VÝROČNÍ ZPRÁVA ONKO UNIE, o. p. s. 2016

Vážení a milí,
tento rok byl mým prvním rokem v ONKO Unii, o. p. s. Jsem
moc ráda, že jsem mohla vstoupit do světa žen (i mužů), kteří
se hned tak nevzdávají a dokáží svoje síly a energii předávat
ostatním.
		
Děkuji za spolupráci
a těším se na další setkávání!
Mgr. Petra Adámková
ředitelka
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Rok 2016 věnovala ONKO Unie metastatické rakovině prsu. O tomto tématu se ve společnosti mnoho nemluví a mnoho lidí neví, co všechno se za
pojmem “metastázy” skrývá.
Edukativní kampaní Nejsem na odpis chceme poukázat na to, že ženy s metastatickou rakovinou prsu mají svá přání, potřeby, touhy a plány, které nemoc sice limituje, ale v žádném případě je ze dne na den neruší. Metastázy
nejsou tabu, mysleme na to a dejme ženám šanci bez obav si říct o podporu
a pomoc tak, jak jim to individuálně vyhovuje.
A co všechno v rámci letošní kampaně Nejsem na odpis proběhlo?
zz Dotazníkové šetření o potřebách pacientek s (metastatickou)
rakovinou prsu po celé České republice
zz Tisková konference k uvedení kampaně za spolupráce odborníků –
onkologů i pacientek
zz Spolupráce s ambasadorkami kampaně Danou Batulkovou a Jitkou
Smutnou
zz Media Relations - komunikace s médii
zz Webová stránka www.nejsemnaodpis.cz
zz Navázání spolupráce s ilustrátorem Janem Hofmanem
zz Happening s rozdáváním záložek s komiksy J. Hofmana
zz Benefiční divadelní představení Happy End v divadle Rokoko
v Praze
zz Edukativní workshopy “Den pro sebe” pro pacientky a jejich rodinné
příslušníky jako prevence syndromu vyhoření
Pravidelná akce Dny ONKO Unie byla
v letošním roce také součástí kampaně
Nejsem na odpis a přednášky odborníků
spojovalo téma metastatické rakoviny
prsu.
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Dotazníkové šetření
ONKO Unie, o. p. s.
Termín:
jaro 2016

Respondentky:
ženy – pacientky s karcinomem prsu v celé České republice, celkový počet 219

Způsob šetření:
on-line dotazník na webové stránce www.onko-unie.cz nebo dotazník
v tištěné podobě v čekárnách lékařů

Zapojená pracoviště:
zz Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
zz Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
zz Masarykův onkologický ústav v Brně
zz Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
zz Onkocentrum Zelený pruh v Praze 4
Výsledky šetření byly prezentovány na tiskové konferenci kampaně Nejsem na odpis a jsou ke stažení na webové stránce ONKO Unie, o. p. s.
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Tisková konference k představení
kampaně Nejsem na odpis
Termín:
5. 5. 2016, 10 hodin

Místo:
Barevná kavárna, Praha 2

Hosté:
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
(odborný garant kampaně),
JUDr. Petra Farská,
Miluše Válová,
Dana Batulková,
Mgr. Petra Adámková

výroční zpráva onko unie, o. p. s. 2016

5

Media Relations –
– komunikace s médii
zz Od dubna do prosince 2016 vydala ONKO Unie celkem 8 tiskových
zpráv o svých aktivitách
zz Celkem bylo publikováno 120 výstupů:
•

internetové portály 81

•

tištěná média 38

•

tisková agentura 1

Webová stránka kampaně
Webová stránka je určena pacientkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří
na ní naleznou informace o diagnóze a léčbě metastatické rakoviny prsu,
rady a tipy pro komunikaci a pomoc a v neposlední řadě i příběhy žen.
zz V období 22. 9. – 2. 11. 2016 proběhla PPC kampaň na propagaci
webu, kterou vidělo přes 300 tis. lidí (Google AdWords), z toho přes
700 se jich podívalo na stránky kampaně (prokliklo přes reklamu)
zz Nejhledanější klíčová slova = obecné výrazy – příznaky rakoviny prsu,
rakovina prsu či operace rakoviny prsu
zz Mladí lidé – věková skupina
24–44 let
zz Míra okamžitého opuštění
stránek byla velice nízká 4,55%,
lidé zůstávali a četli cca 1/3
webu
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Happening s rozdáváním záložek
do knih a spolupráce s Janem
Hofmanem
Vizuální identitu kampaně Nejsem na
odpis svěřila ONKO Unie herci a ilustrátorovi Janu Hofmanovi. Ten vytvořil komiksy, které v odlehčené formě a s jistou nadsázkou poukazují na každodenní
problémy a situace ze života nemocných
žen.
Onko Unie vybrala čtyři komiksy, které
vytiskla v podobě záložek do knih s odkazem na webovou stránku kampaně.
Ty potom byly rozdávány 11. 10. 2016
ráno a odpoledne veřejnosti na 4 místech v Praze u stanic metra: Želivského,
Flora, Anděl, I. P. Pavlova. Celkem bylo
rozdáno cca 1200 záložek s komiksy
Jana Hofmana.
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Benefiční divadelní představení
HAPPY END v divadle Rokoko
Termín:
11. 10. 2016
Děj divadelní hry Happy End se odehrává během chemoterapie hlavních
postav – dvě z nich hrají ambasadorky kampaně Nejsem na odpis Dana
Batulková a Jitka Smutná.
ONKO Unie chtěla tímto divadelním představením poděkovat všem ženám
– pacientkám, lékařům, spolupracovníkům a přátelům, ale zároveň upozornit na důležitost osvěty a komunikace o stádiích rakoviny včetně metastatického. Představení se jako hosté zúčastnili také zástupci Ministerstva
zdravotnictví ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Po představení se konala debata s herci a režisérem
inscenace Arnoštem Goldflamem.
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Edukativní workshopy
„Den pro sebe“
Termín:
15.–16. 10. (16 účastnic) + 5.–6. 11. 2016 (24 účastnic)

Místo:
sportovní areál Praha – Satalice
ONKO Unie na podzim zorganizovala dva dvoudenní edukativní workshopy
na podporu psychické stability pro pacientky a jejich rodinné příslušníky.
Lektorky Mgr. Martina Chmelová a Mgr. Martina Kusáková připravily pro
účastnice celodenní program pro prevenci syndromu vyhoření, jehož součástí byla i arteterapie a individuální konzultace.
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MBC Summit – evropská
konference o metastatické
rakovině prsu
Termín:
15. – 17. 11. 2016

Místo:
Madrid, Španělsko
ONKO Unie se společně se zástupci pacientů, sester i lékařů ze
30 zemí zúčastnila konference na téma metastatické rakoviny prsu
(www.meandmbc.com).

Závěry konference:
Nutnost pokračování společné diskuze mezi pacientkami, lékaři a sestrami
Definice terminologie vztahující se k mBC – jak slova ovlivňují pacientky
a potřeba edukace novinářů o této nemoci
Prosazení specializovaných onkologických sester v celé Evropě a především důraz na vzdělávání sester
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Dny

2016

Termín:
3. 12. 2016, 10 – 16 hodin

Místo:
Národní technická knihovna, Praha 6

Odborný program:
Vztah imunitního systému k vzniku a chování maligních nádorů
Prof. MUDr. Aleš Ryška,PhD.,
Přednosta Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Infekční onemocnění v dospělosti, prevence, nové poznatky
MUDr. Milan Trojánek, PhD.,
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Léky do koše nepatří
Mgr. Irena Storová,
zástupce ředitele SÚKL
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Pohyb – skutečný lék
MUDr. Martin Matoulek,
PhD. VFN, VŠTJ Medicina, z. s.

Podpora psychické stability a komunikace v rodině
Mgr. Martina Chmelová,
Alfa Human Service, z. s.

Příspěvky z organizací
Shrnutí informací z kongresu MBC Summit, kampaň OU Nejsem na odpis
Mgr. Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie, o.p.s.

Společenský program – vánoční koncert:
Vystoupení žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova
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Daydream Band Petra Hanzlíka
zz americké i české swingové evergreeny (Sinatra, Gershwin,
Osvobozené divadlo, Kainar)
zz zpěv Petr Hanzlík
A jako milý host vystoupila swingová zpěvačka, tanečnice a muzikálová herečka Kateřina Steinerová (Divadlo Kalich)
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Finanční zpráva

2016

Děkujeme všem dárcům
za podporu!

A na závěr přání všeho nejlepšího do dalšího roku 2017
od Jana Hofmana!
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Orgány

, o. p. s.

Správní rada:

Dozorčí rada:

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

Předsedkyně Dozorčí rady:
Mgr. Hana Nikodémová

Členové správní rady:
MUDr. Jana Zárubová
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Mgr. Lucie Pomajslová
MUDr. Alexandra Vrabcová
Kateřina Koubková

Členové dozorčí rady:
Blažena Říhová
Mgr. Ivana Voleníková

Ředitelka: Mgr. Petra Adámková
Tajemnice: Jindřiška Palečková

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. 0, vložka 811
Číslo účtu:
43-9967770217/0100
Komerční Banka a.s.

Kontakty:
Mgr. Petra Adámková
Tel.: + 420 607 216 236
petra.adamkova@onko-unie.cz
Jindřiška Palečková
Tel.: +420 602 684 524
jindriska.paleckova@onko-unie.cz

Webová stránka společnosti
www.onko-unie.cz
Webová stránka kampaně
www.nejsemnaodpis.cz

Sociální sítě

facebook.com/onkounie

twitter.com/ONKOUnie

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