku dokumentárních tvůrců evropského formátu. V roce 2007
obdržela za snímek Marcela cenu za nejlepší evropský dokument roku. Jako první český
dokumentarista získala v roce 2008 cenu Evropské filmové akademie. Obdobu Oscara dostala za
časosběrný dokument René.
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Helena Geraldina Felix
Pozice: Členka správní rady
Profesní resumé je uvedeno v kapitole Zakladatelky.

Dozorčí rada
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Pozice: Předseda dozorčí rady
Bývalý přednosta I. Interní kliniky 1. Lékařské fakulty a od roku 2002 ředitel Ústavu hematologie
a krevní transfúze. Zabýval se hlavně vnitřním lékařstvím, hematologií a onkologií, zejména
problematikou protinádorové chemoterapie. Od roku 1994 pracoval jako prorektor pro vědu
a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem mnoha domácích a zahraničních společností,
členem Učené společnosti ČR a Klubu českých hlav. Je členem Národní rady zdraví a Rady pro
mezinárodní spolupráci. Je význačným popularizátorem vědy, zejména v oblasti nádorových
onemocnění. Publikoval přes 250 prací v odborných časopisech. Je autorem 13 monografií, z nichž
nejrozsáhlejší jsou Vnitřní lékařství a Klinická onkologie. Dále je spoluautorem dalších 5 monografií.
Jeho vynikající vědecká práce byla oceněna Cenou ministra školství za vědu, Cenou Českého
literárního fondu za vědeckou literaturu, Zlatou Medailí Univerzity Karlovy (1997), Cenou ministra
školství, mládeže a tělovýchovy (1997), medailí T. G. Masaryka (1998), Hlávkovou cenou (2003) a
Státním vyznamenáním za zásluhy o stát v oblasti vědy (2003).
RNDr. Jana Borovcová
Pozice: Členka dozorčí rady
Absolventka Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita J. E. Purkyně), oboru analytická chemie.
Po úspěšné kariéře vědecké pracovnice působí v současnosti jako jednatelka společnosti Candoris,
s.r.o., v Česku působící společnosti, jež je součástí nadnárodní organizace. V minulosti se věnovala
také tématům, jako jsou podnikové vodohospodářství a ekologie.
Monika Stanieczková
Pozice: Členka dozorčí rady
Absolventka gymnázia v Třinci a Vyšší odborné školy v Ostravě. V letech 1994 – 1998 pracovala na
pozici asistentky obchodního ředitele. Od roku 1999 řídí svou firmu zaměřenou na reality, posledních
12 let však větinu času věnuje dětem. V Roce 2011 se setkala na veřejné aukci fotografií s neziskovou
organizací Dialog Jessnius, která výstavu a aukci připravila na podporu svých projektů. Jejich práce ji a
jejího partnera velmi zaujala, a tak se rozhodli Dialog Jessenius o.p.s. podpořit finančně i aktivně, také
se zapojila jako členka dozorčí rady.

Pracovníci Dialogu Jessenius
Za dobu našeho působení jsme vybudovali několik projektových týmů složených z celé řady
odborných pracovníků. Tito odborníci s námi spolupracují na základě různých formálních vztahů a
vykonávají konkrétní úkoly a činnosti v rámci jednotlivých projektů.
Kmenové zaměstnankyně
-

Michaela Tůmová, ředitelka
Jiřina Faloutová, projektová manažerka
Janina Boskovicová, projektová manažerka
Sára Šimáčková, projektová manažerka
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-

Petra Kubů, koordinátorka projektu
Klára Hübnerová, koordinátorka projektu

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce
-

Celkem 39 pracovníků

Dobrovolnice
-

Martina Hoffman Adamec, spolupráce na projektu „Ruce na prsa“
Soňa Šatová, spolupráce na projektu „Ruce na prsa“

Stálí spolupracovníci
-

Kateřina Martykánová, PR manažerka Dialog Jessenius
Zdeněk Krejčí, grafické zpracování
Soňa Šatová, projektová manažerka PragueOnco
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Dialog Jessenius v roce 2014
Naše projektové aktivity trvale vychází z výše definovaných cílů naší obecně prospěšné společnosti.
Vedle dlouhodobých projektů jsme v tomto roce opět realizovali i několik akcí krátkodobého či
jednorázového charakteru. V roce 2014 jsme se s laskavým přispěním našich partnerů věnovali těmto
projektům:
-

Průvodce onemocněním
Ruce na prsa
Můžu Ti pomoct?
Dětský koutek ve Fakultní nemocnici Ostrava
Ostatní aktivity

Představení jednotlivých projektů naleznete v následujících kapitolách této Výroční zprávy.
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Průvodce onemocněním
Projekt „Průvodce onemocněním“ s úspěchem realizujeme již pátým rokem, od roku 2010. Jeho
cílem je informovat o nemoci, léčbě, právech a možnostech osob s vybranou diagnózou formou
dokumentárních edukačních filmů, případně informačních brožur či jiných vhodných materiálů.
Hlavním výstupem projektu je vytvoření série filmů a tištěných publikací určených pro pacienty trpící
různými závažnými onemocněními a pro jejich rodinné příslušníky.
Diagnózy vybíráme spolu s odborníky z praxe na základě průzkumu a dle výskytu onemocnění v České
republice. V roce 2014 jsme se poprvé zaměřili na dětské pacienty, respektive jejich rodiče, kteří jsou
těmi, na koho diagnóza závažné choroby u dítěte nejvíce dopadá, a kdo hledá nejlepší řešení. Vydali
jsme podrobnou publikaci na téma srdečních onemocnění u dětí. Opět jsme se řídili motem projektu
„Vědět je klíč“ – smyslem publikace tedy bylo shromáždit a poskytnout veškeré informace, které
rodič po diagnóze srdečního choroby u svého potomka potřebuje k tomu, aby učinil právě veškeré
kroky vedoucí k nejlepším metodám léčby a dosažení co nejlepšího zdravotního stavu malého
pacienta.
Publikace byla pokřtěna 10. 6. 2014 v pražském Motole za přítomnosti autora pana profesora
Šamánka, předsedkyně správní rady Dialogu Jessenius Doc. Petry Tesařové a primáře Dětského
kardiocentra Prof. Jana Janouška.
Touto publikací jsme navázali na předchozí úspěšná DVD zaměřená na karcinom prsu, onkogynekologická onemocnění, onemocněním kolorektálním karcinomem a onemocnění zhoubným
nádorem, jež jsou většinou doménou dospělých pacientů.
Všechny filmy a publikace v edici „Vědět je klíč“ jsou distribuovány ZDARMA na DVD (filmy) či ve
formátu PDF (brožury, publikace), a jsou volně ke stažení z internetových stránek Dialogu Jessenius
a našich partnerů. DVD a publikace jsou pacientům také k dispozici prostřednictvím příslušných
lékařských pracovišť po celé České republice. Klíčovou roli v jejich šíření hrají také organizace jako je
Liga proti rakovině a další pacientské organizace působící v oblasti onkologie a kardiologie.
V neposlední řadě se brožura a dříve vydaná DVD ke svým uživatelům dostávají prostřednictvím
našeho působení na akcích typu PragueOnco či Jihočeské onkologické dny a Brněnské onkologické
dny.
Základní projektový tým
-

Michaela Tůmová, projektová manažerka
Petra Tesařová, odborný garant projektu

Autor textu
-

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., F.E.S.C.
Český lékař, pediatr specializující se v oboru kardiologie, v období 1977–1993 přednosta
Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol a v letech 1969–1971 proděkan Fakulty
dětského lékařství Univerzity Karlovy. Ve své lékařské praxi se věnoval především vrozeným
srdečním vadám u dětí. V roce 2010 mu prezident republiky udělil státní vyznamenání
Medaili Za zásluhy I. stupně.

Klíčové výstupy
-

Publikace Průvodce onemocněním srdce u dětí, náklad: 10 000 ks (celý náklad byl věnován
Dětskému kardiocentru Fakultní nemocnice Motol)
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Finanční partneři

E&S Investments Czech Republic s.r.o.

Poděkování
Naše poděkování náleží zejména autorovi textu Prof. MUDr. Milanu Šamánkovi a dále Prof. MUDr.
Janu Janouškovi, Ph.D. za provedení odborné revize textu publikace a Mladé frontě za bezúplatné
poskytnutí kvalitní fotodokumentace.
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Ruce na prsa

Rok 2014 byl již třetím rokem realizace projektu „Ruce na prsa“, jehož počátky sahají do roku 2012.
Roky 2013 a 2014 se pak nesly v duchu intenzivní práce na tomto projektu a dosažení jeho dvou
hlavních cílů:
1. Zlepšit informovanost zejména žen mladších 35 let o problematice karcinomu prsu – zejména
o jeho včasné diagnóze, prevenci, způsobech a možnostech léčby.
2. Zlepšit odbornou připravenost nelékařského personálu v problematice karcinomu prsu.
Hlavním nástrojem pro dosažení vytýčených cílů je edukační roadshow realizovaná v obchodních
centrech po celé České republice a vytvoření aplikace pro chytré mobilní telefony.
Pro účely roadshow byl již v roce 2013 zpracován speciální informační stánek. Ten je v předem
dohodnutých termínech umisťován do koridorů obchodních center ve městech po celé České
republice. Součástí stánku je prostor vhodný pro prezentaci postupu samovyšetření, vybavený
modelem ženského poprsí (tzv. fantómem), na kterém je prezentace prováděna. Edukaci provádí
předem vyškolené zdravotní sestry, které tento stánek obsluhují. Při návštěvě stánku shlédnou ženy
instruktáž samovyšetření prsu a obdrží informační brožuru, podle které mohou samovyšetření bez
obtíží opakovat i ve svém soukromí. Nově jsou také informovány o aplikaci „Hlídej si mě“, kterou si
mohou zdarma stáhnout do svého chytrého mobilního telefonu (viz další kapitolu). Jako motivaci k
návštěvě stánku obdržely ženy vedle edukačního letáku také poukázky a slevy od vybraných prodejců
působících v daném obchodním centru. Ve všech obchodních centrech nás podpořily společnosti
Marks and Spencer a Ahold (provozovatel sítě hypermarketů Albert)1.
Za přítomnosti kamer TV Prima pásku stánku slavnostně přestřihly paní Miroslava Němcová, Doc.
Petra Tesařová a paní Iva Kubelková. Zahájení provozu stánku byly dne 5. září 2013 v OC Nový
Smíchov přítomny i pacientky z pacientských organizací a ženy, jejichž fotografie celou kampaň
utváří, a ženy z Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. V roce 2014 byl informační stánek umístěn v 13
obchodních centrech a navštívilo jej na 3 846 osob (za celou kampaň to již bylo více než 8 tisíc osob).
V každém obchodním centru realizujeme oficiální zahájení jeho provozu v daném místě. Zahájení se
účastní známé tváře, kterým není problematika péče o zdraví lhostejná. V roce 2014 nás podpořily a
stánek navštívily např. tyto osobnosti:
-

olympionička Lenka Marušková,
herečky Alena Antalová, Markéta Hrubešová, Lucie Benešová, Dana Verzichová, Dana
Batulková, Vanda Hybnerová, Marie Doležalová, Pavla Vitázková,
zpěvačka Olga Lounová,
fotbalista Marek Jungr s manželkou,
modelka a cvičitelka Andrea Kloboučková.

Roadshow je doprovázena komplexní informační kampaní, jež byla v souladu s průběhem
jednotlivých akcí zahájena 5. září 2013. Součástí informační kampaně je rádiový spot, který
k posluchačům promlouvá podmanivým hlasem známého českého herce a vynikajícího dabéra p.
Martina Stránského. Součástí propagace je také profil projektu na sociální síti facebook.com, jež nám
umožňuje informovat o umístění stánku a zejména pak zveřejňovat příběhy pacientek.

1

Formou slevových kuponů do prodejen Marks and Spencer a čokolád Hypermarket Albert
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V rámci projektu vznikl také edukační film s návodem na samovyšetření prsu. Celou edukací provází
hlas Dr. House, respektive oblíbeného českého herce Martina Stránského. Tento film je samozřejmě
volně dostupný na stránkách projektu www.rucenaprsa.cz. Během roku 2014 film prostřednictvím
youtube.com shlédlo na 8 317 uživatelů.
Aktivity projektu se však neomezují „jen“ na roadshow, rádiové spoty a Facebook. Edukaci jsme
provedli také na seminářích pořádaných organizací Projekt35 a pro zaměstnance společností
SeiffCeramics v Kadani, Ostravě a Rájec-Jestřebí. Zájem o školení zaměstnanců projevila i Česká obec
sokolská v Pardubicích, Lánech a v Praze, se kterou dlouhodobě spolupracujeme nejen v rámci tohoto
projektu. Školení proběhla také ve školách v Rájci-Jestřebí a v Mostě.
Základní projektový tým
-

Janina Boskovicová, projektová manažerka
Petra Ficová, fotografka

Zdravotní sestry:
Jana Fejtová, Pavlína Skorčíková, Blanka Kubátová, Zdeňka Slanařová, Karolina Svobodová, Jiřina
Doubková, Marie Vykydalová, Michaela Černá, PhDr. Marie Švábová, Bc. Martina Vondráčková, Marie
Burianová, Irena Šebková-Šťovíčková, Jitka Buchbergerová, Bc. Zuzana Reiterová, Bc. Alena Novotná,
DIS., Klára Kubartová, Miluše Katuščáková, Drahomíra Filausová. Eva Koumarová, Zita Kapsová,
Veronika Sedláková, Vladimíra Furstová, Jitka Fryšová, Lenka Cikánová, Alena Zástavová, Šárka
Nováková, Marcela Knesplová, Lenka Bitmanová, Jana Seidlerová, Adéla Zemanová, Aneta Knapová a
Andrea Kempná
Klíčové výstupy projektu
-

Roadshow v obchodních centrech
Vzdělávací semináře pro laickou i odbornou veřejnost (zdravotní sestry)
Informační portál www.rucenaprsa.cz
Film
www.facebook.com/rucenaprsa
Mobilní aplikace „Ruce na prsa“ (viz další kapitolu)

Generální partner

Nadace AGROFERT HOLDING

Klíčový partner projektu – spoluorganizátor

Mezinárodní asociace obchodních center (ICSC)
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Hlavní partner

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou
republiku

Logistický partner
AAA AUTO a.s.
Partner

Aliance žen s rakovinou prsu

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Mediální partneři
Rádio Regina pro Prahu
Rádio Magic pro Brno
Rádio Contact pro Liberec
Hitrádio Faktor pro České Budějovice
Hitrádio Vysočina pro Jihlavu
Rádio Region pro Mladou Boleslav
Poděkování
Naše poděkování patří těmto osobám a subjektům:
Zpracování filmu „Ruce na prsa“
Tereza Reichová (režie), Vladimír Turner (kamera), Hynek Trojánek (scénář), Stanislav Kejval (zvuk),
Jan Kulka (střih a grafická animace), Veronika Šiklová (herečka), Martin Stránský (komentář, dabing)
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Dabing rádiového spotu
Martin Stránský, herec
Zpracování fotografických materiálů
Petra Ficová, fotografka
Reklamní plochy
Společnost BigBoard Praha a.s.
Zprostředkování kontaktů s obchodními centry
Dušan Mrozek, předseda představenstva Marks and Spencer Czech Republic
Jan Kubíček, předsedou Českého výboru ICSC
Radovan Vítek, majitel CPI Group
Poskytnutí obchodních pobídek
Obchodníci, kteří v jednotlivých obchodních centrech poskytli své slevové kupony a další motivační
pobídky k návštěvě edukačního stánku.
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Kampaň „Hlídej si mě“

„Ruce na prsa“ je novou aplikací pro chytré mobilní telefony, jejíž vznik je úzce spojen s projektem
„Ruce na prsa“. Zatímco celý projekt „Ruce na prsa“ je zacílen na ženy v mladém věku, tato mobilní
aplikace si klade za cíl oslovit osoby ještě mladší, a to především v cílové skupině 15 až 30 let věku.
Důvodem je zejména smutná skutečnost neustále se zvyšující incidence nádorových onemocnění
prsu u mladších žen a dívek. S ohledem na charakteristiky této cílové skupiny jsme jako komunikační
nástroj zvolili mobilní aplikaci, která dostala název „Ruce na prsa“. Jejím hlavním úkolem je ženy ve
správný čas (s ohledem na jejich periodu) upozornit na vhodnost provedení samovyšetření prsů.
Aplikace „Ruce na prsa“ je v podstatě sestrou již známé aplikace „Hlídač koulí“, která mužům
připomíná samovyšetření jejich mužství, a jejímž autorem je společnost Suger and Catchup. Aplikace
má také blízko k aktivitám neziskové společnosti STK pro chlapy, jejímž zakladatelem je Petr Koukal.
Ten sám před lety překonal závažné onemocnění v podobě rakoviny varlat a jeho příběh je tak
inspirací a motivací pro další muže, ale i ženy, které mohou být svým partnerům v péči o jejich zdraví
výrazně nápomocny.
Není proto překvapením, že tvářemi celé kampaně „Hlídej si mě“ se stal partnerský pár – stříbrná
olympijská vítězka v biatlonu – Gabriela Soukalová a osminásobný mistr České republiky
v badmintonu – Petr Koukal.
Lidské tělo je pro obě tyto osobnosti českého vrcholového sportu prostředkem obživy. Je proto
pochopitelné, že se o ně dobře starají a věnují mu náležitou pozornost a péči. Je však nutné si
uvědomit, že péče o vlastní zdraví není jen výsadou těch, které živí jejich tělo. Zdraví je nutným
předpokladem spokojeného osobního, rodinného i pracovního života nás všech! Společným cílem
obou těchto aplikací je tedy upozornit na potřebu a způsoby včasné diagnostiky onkologických
onemocnění, která je zásadním předpokladem jejich úspěšné léčby.
Na tomto projektu budeme pracovat i v roce následujícím, ve kterém se budeme věnovat intenzivní
propagaci aplikace a tématiky na středních a vysokých školách a dalších místech s hojným výskytem
mladých osob (půjde zejména o internetové prezentace a stránky škol, sociální sítě atd.).
Aplikace „Hlídej si mě“ je dostupná jako vždy zdarma na www.rucenaprsa.cz, v Apple App Store i pro
telefony s operačním systémem Android – v obchodě Google.
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Poděkování
Naše poděkování patří zejména Gabriele Soukalové a Petru Koukalovi za patronát, podporu a
medializaci projektu a jeho tématu.
Také děkujeme za spolupráci STK pro chlapy Petra Koukala a fotografce Petře Ficové, která opět
vytvořila kvalitní a citlivé materiály.
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Můžu Ti pomoct?

Cíli projektu „Můžu Ti pomoct?“, kterému se věnujeme již od roku 2010, byly a stále jsou:
1. podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování,
2. přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na základních a středních
školách ve spolupráci se samotnými žáky,
3. vytvoření metodologických podmínek pro zlepšením komunikace mezi jednotlivými složkami
na školách,
4. rozvoj kompetencí, dovedností a potenciálu žáků a jejich motivace ke studiu prostřednictvím
vhodných volnočasových aktivit za účelem lepšího uplatnění na trhu práce,
5. efektivní fungování vztahů v rovnici škola = pedagog + žák + rodič prostřednictvím vhodných
nástrojů motivace ke vzájemnému pochopení, respektu a spolupráci.
Za účelem dosažní těchto cílů využíváme řadu nástrojů, mezi které v rámci projektu „Můžu Ti
pomoct?“ náleží:
-

Studentské akademie
Meziškolní konference
Akreditace MŠMT – společnost Dialog Jessenius je nositelem akreditace MŠMT pro vzdělávací
instituce a je oprávněna realizovat akreditované vzdělávací akce a programy
Aplikace nejnovějších metodických poznatků v kombinaci se znalostmi z praxe s žáky
základních a středních škol.

Meziškolní konference
Meziškolní konference se koná pravidelně od roku 2011 v Mramorovém sále České spořitelny, jejíž
nadace je hlavním partnerem tohoto projektu.
Konferenci tentokrát zahájila paní Dagmar Sladká, tajemnice Nadace České spořitelny spolu s jejím již
tradičním moderátorem Mgr. Alešem Kudou.
Smyslem konference bylo jako vždy poskytnout prostor pro prezentaci a diskusi žáků pražských
středních škol na předem pečlivě vybraná témata. Žáci si tak v praxi vyzkouší a rozvíjí škálu svých
měkkých dovedností – od formulačních při zpracování svých příspěvků, přes prezentační po
dovednosti komunikační aplikované v rámci skupinové diskuse. Tyto dovednosti budou žáci dále
rozvíjet v rámci svého vzdělávání, případně po vstupu na pracovní trh. Meziškolní konference měla
také, a to nejen v roce 2014, výrazný socializační a integrační potenciál, neboť poskytuje prostor pro
setkání a spolupráci žáků z různých sociálních skupin. Žáci se tak v praxi seznamují s různými postoji a
názory, a učí je vzájemnému dialogu a respektu.
Dalším cílem konference bylo také umožnit pedagogickým a metodickým pracovníkům škol získat
lepší vhled do světa mládeže a získat vstupy pro činnosti v oblasti primární prevence a práce s dětmi.
I v roce 2014 byla pro žáky připravena tři témata. Tentokráte mohli žáci vystoupit se svými příspěvky
na jedno z následujících tří témat:
-

Bez čeho nechci být – žebříčky hodnot a co je ovlivňuje?
Kdo jsem já, a kdo jsme my, ovlivnění kolektivem
Rodiče, budeme jako oni?

Každá studentská prezentace byla jako vždy následována otevřenou diskusí a výměnou názorů
účastníků pod vedením jejího zkušeného moderátora.
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4. ročníku meziškolní konference v roce 2014 se zúčastnili žáci těchto sedmi škol:
-

SPŠ Dopravní Motol (Plzeňská 102/217, Praha 5)
SPŠ Dopravní Moravská (Moravská 3/965, Praha 2)
EKO- Gymnázium (Nad Vodovodem 460/81, Praha 10)
Gymnázium Postupická (Postupická 4, Praha 4)
SOŠ Stavební a zahradnická Jarov (Učňovská 1, Praha 9)
VOŠ a SOŠ Pedagogická a gymnázium (Evropská 3, Praha 6)
Střední zdravotnická škola (Ruská 2200/91, Praha 10)

Na závěr konference měli její účastníci možnost vyjádřit své názory prostřednictvím krátkého
dotazníku. Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo získat velmi pozitivní ohlasy a také
náměty pro organizaci dalších akcí.
Studentské akademie
Ve Studentských akademiích jde zejména o nenásilné propojení zajímavých volnočasových aktivit s
primární prevencí a také o zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby. Zaměření
akademií vychází z požadavků mladých lidí, kterým se vedle tradičních uměleckých „kroužků“
snažíme nabídnout moderní a zajímavé aktivity. V průběhu projektu jsme provozovali až 8
uměleckých akademií. V roce 2014 jsme provozovali těchto 6 akademií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hudební: Music City (Praha 9), pod vedením Slávka Jandy, zakladatele skupiny Abraxas,
DJská: Roxy (Praha 1), pod vedením DJ Ghonzalese,
Výtvarná: MEETFACTORY (Praha 5), pod vedením Jany Babincové a Darina Alster,
Fotografická: Ulita (Praha 3), pod vedením Ondřeje Klímy,
Rádiová: Ulita (Praha 3), pod vedením Zuzany Rejchové z radia Wave.
Divadelní: NoD (Praha 1), pod vedením Adama Halaše, vedoucí katedry pantomimy HAMU

V rámci Studentských akademií nejde jen o umělecké vzdělávání. Součástí cyklů Studentských
akademií, kopírujících průběh školního roku, jsou i veřejně přístupné kulturní akce – představení a
show, na kterých mládež prezentuje své nově nabyté dovednosti a připravené umělecké produkce.
Studentské akademie tak představují účelně strávený volný čas, ve kterém si žáci osvojí nové
dovednosti a zároveň uspokojí své potřeby kreativity, sebevyjádření a zapojení se do společnosti.
Vedlejším, ale nezanedbatelným, efektem je příprava mládeže na budoucí povolání pod vedením
zkušených odborníků, často zároveň absolventů daných umělecko-vzdělávacích institucí (např.
FAMU).
Studentské akademie jsou jedním ze stěžejních výstupů činností Dialogu Jessenius. Jsme velmi
potěšeni, že se nám dosud úspěšně dařilo nabízet smysluplnou zájmovou činnost, navíc s vysokým
rozvojovým potenciálem.
Barvonosná párty
V březnu 2014 jsme uspořádali další z akcí, jejichž prostřednictvím se prezentují mladí umělci našich
Studentských akademií. Letošní ročník se uskutečnil v NoD Roxy a opět poskytl prostor pro prezentaci
různých uměleckých forem a projevů – od grafické tvorby, přes hudební a taneční vystoupení po
filmové promítání připravená studenty našich akademií.
Akce se uskutečnila díky podpoře NoD, Nadace České spořitelny a Hlavního města Prahy.
Základní projektový tým
-

Jiřina Faloutová, vedoucí projektu
Jolana Polzová, metodička
Sára Šimáčková, koordinátorka studentských akademií
Petra Kubů, koordinátorka meziškolní konference
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Vedoucí Studentských akademií
-

Slávek Janda, zakladatel skupiny Abraxas (Hudební akademie)
Jan Smetánka, DJ Ghonzales, (DJská akademie)
Jana Babincová (Výtvarná akademie)
Tereza Reichová (Filmová akademie)
Ondřej Klíma, Karim Tarakaji (Fotografická akademie)
Zuzana Rejchová (Rádiová akademie)
Adam Halaš (Divadelní akademie)

Klíčový partner projektu
Nadace České spořitelny

Poděkování
Naše poděkování patří těmto subjektům:
Roxy
Divadlo NoD
Meetfactory
Filmová akademie Múzických umění
Dům dětí a mládeže Ulita
HAMU
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Dětský koutek
V roce 2014 jsme také pokračovali ve zvelebování prostředí, ve kterém pacienti a jejich děti tráví
mnohdy i delší čas při čekání na odborné vyšetření nebo během ošetření. V předchozím roce jsme
podpořili vznik dětského koutku v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. V roce 2014 jsme proto své
úsilí zamířili mimo matičku Prahu, kde je tato pomoc také potřeba. Velmi nás potěšil nebývalý a
upřímný zájem žen o kampaň Ruce na prsa v třetím největším městě České republiky – srdci
Moravskoslezského kraje – Ostravě. Proto jsme se rozhodli sem umístit i další své aktivity.
A neutěšený stav čekáren určených dětským pacientům po zvelebení přímo volal!
Ve středu 15. října 2014 jsme tedy zahájili provoz dvou dětských koutků v čekárnách specializovaných
ambulancí ORL a pro děti s vadami sluchu a řeči, v budově polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dle
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava, paní Márie Dobešové, se podařilo
vytvořit teplý, příjemný a barevný svět, ze kterého se nakonec dětem mnohdy ani nechce domů.
To vše opět díky originálním kresbám akademické malířky, paní Olgy Tesařové, a společnosti
Marks&Spencer, která v rámci svého projektu "Děláme správnou věc" uspořádala na jaře roku 2014
ve svých prodejnách finanční sbírku a shromáždila tak potřebné prostředky. Společnost
Marks&Spencer navíc jednoznačně prokázala, že ji slova zavazují k činům, když neváhala pokračovat
v této přímé a transparentní pomoci, kterou v předchozím roce ocenil i pan Jonathan Smith,
generální ředitel společnosti M&S.
Základní projektový tým
-

Soňa Šatová, projektová manažerka
Helena Vyhnánková, koncepční příprava projektu, zástupce Marks and Spencer Czech
Republic
Alena Pajurková, Fakultní nemocnice Ostrava

Klíčové výstupy
Dvě dětské čekárny s hracím koutkem pro pacienty specializovaných ambulancí ORL a pro děti pro
děti s vadami sluchu a řeči v poliklinice Fakultní nemocnice Ostrava
Partner projektu

Marks and Spencer Czech Republic

Poděkování
Naše poděkování patří těmto osobám a subjektům:
Olga Tesařová, umělecké zpracování
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Ostatní aktivity
Vedle výše uvedených projektů jsme se v roce 2014 věnovali i dalším aktivitám, které přinesly
následující výstupy:
PragueOnco
Pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco patří v České republice k předním
onkologickým událostem. Dialog Jessenius je s ním úzce spjat prostřednictvím Doc. Petry Tesařové a
Michaely Tůmové, které jsou od samého začátku členkami jeho organizačního výboru. V roce 2014 se
konal již pátý ročník a i tentokrát byl Dialog Jessenius odpovědný za přípravu a realizaci pacientské
sekce, jejíž moderátorkou byla i v tento jubilejní ročník Doc. Petra Tesařová.
Na semináři určeném pacientům vystoupili: PhDr. Věra Reichlová (Klinika dětské hematologie a
onkologie FN Motol), Mgr. Jan Blažek (kaplan Ústřední vojenské nemocnice), Michaela Čádková
Svejkovská (Amélie o.s.), Lukáš Houdek (zdravotní klaun), MUDr. ThLic. Jaromír Matejěk, Ph.D., Th.D.,
Martina Adamec, Daniel Landa a zástupci pacientských organizací.
Další ročník PragueOnco proběhne již v lednu 2015. Proto jsme se v druhé polovině roku 2014
věnovali také přípravám a organizaci šestého ročníku tohoto onkologického kolokvia.
Osvětová a přednášková činnost
Vzdělávací a osvětové činnosti se nevěnujeme jen v rámci vlastních aktivit a projektů. Dlouhodobě
spolupracujeme např. s organizací Projekt35 či Českou obcí sokolskou, jejichž akcí se aktivně
účastníme, a prezentujeme zde potřebu a způsoby preventivní péče o lidské zdraví. Informace
z oblasti prevence a léčby karcinogenních onemocnění šíříme prostřednictvím své účasti na
otevřených i soukromých (firemních) seminářích. Svým působením tak dlouhodobě oslovujeme jak
laickou tak odbornou veřejnost (zejména zdravotní sestry).
Módní přehlídka a výstava fotografií v ROCK CAFÉ
Ve středu 22. října od 18:30 hod. jsme spolu s Projekt35 a Aliancí žen proti rakovině v pražském klubu
ROCK CAFÉ zorganizovali charitativní módní přehlídku s názvem „S elegancí proti rakovině“. Módní
přehlídka navazuje na výstavu fotografií autorky Petry Ficové, které zachycují zdravé i nemocné
mladé ženy, které našly odvahu podělit se prostřednictvím fotografií o svůj příběh a staly se inspirací
pro ostatní ženy. Modelkami, které prezentovali modely studentů katedry designu Technické
univerzity Liberec, byly mladé ženy, které prošly vážným onkologickým onemocněním. Moderátorkou
večera byla Iva Kubelková, hudebním hostem pak významný český zpěvák Dan Bárta.
Hlavním smyslem výstavy i módní přehlídky je opět upozornit na palčivé téma rakoviny prsu a na
nutnost řádně se věnovat vlastnímu zdraví a péči o něj. Akce byla taktéž součástí celosvětové
charitativní akce PINKTOBER.
Loonoskop
V roce 2014 jsme spolupracovali také s Loono s.z., která se taktéž věnuje vzdělávání v oblasti léčby a
prevence onkologických onemocnění. Společně jsme v Praze realizovali tři vzdělávací akce pod
názvem „V hlavní roli Vaše prsa“.
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Partneři Dialogu Jessenius
Hlavní finanční partneři Dialogu Jessenius
Název

Nadace České spořitelny

Nadace AGROFERT HOLDING

Marks & Spencer Česká
republika (Plán A Děláme
správnou věc)

E&S Investments Czech
Republic s.r.o.

ING Životní pojišťovna N.V.,
pobočka pro Českou republiku

Logo

Projekt

Můžu Ti pomoct?

Ruce na prsa

Dětské koutky, Fakultní
nemocnice Ostrava

Průvodce
onemocněním

Ruce na prsa
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Partneři Dialogu Jessenius
Název

Mezinárodní asociace obchodních
center (ICSC)

Česká obec sokolská

Logo

Projekt

Ruce na prsa

Všechny projekty

Projekt35

Ruce na prsa

Loono s.z.

Ruce na prsa

AAA AUTO a.s.

Ruce na prsa

Aliance žen s rakovinou prsu

Ruce na prsa

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Ruce na prsa

Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna

Ruce na prsa
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Pohled do křišťálové koule…
V následujícím roce budeme pokračovat v našich projektech zaměřených na prevenci závažných
onemocnění, jejichž harmonogram přesahuje horizont jednoho kalendářního roku. Budeme pracovat
na zachování dlouhodobých aktivit. Klademe si za cíl přispět ke zmírňování negativních trendů
incidence závažných onemocnění a podporovat a rozvíjet informovanost, jež je důležitým prvkem
úspěšné léčby.
Rok 2015 se bude odvíjet zejména pod taktovkou projektu Ruce na prsa a publicity a rozvoje aplikace
„Hlídej si mě“. V rámci tématu karcinomu prsu se zaměříme i na mladší věkové skupiny a zvýšení
jejich povědomí o onkologických onemocněních, která se mohou týkat jich samotných nebo jejich
rodinných příslušníků. Chystáme se proto zapůsobit na místech sdružování mladších osob – ve
školách, na sociálních sítích, informačních serverech, jejichž uživateli jsou žáci a studenti a dalších.
Budeme se také intenzivně věnovat našemu druhému klíčovému projektu – Můžu Ti pomoct, který
budeme dále rozvíjet ve snaze aplikovat nové a moderní metodické poznatky. V roce 2015 budeme
vedle Studentských akademií spolupracovat s dalšími odborníky a ještě více se zaměříme na prevenci
a metodickou práci se samotnými dětmi.
Nemalou pozornost budeme věnovat také naší edici DVD a publikací pod názvem „Vědět je klíč“.
Závažných onemocnění je mnoho. Proto spolu s odborníky detailně prozkoumáme možnosti a
potřeby pacientů a českého zdravotnictví a budeme společně opět usilovat o vytvoření informačně
hodnotného materiálu.
Rádi bychom také pokračovali ve zvelebování prostředí pro malé pacienty, případně děti dospělých
pacientů, tam, kde je to nejvíce třeba.
I nadále platí, že jsme otevřeni inovativním myšlenkám a nápadům. Rádi podpoříme další dobré věci,
které tematicky souvisí s prevencí a léčbou onkologických a dalších závažných onemocnění. Máte-li
nápad, který bychom mohli společně uvést v život, můžete nás kontaktovat.
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Finanční zpráva
Rozvaha k 31. 12. 2014
Účet zisků a ztrát 1. 1. – 31. 12. 2014
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962 - Konečný účet rozvažný

1

k

31.12. 2014

Účet

Popis

022.100
082.100
123.200
123.300
123.500
123.600
123.700
123.800
123.900
123.901
123.902
211.100
221.100
221.200
221.500
311.100
314.100
315.200
321.100
331.100
336.100
336.200
336.300
336.700
341.100
342.100
343.100
343.300
381.115
381.116
383.100
384.100
389.100
932.209
932.210
932.211
932.212
932.213
932.310

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Výrobky-Masaryk-á 195 Kč
Výrobky-Olga Havlová-á 185 Kč
Výrobky-DVD Prso-á 15.53 Kč (DVD Karcinom Prsu)
Výrobky-fotografie Brunclík-á 20.000 Kč
Výrobky-kniha Brunclík-á 330,19 Kč (Kniha Portrait Gallery Češi)
Výrobky-DVD Gynekologické malignity-á 586,71
Výrobky-DVD Kolorektální karcinom-á 8,75Kč
Výrobky-DVD Zhoubný nádor-á 7,65Kč
Výrobky-Onemocnění srdce u dětí-á 38,45Kč
Pokladna
Bankovní účty-2182252389/0800
Bankovní účty-319319339/0800
Sbírkový účet-19-319319339/0800 sbírka
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky-kauce
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zůčtování s institucemi sociálního zabezpečení
Zůčtování s institucemi zdravotního pojištění-111-VZP
Zůčtování s institucemi zdravotního pojištění-207-OZP
Zůčtování s institucemi soc. zabezpečení -úrazové poj.
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty-FÚ
Náklady příštích období-2015
Náklady příštích období-2016
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let-2009
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let-2010
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let-2011
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let-2012
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let-2013
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let-oprava 2010
Hospodářský výsledek (Ztráta):

110 00

Dialog Jessenius o.p.s.
V Kolkovně 921/3
Praha 1

AKTIVA
(Částka MD)
266 643,30
- 192 113,30
2 925,00
2 405,00
326,13
240 000,00
95 424,91
78 690,00
11 016,25
10 817,10
769,00
6 771,00
1 106 411,83
773 803,15
9 204,95
182 254,00
48 879,36
30 000,00

PASIVA
(Částka Dal)

28 077,00
87 349,00
32 527,00
5 840,00
8 100,00
1 235,00
40 000,00
14 550,00
22 195,01
12 716,00
15 509,96
636,50
6 069,54
2 050 000,00
35 400,00
1 074 249,36
12 153,35
173 545,92
1 202 513,96
- 545 091,45
-12 744,00
1 408 489,53

CELKEM:

4 173 774,68

4 173 774,68

963 - Účet zisků a ztrát
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Strana:

Účet
501.100
501.300
501.900
502.100
512.100
513.100
518.100
518.200
518.300
518.400
518.500
518.510
518.600
518.700
518.900
521.100
521.200
524.100
524.200
524.300
538.100
542.100
545.100
546.100
548.200
549.100
549.900
551.100
601.100
602.100
613.100
644.100
649.100
682.100
682.200
682.300
691.100

1

N=Nedaňový

Za období: 01.01.2014 - 31.12.2014

NÁKLADY
(Částka MD)
79 929,70
18 725,06
103 745,62
30 268,95
53 063,55
160 943,72
536 111,77
192 566,83
38 187,30
63 683,50
30 525,41
76 066,22
131 460,00
115 550,00
648 951,35
1 075 469,00
410 000,00
265 632,66
95 397,00
3 669,34
2 643,33
671,00
7 274,10
337 489,00
11 844,67
13 821,60
8,70
35 400,00

Popis

Spotřeba materiálu-knihy, DVD (skladové)
Spotřeba materiálu-PHM
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné-tuzemské
(N) Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní služby-nájemné
Ostatní služby-poštovné
Ostatní služby-SW drobný
Ostatní služby-internet
Ostatní služby-telefon
Ostatní služby-autorské honoráře
Ostatní služby-ekonomické
Ostatní služby-ostatní
Mzdové náklady
Mzdové náklady - DPP
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné úrazové pojištění
Ostatní daně a poplatky
(N) Ostatní pokuty a penále (státním orgánům)
Kursové ztráty
(N) Dary
Ostatní provozní nákad-pojistné
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady-zaokrouhlení
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Změna stavu zásob výrobků
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky-věcná plnění
Přijaté příspěvky-sbírka
Provozní dotace

CELKEM:
Hospodářský výsledek (Ztráta):

110 00

Dialog Jessenius o.p.s.
V Kolkovně 921/3
Praha 1

4 539 099,38

VÝNOSY
(Částka Dal)

102 622,60
2 061 998,28
16 566,52
888,34
2,47
687 107,00
6 494,69
259 086,95
-4 157,00
3 130 609,85
1 408 489,53

