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Naše MOTTO zní:  

„Jsme rodina. Zažili jsme to. Teď chceme pomoci ostatním. Prevence není jen 

slovo.“  

Jsme skupina lidí z okolí paní Zdeňky, která prodělala rakovinu prsu. Po dobu tří 

let hledala informace, jak se s nemocí vyrovnat, jak ji přežít, jak dále fungovat 

jako žena, manželka, matka. Na některé otázky bohužel nenašla odpověď a dala si 

za svůj cíl pomoct ostatním lidem, kteří prožívají totéž. V našem čele stojí paní 

Zdeňka a její dcera Pavlínka. 

Rozhodli jsme se proto, že jí budeme na této nové cestě pomáhat nejen kvůli 

ostatním, ale také kvůli ní samé, protože má odvahu a našla si nový smysl svého 

života. V listopadu 2017 jsme byli úspěšně zapsáni jako OVAHELP – Centrum 

pomoci onkologickým pacientům, z.s. Spolek bude sloužit jako pacientská 

organizace, zejména pro nemocné rakovinou prsu a reprodukčních orgánů jak žen, 

tak mužů, ale dveře jsou otevřené pro všechny onkologické pacienty. Rádi bychom 

se zaměřili také na blízkou rodinu pacientů, i ti totiž potřebují oporu. 

  

 Je přínosem být mezi lidmi, neuzavírat se do samoty. Být v OVAHELPU 

znamená nová přátelství, ale i získání nových informací, také oddechové 

aktivity, zasmání se u dobré kávy, třeba i společné kino, volnočasové akce k 

rozvoji kreativity s členy rodiny a vše, co Vám přinese úsměv na tváři, 

cokoliv, co Vám pomůže zvládnout nemoc lépe. 

 Člen může ZDARMA docházet na přednášky zaměřené na zvládnutí nemoci 

ale i na přednášky s různým, vždy zajímavým zaměřením. 

 Členové OVAHELPU mohou získat prostředky na podporu imunity, příspěvek 

na zdravotní pomůcky, na paruky apod. 

 OVAHELP svým členům poskytuje ZDARMA např. cvičení, meditace klasické, 

meditace barvami, apod. 

 OVAHELP svým členům poskytuje až 50% příspěvek na léčebné i rekreační 

pobyty organizované OVAHELPEM. 



 Každý člen se může aktivně zapojit do chodu a programu centra, pokud 

jeho úsilí směřuje k přínosu pro ostatní členy. 

 OVAHELP je zde i pro rodiny členů. I ti musí zvládnout Vaši nemoc a mnohdy 

potřebuji pomoc, radu, podporu. 

 OVAHELP klade důraz na PREVENCI- organizuje přednášky např. pro mladé 

dívky, pro rodiče s dětmi. 

 OVAHELP je centrum pomoci v OSTRAVĚ a je zde pro KAŽDÉHO 

onkologického pacienta současného i minulého, pro rodiny. 

 Pomozte sobě i ostatním- dejte o sobě vědět- JSME TADY, ZVLÁDÁME TO, 

MÁME CHUŤ ŽÍT! 

1. Posláním spolku je sdružování členů na základě společného zájmu. 

2. Hlavní činností k dosažení poslání spolku je především: 

     a) poskytování pomoci osobám s onkologickým onemocněním a jejich 

blízkým při zvládání jejich životní situace. 

     b) podpora při rekondici a psychosociální rehabilitaci onkologických 

pacientů. 

     c) činnost vedoucí k ochraně a prosazování zájmů a zlepšování kvality 

života onkologických pacientů. 

     d) osvětová a preventivní činnost v oblasti onkologických onemocnění. 

     e) činnosti podporující ochranu životního prostředí. 

     t) plnění cílů a opatření dle komunitního plánu sociálních služeb ve města 

Ostrava. 

     g) spolupráce s jinými zájmovými organizacemi a kluby pacientů s 

nádorovým onemocněním a relevantními odbornými organizacemi a lékaři. 

  



,,Při onkologické léčbě jsem začala zjišťovat mnohé, pro mne dosud 

neznámé věci. Totiž, jak plné bývají čekárny před onkologickými ordinacemi, jak 

málo mají lékaři času, aby se svým pacientům věnovali. Když rakovinou 

onemocníte, většinou vám nikdo nedokáže vysvětlit, co přesně potřebujete v tu 

chvíli vědět. A přitom chcete znát odpovědi na zcela konkrétní otázky: jaké mám 

šance?, jak dlouho budu žít?, jak mě bude vše bolet?, jak mi bude špatně? Prošla 

jsem si během léčby úplně vším, ostatně jako každý onkologický pacient. Vím, jak 

po základní léčbě přijde období, které jsem si pro sebe nazvala „já se nevzdám“. 

To začnete nakupovat různé drahé rádoby léčebné prostředky, které jsou naprosto 

k ničemu, začnete kontaktovat léčitele. Stejně tak nakupujete spoustu zbytečné 

literatury- mám asi 40 knížek- kde čtete pořád totéž. Nepřineslo mi to NIC! A tak 

jsem začala hledat centrum, kde bych se podělila o své starosti, kam bych s nimi 

mohla patřit. Kde bych našla odpovědi na otázky. Kde bych mohla přiložit ruku k 

dílu. Nemoc, to je především strašná izolace a samota. Já to tak rozhodně měla. 

V Ostravě jsem 

nenašla to, co jsem 

potřebovala já. Nehledala 

jsem klub. Cestu mi ukázal 

manžel. Navrhl mi, 

abychom v domě, který 

vlastníme v Moravské 

Ostravě na Kostelní ulici, 

uvolnili prostory. A já 

abych v nich založila 

potřebnou organizaci. Velmi mi pomohla i má dcera Pavlína se svým partnerem. A 

tak vznikl OVAHELP. Se srdíčkem v logu, přesně jak to cítím, jak OVAHELP 

vnímám. 

Jde o centrum pomoci onkologickým pacientům, jak máme ostatně také v 

názvu. Ovšem hlavním cílem, na základě mé vlastní zkušenosti, je to, aby zde našli 

zázemí nejenom onkologičtí pacienti, ale také lidé zdraví. Aby se spolu všichni 

naučili komunikovat. Zdraví by měli zjistit, že my, onkologičtí pacienti, nadále 



běžně žijeme, akorát máme za sebou docela drastickou zkušenost. Mohou přijít i 

rodinní příslušníci onkologických pacientů, protože tato nemoc to bere šmahem a 

plošně, nám, pacientům obrací útroby a životy, těm kolem nás životy. Nikdo se 

nás nemusí bát. Zdraví mají možnost získat na přednáškách informace, aby se 

nemocnými nestali. Mají možnost poznat lékaře a odborníky i jinak, než 

v ordinacích. 

A samozřejmě, profesionálové na námi pořádaných přednáškách informují 

nás všechny o hodně důležitých věcech. Přednášejí u nás onkologové, 

psychologové, praktičtí lékaři a mnozí další…“ 

 

 MUDr. Jaromír Richter, MUDR. Jitka Záthurecká, MUDr. Liana Jašová. 

Nejsme klub. Nejsme kavárna. Nejsme anonymní internet. Jsme živí lidé. Zažili 

jsme to. Víme jaké to je. A chceme pomoci k 

tomu, aby se každý onkologický pacient vrátil 

do života s nadějí, aby nezažil osamocení, 

strach z nicoty. A aby se třeba ti zdraví díky 

informacím nestali onkologickými pacienty.  

 

 

 

 

   

 

             

 



Revizi hospodaření provedla revizní komise ve složení: 

Předseda revizní komise:  Ing. Stanislav Hyvnar 

Členové revizní komise: Miroslav Kelemen, Jana Zátopková, Ing. Zdeňka 
Hyvnarová 

Účetní závěrku zpracoval: Ing. Coufal 

 

Výdaje: 

Jízdné a cestovné všemi prostředky      836,- 

 

Celkem:                                  836,-  
              

Příjmy: 

Příjmy ze sbírky Český den proti rakovině     3 000,30 

Členské příspěvky                     1 825,- 

Ostatní finanční dary                                                                         29 600,- 

 

Celkem:                    34 425, 30           

 

Hospodářský výsledek  zisk za období                             33 589, 30 Kč 

 

Všechny finanční dary jsme obdrželi v posledních dvou měsících roku 2018, 
veškeré vybavení a zařízení centra jsme hradili z vlastních finančních prostředků 
předsedkyně, proto tyto peníze převádíme do dalšího účetního období, kdy budou 
využity dle ustanovení OVAHELPu: na podporu prevence klientů centra. 

  



Činnost OVAHELPu  v roce 2018 byla zaměřena zejména na přípravu provozu. 

Ve vlastní budově rodiny jsme uvolnili prostory: dvě místnosti pro menší 
akce, kreativní tvoření, pravidelné schůzky členů. Jednu velkou místnost určenou 
k přednáškám veřejnosti a místnost v podkroví budovy pro významnější akce: 
např: zasedání rady, natáčení dokumentů, rozhovory se třetími stranami apod. 

Zakoupili jsme 2 počítače s příslušenstvím, 2 tiskárny, kancelářské potřeby, 
44 židlí, 4 stoly, 2x sedací soupravu, kancelářský nábytek, zásobníky na vodu, 
kávovar, místnosti se vymalovaly, položily se koberce. Vše jmenované hradila Ing. 
Zdeňka Hyvnarová z vlastních finančních zdrojů a vše zapůjčila centru k užívání po 
celou dobu jeho trvání. Žádná položka nešla do výdajů centra, protože peníze 
z účtu centra chceme uplatňovat v rámci plnění prevence a podpory zdraví klientů 
centra. 

Vyhlásili jsme výběrové řízení stran výběru a navržení loga: vybrali jsme si 
projekt paní Moniky Hájkové a Anety Černé z firmy AM creation a tahle krása se 
nám vrátila:  

Dobrý den celému týmu OvaHelp, po přečtení zadání 
jsme si i my pro Vás dovolily navrhnout logo. Projekt, 
který jste vytvořili, si rozhodně zaslouží takový 
návrh, který se bude od ostatních odlišovat - což je 
jedna z hlavních vlastností, kterou by logo mělo nést. 
Samozřejmě přibydou návrhy, ve kterých bude 
různým způsobem zpracována Vámi zmiňovaná 
stužka, ruka držící srdce apod. (tím samozřejmě 
nechceme žádným způsobem shazovat návrhy 
kolegů, jen píšeme svůj subjektivní názor). Mezi 
hromadou log s touto tématikou se to Vaše může 

lehce ztratit. To, co Vás odlišuje od ostatních, je Váš specifický název, který nikdo 
jiný nenese, a sice "OvaHelp". Proto jsme si dovolily písmena "O" a "H" zapracovat 
do symbolu srdce, který vyjadřuje onu hřejivost a naději, kterou u Vás lidé hledají. 
Píšete také, že „Centrum bude kromě jiných aktivit pořádat pro své klienty 
přednášky, besedy, ozdravné pobyty, psychologickou pomoc a v neposlední řadě 
také preventivní činnost pro veřejnost.“ Pro tyto účely je potřeba, aby bylo logo 
nejen jednoduché a moderní, ale také aby působilo sofistikovaně a profesionálně – 
tyto vlastnosti loga v lidech vyvolávají pocit, že právě Vaše organizace je ta, která 
jim pomůže. Dovětek, který se u loga nachází, je možno jakkoli pozměnit, případně 
lze vložit podnázev „Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s.“ nebo zcela 
vypustit. Přejeme Vám především šťastnou ruku při volbě loga, které Váš projekt 
bude důstojně reprezentovat. S pozdravem Monika & Aneta 

 

Logo i název centra jsme ošetřili zakoupením ochranné známky na dobu 10 let.  



Postavili jsme webové stránky: www.ovahelp.cz a FB 
https://www.facebook.cz/ovahelp/ , na kterých jsou veškeré informace o naší 
činnosti, aktivitách, akcích apod. 

 

Již během vytváření zázemí centra jsme se setkali s ochotou některých 
organizací, které nám alespoň poskytli slevu na zakoupené zboží apod. 
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Stali jsme se členy Ligy proti rakovině. V Praze jsme se setkali s předsedkyní 
p. Kurcovou, přivezli jsme si veškeré 
potřebné materiály a brožury pro naše 
klienty v celém spektru onkologického 
onemocnění.  

Ačkoliv jsme ještě pro veřejnost 
nefungovali, přihlásili jsme se aktivně k 
realizaci Českého dne proti rakovině v 
Ostravě. Prodali jsme kytičky v hodnotě 
10 tisíc korun. Peníze jsme odeslali na 
konto Ligy proti rakovině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás: „Není 
nad to spolupracovat 

s organizací, která má opravdu smysl a navíc s lidmi, kteří mají výbornou vnitřní 
motivaci a chtějí pomáhat.“ … Jiří Till, sdíleno na FB 

 

 

 



 

 

 

  



 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Emoce  



 

 



 

 

Přednáška – Setkání s lékárnicí 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne 16. 3. 2019  Ing. Zdeňka Hyvnarová, upravila Bc. Pavlína Skotnicová 


