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Vážení a milí,

v roce 2021 oslavila ONKO Unie své 10. výročí stále pod rouškou pande-
mie COVID-19. I náš pravidelný odborný seminář Dny ONKO Unie, který se 
tradičně koná první sobotu v prosinci, byl na poslední chvíli přesunut na 
duben 2022.

NIcméně ani letos jsme nezaháleli; úspěšně jsme zrealizovali naše 
dvě pravidelné osvětové edukační kampaně ke Světovému dni rakoviny 
vaječníků (8. 5.) a Světovému dni onkogynekologických diagnóz (20. 9.).

Podzim se nesl ve znamení spolupráce u nás i v zahraničí. V září jsme se 
stali jedním z 10 zakládajících členů zastřešující organizace pro onkologické 
a hematoonkologické pacienty Hlas onkologických pacientů, z.s. (HOP) a já 
jsem byla zvolena do čela jeho výboru - statutárního orgánu. 

V říjnu se v Praze konal kongres ESGO, jehož součástí byl seminář 
pro pacientské organizace naší evropské sítě ENGAGe. Přestože jsem 
kandidovala pouze do výkonného výboru, byla jsem zvolena Co-chair celé 
sítě a mým “předsednickým kolegou” se stal prof. Jalid Sehouli z Charité 
v Berlíně. 

Věřím, že se mi podaří úkoly a povinnosti všech mých zapojení úspěšně 
zdolat, propojit propojitelné a vyřešit řešitelné. 

ONKO Unie pro mne stále zůstává „domovem”, který mi leží na srdci. 

Mgr. Petra Adámková, 
ředitelka ONKO Unie, o.p.s.
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Aktivity ONKO Unie v roce 2021
Tento rok jsme zahájili dvěma kampaněmi  
na sociálních sítích

1.  V reakci na prosincové schválení úhrady léku ze skupiny inhibitorů CDK 
4/6 pro české pacientky ze zdravotního pojištění jsme vyjádřili podě-
kování kampaní „Ať každá chvíle stojí za to!“ Obrázky kreslily děti či 
vnoučata pacientek. 

2.  Od začátku roku jsme také apelovali na ženy, aby nezapomínaly na pre-
ventivní prohlídky ani v pandemickém období a pravidelně chodily ke 
svému gynekologovi v kampani s názvem #VČASjeČAS
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U příležitosti Světového dne rakoviny 4. února 2021 jsme opět zahájili osvě-
tovou kampaň BRCA nejsou jen PRSA. V rámci kampaně, kterou jsme reali-
zovali společně s Nadačním fondem Hippokrates a organizací VERONICA, 
jsme se zaměřili na edukaci pacientek a široké veřejnosti o důležitosti tes-
tování genetické mutace BRCA. 

Vrcholem kampaně BRCA nejsou jen PRSA je již tradičně 8. květen, 
Světový den rakoviny vaječníků. 

Zapojili jsme se také do celosvětové kampaně World Ovarian Cancer 
Coalition, jíž jsme členem. Kampaň nesla název Powerful together a zdů-
razňovala sílu pomoci a spolupráce žen po celém světě.
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Téma silného ženského elementu jsme použili i v České republice. U příle-
žitosti uvedeného světového dne byla zahájena v pražské Všeobecné fa-
kultní nemocnici putovní výstava fotografií pacientek s názvem Síla žen. 
Fotograf Lukáš Houdek zachytil svým objektivem příběhy žen-pacientek 
a jejich rodin. 

8. května byl již tradičně tyrkysově nasvícen i Tančící dům v Praze a spolu-
pracovali jsme na nových stripech s Janem Hofmanem.
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Fialové září  
a World GO Day 2021

Světový den onkogynekologických diagnóz si ve fialové již 
potřetí připomněl celý svět včetně České republiky.

Fialová cyklojízda letos startovala z pražských 
Vršovic, kousek od Pacientského hubu, kde se 
konala tisková konference.

Tématem ročníku 2021 bylo nádorové one-
mocnění dělohy a prevence jeho rizikových fak-
torů – tedy motivace k pohybu a heslo: „Nebojte 
se zeptat“!
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Celá akce získala opět záštitu ministra zdravotnictví, čehož si moc vážíme.

Shrnutí a video ke World GO Day 2021 naleznete na www.worldgoday.org. 
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ENGAGe Teens v České republice
#ENGAGeTeens je skupina mladých holek a kluků z celého světa ve věku 
13–19 let, kteří chtějí sdílet informace o lidském papilomaviru (HPV) mezi 
svými vrstevníky a edukovat je pro ně přirozenou formou.

Garantem odborných informací jsou lékaři z ESGO ENGAGe, komunikač-
ním jazykem angličtina a každý nový člen musí projít kurzem základních 
informací o HPV zakončený testem. 

Teens realizují své projekty na evropské úrovni, ale jednotlivé zapojené 
země mají své zástupce, kteří vymýšlejí také vlastní aktivity lokálně. 

V České republice je prvním projektem do češtiny přeložená brožura 
(překlad Anika Adámková, odborná korektura MUDr. Olga Dubová), která 
je k dispozici ke stažení na webu ONKO Unie.
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Růžový říjen
Měsíc osvěty o rakovině prsu jsme letos zaměřili na zjištění přání a potřeb 
pacientek s tímto onemocněním a současně jsme byli zvědaví na obecné 
povědomí o rakovině prsu v české veřejnosti. 

U příležitosti Světového dne metastatické rakoviny prsu 13. 10. 2021 jsme 
v rámci pokračování naší dlouhodobé kampaně Nejsem na odpis zveřejnili 
výsledky kvalitativního i kvantitativního výzkumu připraveného společnos-
tí Nielsen Admosphere. Celkové výsledky najdete na webu ONKO Unie i na 
stránce kampaně Nejsem na odpis.

Na základě těchto výsledků chceme nastavit naši další podporu paci-
entkám i celé společnosti v oblasti především metastatické rakoviny prsu.
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V říjnu jsme se zapojili do kampaně Děkujeme pečujícím – CHRPA 2021. 
Tu pořádá organizace platformy Podpora pečující, které jsme také členem, 
Alfa Human Service. Celé léto jsme sbírali fotografie chrp a sami chrpy 
tvořili, sdíleli je na sociálních sítích a 2. 10. na Den pečujících těmto „nevi-
ditelným“ nepostradatelným poslali virtuální poděkování.

Stejně jako v loňském roce i letos podpořila naši činnost finančním darem 
z prodeje svých růžových výrobků v říjnu společnost Estée Lauder.

Velmi děkujeme!
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Finanční zpráva ONKO Unie 2021:
Dozorčí rada ONKO Unie, o. p. s. na své schůzi v březnu 2022 schválila hos-
podaření společnosti za rok 2021. 

Všechny účetní doklady a podrobná účetní uzávěrka jsou zájemcům 
k dispozici u ředitelky Onko Unie, o. p. s. na vyžádání.

Děkujeme všem dárcům za podporu!
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Přání do nového roku  
již tradičně od Jana Hofmana – 

děkujeme za spolupráci!

Velkým trendem je poslední dobou otužování a tak nejsem pozadu.
Je ale potřeba poslouchat své tělo a nezacházet do extrémů.
Já teprve začínám, ale musím říct, že už teď mi to moc svědčí.

DRŽTE SE SVÉHO TEMPA A STRES NECHTE VENKU NA MRAZU!
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Webová stránka společnosti

www.onko-unie.cz

Webová stránka kampaně

www.nejsemnaodpis.cz 

Sociální sítě

facebook.com/onkounie 

twitter.com/ONKOUnie 

instagram.com/onko_unie 
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Orgány ONKO Unie, o. p. s. 2021

Správní rada: 

Předsedkyně Správní rady:
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Členové Správní rady:
MUDr. Olga Dubová
Kateřina Koubková 
Mgr. Lucie Pomajslová
MUDr. Alexandra Vrabcová
MUDr. Jana Zárubová

Dozorčí rada:

Předsedkyně Dozorčí rady:
PhDr. Hana Nikodémová

Členové Dozorčí rady:
Blažena Říhová
Mgr. Ivana Voleníková

Ředitelka: 
Mgr. Petra Adámková

Tajemnice: 
Jindřiška Palečková
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Sídlo společnosti:

Naardenská 668/19
162 00  Praha 6
IČ 248 468 56
ONKO Unie, o. p. s. je zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze  
odd. O, vložka 811

Číslo účtu:

43-9967770217/0100, Komerční Banka a.s.

Kontakty:

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 

ENGAGe Teens Česká republika
Anika Adámková
E-mail: anika.adamkova@onko-unie.cz
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ONKO Unie je zakládající a členskou 
organizací Hlasu onkologických 
pacientů, z.s. 

www.hlaspacientu.cz

ONKO Unie spolupracuje s pacientskou 
organizací VERONICA, z. ú. a Nadačním 
fondem Hippokrates

www.pacientska-organizace.cz

www.nadace-hippokrates.cz

ONKO Unie je členem ENGAGe 
(European Network od Gynaecological 
cancer Advocacy Groups), evropské 
sítě pacientských organizací pod 
patronací ESGO (European Society of 
Gynaecological Oncology).

ONKO Unie je členskou organizací volné platformy Podpora pečujících.

VERONICA
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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
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