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MAMMA HELP- POSLÁNÍ, SPOLUPRÁCE, MEZNÍKY

Pacientské sdružení založeno v listopadu1999, dnes největší spolek pro ženy s rakovinou prsu, 
s celostátní působností.

Cílem, který se nezměnil,  je: 

1. zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, 

2. Informovat veřejnosti o možnostech prevence a léčby  karcinomu prsu

Počet registrovaných členek a členů 1999: 77 osob

Počet registrovaných členek a členů 2019:  762 osob

Členskou základnu tvoří 98 % pacientek, a 2 % sympatizantů – lékařů, příbuzných a přátel.



SPOLUPRÁCE

MAMMA HELP je členem Evropské koalice onkologických pacientů - ECPC

V roce 2002 jsme zakládali zastřešující Alianci žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Spolupracujeme s Českou onkologickou společností JEP a dalšími odbornými lékařskými 
společnostmi, s lékařskými fakultami UK, Českou asociací sester.

Jsme kolektivním členem Ligy proti rakovině, členem Koalice pro zdraví, Koalice za snadné 
dárcovství, Asociace společenské odpovědnosti…

.

Aktivně jsme se podíleli na založení Pacientské rady při MZ, jsme členem Pacientské rady 
Masarykova onkologického ústavu v Brně.



MEZNÍKY

Hlavním projektem je budování a denní provoz sítě MAMMA HELP CENTER:

2000 – MH centrum Praha

2004 – MH centrum Brno

2005 – MH centra Hradec Králové a Přerov

2007 – MH centra Plzeň a Zlín

2010 – MH centrum Olomouc

2014 – MH centrum České Budějovice

Návštěvnost v roce 2019:      6 148 návštěv

Návštěvnost 2000 – 2019:  79 728 návštěv



PODPORA  PACIENTEK SPECIFICKÝM ZPŮSOBEM

V Mamma HELP centrech vede rozhovor vždy jedna terapeutka s jednou pacientkou, 
případně s pacientkou a jejím doprovodem. Terapeutka díky osobní zkušenosti 
s nemocí dokáže projevit velkou míru empatie, má na rozhovor dostatek času a 
samozřejmě potřebné dovednosti. Etický kodex a způsob dokumentace zaručuje 
klientkám soukromí a naprosté bezpečí. 



MH CENTRA-PERSONÁLNĚ

V MH centrech pracuje nyní 7 koordinátorek a 37 terapeutek.

Každé centrum má odborného garanta – významného onkologa.

S MH centry dlouhodobě spolupracuje  5 psycholožek a 1psycholog.

Kromě individuální poradny pořádá každé centrum odpolední komunitní programy, 
podílí se na nich celkem 35 odborných lektorů.

Kromě toho máme uzavřeny také smlouvy s 45 certifikovanými edukátorkami, které 
se starají o osvětu veřejnosti – viz dále.



PROJEKT ŘÍCT TO DĚTEM

Odborná pomoc rodinám pacientek s dětmi 

• Poradny pro pacientky s dětmi v MH centrech

• Víkendy pro rodiny s psycholožkami

• Odborná brožura pro maminky – jak komunikovat s dětmi o nemoci

• Obrázková knížka pro malé děti – příběh o nemoci maminky

• Seminář pro psychology -komunikace o nemoci v rodině s dětmi



PREVENCE, OSVĚTOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

2008 -2019 uspořádaly edukátorky MH  1426 přednášek,

zúčastnilo se jich celkem 46 238 osob, další desítky tisíc lidí oslovily ve stáncích při 
pouličních osvětových akcích, zejména v rámci PINKTOBERU.



PREVENCE, OSVĚTOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

AVON linka  ZA ZDRAVÁ PRSA

Bezplatnou linku provozuje Mamma HELP od roku 2004. 

Na lince pracuje v dvousměnném provozu 12 operátorek,                                          
1x v týdnu je k dispozici onkolog a 1x psycholog.

Počet telefonátů dosáhl za 15 let víc jak 108 800 hovorů.

AVON Cosmetics dotuje linku každoročně 1, 200 000 Kč z výtěžku Pochodů.





PREVENCE - OSVĚTOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

I´M A BREASTMAN

Pro partnery žen – nácvik vyšetření prsou na modelu

UDĚLEJ UZEL A NEZAPOMEŇ NA PREVENCI

Zaměřeno na mladou generaci, virální projekt 

www.udelejuzel.cz



DALŠÍ VÝZNAMNÉ PROJEKTY

PINKTOBER, říjen v růžové – přinesli jsme do ČR poprvé v roce 2008

Celosvětovým symbolem je růžová stužka (růžová barva). 

Slouží k upozornění na téma prevence, i k podpoře nemocných a jejich rodin. 

Využívá příběhů survivors, kampaní, sbírek, společenských akcí podpořených 
osobnostmi, i motivačních projektů.

Náš Říjen v růžové měl v roce 2019 celkem 132 partnerů!



MOTIVAČNÍ PROJEKTY

NEZŮSTÁVEJ SAMA UMÍME ŽÍT NAPLNO



MOTIVAČNÍ PROJEKTY

REKONDIČNÍ POBYTY

Absolvovalo od r. 2001 do r. 2019

1721 účastnic, 

většinou žen krátce po nemoci.

Každý rok pořádáme 3 – 4

týdenní pobyty.



MOTIVAČNÍ PROJEKTY

HOLKY, UŽ MI ZASE CHUTNÁ – výživa, vaření, (trvá 5 let)





MANAGEMENT ORGANIZACE A JEJÍ FINANCOVÁNÍ

Personální management

V organizaci pracuje nyní na různé smlouvy celkem 65 lidí. 

Kromě již zmíněných pozic v MH centrech  jde o vedení organizace a tzv. obslužné 
profese. Pracovní poměr na plný úvazek se týká pouze dvou lidí.



GRAFY VÝNOSY

Prodialog - příspěvky příspěvky rekondice

prodej zboží přednášky

sbírka ostatní služby

příjem z reklam příjem květ.den

členské příspěvky provozní dotace-kraje, města, MČ, nadace

dary - KPMG, DIVA, CAMAIEU, HARD a drobní dárci Avon



VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

K významným dlouholetým partnerům patří například firmy:

AMGEN, AVON, Camaieu ČR, ČPZP, DIVA Center (Marionaud), GlaxoSmithKline, Globus, řetězec 
hotelyVienna House, HardRockCafe, KPMG,  Moneta MoneyBank, NOVARTIS, TESCO Stores, VZP,

Nadace a nadační fondy: ČEZ, O2, NFTesco, Nadace VIA, 

Organizace: Liga proti rakovině Praha, Ministerstvo zdravotnictví a další



CO POVAŽUJI ZA ÚSPĚCH:
SHRNUTÍ

1. že jsme stále členskou pacientskou organizací,

2. že naše služby jsou  kvalitní a proto žádané i v dnešní  virtuální době,  a že tím 
zčásti vyplňujeme chybějící článek péče o pacientky

3. že jsme nezměnili základní poslání, ani model pomoci v centrech,

4. že se nám daří, i když je to stále těžší, centra personálně zajistit 

5. že se nám daří tmelit týmy a táhnout za jeden provaz

6. že jsme se včas naučili využívat různé formy fundraisingu

7. že máme dobré jméno, a proto jsou nám partneři věrní a snáze také získáváme 
nové… jako třeba

ŽATECKÝ PIVOVAR! 



MAMMA BEER
PRVNÍ PIVO PRO ŽENY S RAKOVINOU 
PRSU 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Mgr. Jana Drexlerová 

www.mammahelp.cz


