VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

“Onko Unie podporuje zlepšení kvality života onkologicky nemocných v
České republice.”
Vážení a milí,
aktivity Onko Unie, o. p. s. (OU) byly v tomto roce zaměřeny především dovnitř naší
společnosti. Po dlouhém hledání jmenovala Správní rada OU v listopadu 2015 novou
ředitelkou Mgr. Petru Adámkovou. Svoji premiéru v řadách OU si Petra odbyla při
organizaci našeho pravidelného semináře Dny Onko Unie, které nemohly chybět ani
letos. Odborný program byl zaměřen na rakovinu prsu pro již léčené ženy a tématu
pozdějších stádií nádorů prsu bychom se chtěli věnovat i v příštím roce.
Přeji nové ředitelce a hlavně Onko Unii hodně štěstí a díky, že jste s námi!

doc. MUDr. VILMA MAREŠOVÁ, CSc.
předsedkyně Správní rady Onko Unie, o. p. s.
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Cílem Onko Unie (OU) je poskytování obecně prospěšných služeb, a to zejména:
! Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a
svépomocných organizací
! Prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu formou celostátních
kampaní
! Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového
onemocnění, a to včetně podpůrné a paliativní péče
! Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných
podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním
! Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů, podpora vzdělávání
onkologů a zajištění vysokého standardu kvalifikace lékařů v rámci
multidisciplinárních týmů
! Diskuze pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího
procesu úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory
! Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými
organizacemi

AKTIVITY ONKO UNIE 2015
Dny Onko Unie 2015
Tradiční odborný seminář Onko Unie se již podruhé konal v Národní technické
knihovně dne 21. 11. 2015.
Tématem odborné části byla péče o ženy s nádorovým onemocněním prsu z různých
pohledů. Seminář zahájila doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., která přivítala přítomné
jménem celé Onko Unie a představila jim novou ředitelku OU, Petru Adámkovou.
Následovaly odborné příspěvky dle programu:
Je možná prevence proti infekčním onemocněním v dospělosti?
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., předsedkyně Správní rady OU
Aktuální otázky zdravotnického práva z pohledu pacienta, úhrady zdravotnických služeb

JUDr. Ondřej Dostál, Ph. D., LL. M.
Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu - moderní standard léčby
Prim. doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D., VFN
Bolest po operaci karcinomu prsu a nové možnosti jejího ovlivnění

MUDr. Petra Steyerová, VFN
Péče o pečující osoby, sdílená péče v rodině, komunikace v rodině
Bc. Petra Syrovátková, Dis., Alfa Human Service
Příspěvky z organizací

Prostor pro své příspěvky dostali
na závěr i zástupci jednotlivých
organizací a nechyběla ani široká
diskuze, která se prodloužila i do
neformální části semináře.

Onko Unie děkuje všem hostům za účast a za velmi pozitivní zpětnou vazbu, které si
váží a je pro všechny organizátory velkým povzbuzením do další práce!

Na odbornou část semináře navazoval již adventně laděný koncert
v Hale služeb Národní technické knihovny, kde je velmi dobrá
akustika a zajímavé prostředí.
Koncert zahájili svým vystoupením jako obvykle žáci Základní
umělecké školy Taussigova v Praze 8.

Anna Linhartová – příčná flétna, Lucie Linhartová – housle,
Marie Karlická – příčná flétna, Nikola Doleželová – housle,
Kristýna Mešková – příčná flétna, Jun Škrkal – housle
Klavírní doprovod Silvie Vajnerová

Do období renesance, baroka a klasicismu všechny
posluchače přeneslo Duo Témbr
ve složení Jana Češpivová – flétna a Helena
Půlpánová – kytara.

Adventní náladu navodila na závěr
směs adventních písní a koled.
Fotografie z koncertu naleznete na: http://www.onko-unie.cz/index.php/dny-onkounie/2015

Finanční zpráva Onko Unie 2015
Rok 2015
Náklady:
Mzdy

19 400

Služby
130 477
Kancelářské
potřeby
3 237
Poplatky
2 115
Celkem
155 229

Příjmy:
Dary
132 110
Členské
příspěvky
4 800

Ztráta za rok 2015

136 910
-18 319

Závěrečná zpráva o provedené kontrole hospodaření v ONKO Unii o. p. s. za
rok 2015
Ve všech etapách kontroly, t. j. kontrola ročního hospodaření, následně předložené
doklady a vysvětlení plateb, týkající se provozu organizace, nebyly shledány žádné
nedostatky.
Vše doloženo, zápisy z každé kontroly dokladovány, archivovány.
Závěr:
DR nenavrhuje žádné změny.
Podepsány: PhDr. Hana Nikodemová, DR
Blažena Říhová, DR
Mgr. Ivana Voleníková, DR
Dozorčí rada schvaluje účetní uzávěrku za r. 2015, vypracovanou paní účetní
Gabrielou Bartejsovou.
Zapsala: H. Nikodemová

13. 02 . 2016

Děkujeme všem dárcům a partnerům, kteří nás podpořili!

Webová stránka
www.onko-unie.cz

Sociální sítě
Facebook
https://www.facebook.com/onkounie?ref=hl
Twitter
https://twitter.com/ONKOUnie

Sídlo společnosti:
Naardenská 668/19
162 00 Praha 6

Kontakty:
www.onko-unie.cz
Mgr. Petra Adámková
Tel.: - 420 607 216 236
E-mail: petra.adamkova@onko-unie.cz

Jindřiška Palečková,
Tel.: +420 602 684 524!
E-mail: jindriska.paleckova@onko-unie.cz

Číslo účtu:
43-9967770217/0100, Komerční Banka a.s.
IČ 248 468 56
Onko Unie, o. p. s. je zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze odd. 0, vložka
811

ONKO Unie je členem ECCA (European Cervical Cancer
Assotiation).

