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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.

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 městě 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, MUDr. Jiřina Heroková,
MUDr. Radmila Prášková, Mgr. Šárka Mesiariková

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.

Stejně jako loňský leden byl pro
nás i tento velmi náročným. Leden
totiž znamená přípravy, plánování
a domlouvání schůzek, shánění
partnerů, zamyšlení se nad tím,
jakým programem tento rok
zaplníme. Ale protože se náš tým
rozrůstá o členky spolku, hned
v první části roku jsme svolali
členskou schůzi.
Jsou to ženy, které, i přesto, že jsou v náročné léčbě, přišly a společně s námi vymyslely
program na aktuální rok. Děkujeme, dámy, za skvělý brainstorming.
A co všechno jsme si vlastně odsouhlasili?
-

Workshop na téma „Práce s motivačním deníkem“ – leden 2020

-

Účast na Sympoziu ke Světovému dni proti rakovině – leden 2020

-

Interaktivní přednáška s Jiřím Adamcem – únor 2020

-

Beseda „Pacient versus zdravotní personál“ - březen 2020

-

Účast na výroční členské schůzi Ligy proti rakovině v Praze – březen 2020

-

Odsouhlašení vzdělávání rady spolku – dle možností po celý rok

-

Přednáška „Žít zdravě, ale jak?“ – březen 2020

-

Dvoudenní akreditovaná konference OVAHELPu – duben 2020

-

Beseda s psychologem Mgr. Evou Zwyrtkovou – duben 2020

-

Aktivní účast na Českém dni proti rakovině – květen 2020

-

Rekondiční pobyt Horské lázně Karlova Studánka – květen 2020

-

Účast na akci „Podej lžičku a poděkuj“

-

Letní workshop – rukodělné práce s korálky – červen až září 2020

-

Návštěva Zoologické zahrady – srpen 2020

-

1. ročník běhu „Na start s OVAHELP“ – srpen 2020

-

Podzimní workshop – rukodělné práce s korálky – září 2020

-

Přednáška s Josefem Klímou – září 2020

-

Účast na akci Advent plný křídlení – podzim 2020

-

Adventní tvoření – listopad 2020

-

Slezská tvorba Opava – listopad 2020

-

Exkurze Marlenka – listopad 2020

-

Tvoření z mozaiky – prosinec 2020

Největším překvapením tohoto roku pro nás všechny byla dobrovolná aktivita nevlastní
dcery naší členky, která žije na Novém Zélandu. Velmi dobře si uvědomovala, jak moc jsme její
máme pomohli, a tak se rozhodla, že tentokrát pomůže ona nám.
Její pomoc spočívala ve vytvoření výzvy s cílem vybrat finance na provoz spolku
OVAHELP a tím nám dát možnost pomáhat více lidem a rozvíjet další projekty.
Sama vyrazila napříč Novým Zélandem, a i přesto, že měla kvůli náročné trase vážné
zdravotní potíže, musela se poprat s nepříznivým počasím a nutnou několikaměsíční pauzou,
vybrala s pomocí ostatních neuvěřitelných 88.762 Kč.
A co o celé výzvě říká Niky? „Moje
nevlastní máma Pavla loni onemocněla
rakovinou prsu. Na začátku její nemoci,
kdy nevěděla kudy kam, narazila na
organizaci OVAHELP, která ji poskytla
informace, útočiště a hlavně naději.
Když vidím, co lidé z OVAHELP pro
Pavlu udělali, a jak moc jí to pomohlo,
cítím potřebu jim to vrátit. A také bych
chtěla, aby se stejné pomoci dostalo
každému člověku, který onemocní
rakovinou.
Vydávám se proto na jednu takovou dlouhou cestu. Cestě se říká Te Araroa Trail, je dlouhá 3000 km a
vede napříč celým Novým Zélandem. Jdu pěšky, jdu sama a jdu hrdě s logem OVAHELP na hrudi.

Proč jsem se rozhodla pomoci právě spolku OVAHELP?
Spolek založila paní Zdeňka, která sama prodělala rakovinu prsu a nyní se snaží se svou dcerou
poskytnout to, co ona při své cestě neměla – informace a společnost lidí se stejným problémem. Chod
spolku hradí paní Zdeňka s rodinou z velké části ze svého, a proto je jeho osud v rukou vás – lidí s dobrým
srdcem, kteří přispějí.
Díky jejich práci jsem si uvědomila, že rakovinu nevyléčí jen lékaři s jejich chemoterapií. Pacient musí v
uzdravení věřit. Musí vědět, že ho čeká dlouhá cesta, ale že na ni není sám.
Já svou cestu taky sama nemůžu zvládnout, proto potřebuju vás. Vás všechny, kdo zrovna čtete tyhle
řádky. Každou korunou, kterou přispějete pomáháte na těžké cestě nejen onkologickým pacientům, ale
teď také mi. Posíláte mi tím naději, že lidé k sobě nejsou lhostejní a jsou ochotni si navzájem pomoci.
Každá darovaná koruna mi dodá sílu na další kilometry a jednomu pacientovi dodá sílu bojovat s
rakovinou, protože bude stejně jako já vědět, že v tom není sám.“

Finance jsme využili na nákup triček pro dobrovolníky, tisk vlastních publikací Deníky
onkologického pacienta a na provoz centra OVAHELP.

Měli jsme krásně nakročeno, spousta plánu, mnoho rozdělané práce, nasmlouvané
spolupráce, schůzky. Ale i naše centrum zasáhla celosvětová pandemie. Najednou jsme
nevěděli, co dál. Absolutně vše jsme museli ze dne na den podřídit vládním opatřením.
Jako první pro nás bylo důležité ochránit klienty spolku, pomoct zdravotníkům, se
kterými máme nasmlouvanou spolupráci a předávat relevantní informace, tedy uklidnit
onkologické pacienty.

Abychom i my přispěli
pomocnou

rukou,

já,

moje

maminka i naše kamarádka Jana
Carbolová jsme zasedly k šicím
strojům a po dobu dvou týdnů
jsme šily roušky ze všeho, co jsme
ve skříních našly. Tyto roušky
jsme

rozvezli

nejen

našim

klientům, ale také do nemocnic a
zdravotních zařízení.

I přesto, že vládní opatření polevila, my jsme stále museli
myslet na naše členy a jiné onkologicky nemocné. Hromadné akce
jsme změnili na individuální setkávání, pro omezení jízdy v MHD
jsme poskytovali podporu prostřednictvím telefonních hovorů a
e-mailů.
Nic z toho nás ale neodradilo od úprav centra, stále jsme
věřili tomu, že vše brzy přejde a opět se budeme moci setkávat
jako dříve. V roce 2018 jsme navázali krásnou spolupráci s Mgr.
Janou Drexlerovou, zakladatelkou centra MammaHELP v Praze.
Zmíněné centrum nám kvůli vlastní likvidaci v roce 2020
odprodalo velké množství materiálu, které jsme uvítali a převezli
k nám do Ostravy. Všechny hodnotné věci, které
jsme díky paní Janě získali, stále poskytujeme
pacientům. Ženy u nás mohou vyzkoušet paruky,
epitézy, půjčit si publikace a mnoho dalšího.
O pomoc jsme ale poprosily také naše
členky, které nám s výzdobou ochotně pomohly.

Vytvořily jedinečné mandaly, kterými jsme si vyzdobily místnost určenou k rukodělným
pracím.

Městský obvod Slezská Ostrava udělil ocenění předsedkyni spolku Zdeňce Hyvnarové
za působení v oblasti sociální a zdravotní…
tohle jsme opravdu nečekali. Velmi si
takovýchto ocenění vážíme, dodává nám to
sílu dále pokračovat a pomáhat tam, kde je to
potřeba.
Další ocenění na sebe nenechalo
dlouho čekat. Soutěž Lady Business už pátým
rokem

ocenila

výjimečné

ženy

Moravskoslezského kraje. Krásná třetí příčka patří Zdeňce Hyvnarové, zakladatelce a aktivní
člence OVAHELPu – Centru pomoci onkologickým pacientům. OVAHELP se soustředí na sdílení
informací o rakovině mezi pacienty, zdravotníky a veřejností. Organizuje různé přednášky o
prevenci, jejich dobrovolníci pečují o nemocné v nemocnicích, jezdí k pacientům domů.
Ocenění si paní Zdeňka převzala v úterý 8. září 2020 na slavnostním galavečeru ve Vile na
Landeku v Ostravě-Petřkovicích. Celý
tým OVAHELP moc blahopřeje.

Po celé léto probíhala v centru
volnočasová aktivita pro naše klienty. Ženy
mohly za přísných hygienických podmínek
trávit společně čas a vyrábět z korálků.
Naučily

se

vyrábět

krásné

náramky,

hvězdičky. Výtěžek z prodaných výrobků
bude použit výhradně na činnost centra.
Vzhledem

k nadšení

žen

jsme

prostory poskytli i v průběhu konce roku, avšak po předchozí domluvě a v omezeném počtu
osob. To jim na úsměvu neubralo, právě naopak.
Jsme rádi, že se u nás pacienti cítí dobře, vrací se a
chtějí u nás trávit volný čas.

Již v loňském roce jsme měli předběžně rozjednáno s nejmenovanou firmu, že nás
podpoří při běhu, spojíme síly a zvýšíme tím nejen povědomí o celé akci. Bohužel k této
spolupráci nedošlo. My jsme to ale nevzdali a rozhodli jsme se, že to zvládneme sami.
Uvědomili jsme si, kolik skvělých, a hlavně schopných lidí je v našem blízkém okolí a k našemu
překvapení nám všichni oslovení s radostí a ochotou pomohli.

Běh jsme organizovali poprvé a bylo to opravdu velmi. Nejedná se pouze o naplánování
termínu a místa, ale o telefonování, běhání po úřadech, prosby, vymýšlení celého konceptu a
harmonogramu akce a mnoho dalšího. Upřímně ale dokážeme říct, že v den konání akce, ráno,
když byly všechny stánky postavené a nachystané a všude bylo vidět naše přátele, rodinné
příslušníky a členy v růžových OVAHELP tričkách, byli jsme spokojeni všichni. Už nyní víme, že
to mělo smysl, že to stálo za to a že v této aktivitě budeme
pokračovat každý rok.
Účelem této akce bylo oživit a zpestřit kulturní život v
centrálním obvodu a užít si zábavu s celou rodinou,
zviditelnit spolek, tedy připomenout, že onkologičtí pacienti
k nám mohou přijít pro psychickou podporu, informace a
mnoho dalšího. „Běh“ nebyl pro nikoho limitující. Dopředu

jsme avizovali, že jsou zvaní úplně všichni a trasu 3 000 m napříč Komenského sady je možné
zvládnout i pouhou chůzí, s kočárkem nebo třeba na koloběžce.
Připravili

jsme

pro

veřejnost

nabitý

program, který podpořil charitativní činnost
formou veřejné sbírky, jejíž výnos 16 084 Kč byl
použit na pomůcky pro onkologické pacienty.
Pozvali jsme místní spolky a neziskové organizace,
abychom vyzvedli i je. Návštěvníci se mohli těšit na
zdravé a chutné jídlo, workshopy (samovyšetření
prsou a varlat, Nordic walking, výroba odznáčků) na
děti čekalo velké množství pohybových i výtvarných
aktivit.
Přímo u stánku OVAHELP pak mohl každý
získat hodnotné informace, zakoupit si rukodělný
výrobek či si zakoupit startovné.
Děkujeme za záštitu panu Ing. Zdeňku Pražákovi, Ph.D. a paní Ing. Zuzaně Ožanové za
podporu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Velké poděkování patří také partnerům
akce, a to Škoda Transportation a.s., Strips Chips,
Bopcorn, Knihovna Města Ostravy.

Ještě malé ohlédnutí za tímto skvělým
dnem, kdy všichni vybíhali se startovacím číslem 1.
U nás jsou totiž vítězové všichni.

Stále hledáme nové cesty, jak
onkologickým pacientům pomáhat! Na
základě předchozích zkušeností a zpětných
vazeb jsem se rozhodli, že vytvoříme deník
úplně nový.
Několik měsíců jsme pracovali na
nové verzi této pomůcky pro onkologické
pacienty.

Obrovské

poděkování

patří

dámám z AM creation, naprosto přesně pochopily, co potřebujeme. Deník je naplněn
hodnotnými informacemi, doplněn o motivační a odpočinkové části a hlavně, stali jsme se
majiteli autorských práv. Taktéž spolupracující lékaři a odborníci přispěli svými vlídnými slovy
do obsahu deníku. Velmi si této spolupráce vážíme. Mimoto je deník je psychologickou
pomůckou, pomocí níž může pacient snadněji překonat své onemocnění, proces léčby.
Po nekonečných úpravách, kontrolách a korekcích dostal deník finální podobu a my
jsme se mohli vrhnout na výběrové řízení pro tisk publikací. Deník jsme opatřili pevnější
vazbou a ISBN. Do této podpůrné pomůcky jsme investovali kromě velkého množství energie
a času také nemalé finance. Díky podpoře drobných dárců to pro nás ale bylo snazší.
Členové centra OVAHELP mohou získat deník
zdarma, pacienti, kteří jsou v procesu chemoterapie
také.

Pozn. k fotce: Odborná knížka, kterou sepsala onkologická pacientka, předsedkyně centra OVAHELP. Napsaná
srozumitelně, vysílající naději a víru v uzdravení.

Pracuji jako vrchní sestra na chirurgickém oddělení v NsP Karviná - Ráj. Spektrum péče
našeho oddělení je velmi rozsáhlé, pečujeme o pacienty s různými diagnózami. Mezi tyto
pacienty patří i ti s onkologickou diagnózou. V roce 2018 se primář chirurgického oddělení
zasloužil o rozšíření operativy pacientek s nádorovým onemocněním prsu v rámci našeho
oddělení. Kvalita péče je díky lékařskému týmu, který se této problematice věnuje, na vysoké
úrovni. Samozřejmostí bylo i ze strany nelékařských pracovníků pacientkám s touto
onkologickou diagnózou poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Dle mého názoru se
naše vize naplnily a poskytujeme velmi odbornou a kvalitní komplexní péči.
V rámci zkvalitnění jsem také hledala i další možnosti péče, která by pacientkám byla
věnována a která by přicházela od člověka, který není zdravotník a dokáže je pochopit i v jiných
ohledech než profesionál.
Na jaře roku 2019 jsem začala spolupracovat s organizaci OVAHELP. Po roce tuto
spolupráci hodnotím velmi pozitivně. Od října roku 2019 k nám na chirurgické oddělení členky
OVAHELPu docházejí jako dobrovolnice. Tráví odpoledne s ženami po operacích prsu, povídají
si s nimi. Obsahem hovoru jsou velmi osobní zpovědi o prožívání nemoci a následné terapii.
Členky OVAHELPu mohou nabídnout své vlastní zkušenosti s tímto onemocněním a tím se
ženám přiblíží a získají si je. Pacientky reagují na jejich přítomnost velmi pozitivně.
Velkým bonusem je ze strany OVAHELPu předávání dárku ve formě deníku, který má
pacientku provázet ve velmi těžkém obdobím nemoci. Deník je zároveň i edukačním
materiálem, kde se pacientka postupně dozvídá informace o různých stadiích nemoci a léčbě,
kterou v té době podstupuje. Tyto informace přijímá od ženy, která si onemocněním prošla, a
proto je deník hodnocen jako velmi osobní. Je tam prostor, který ženy mohou mít jen pro své
osobní pocity. Onkologický pacient hledá možnosti, jak se chvílemi odpoutat od všech těch
"procedur", které podstupuje. Díky deníku může nacházet možnosti, jak tyto úniky zachytit. Ať
už je to osobními poznámkami, výtvarnou tvorbou, zadáváním si cílů nebo jen vytvořením
krátkých motivačních vět. V deníku má také prostor, kde může vyjádřit pocity, které jen tak
nedokáže vyslovit někomu jinému. A pokud bude chtít s někým tyto informace sdílet a
nedokáže to říct, je velmi jednoduché prostřednictvím deníku se s druhou osobou takto sblížit.
Jsem ráda za spolupráci s OVAHELPem, která se i nadále bude v rámci našeho oddělení
rozvíjet.
Mgr. Mesiariková Šárka, vrchní sestra chirurgie

Jedním z cílů OVAHELPu je také informovanost a dobrovolnictví. Nejsme klub, získané
peníze se tedy okamžitě snažíme užitečně poslat směrem k lidem. Abychom si rozuměli,
nejsme sociální odbor, nejsme filantropové, podporujeme jen péči o zdraví.
Díky skvělé ženě Mgr. Janě Drexlerové se nám podařilo získat unikátní brožurky
Hedvika. Tato krásně zpracovaná publikace je průvodcem při onemocnění rakovinou prsu.
Provede pacientky prvními informacemi a následnými kroky. Brožurka je také volně ke stažení
na našich webových stránkách.
Hedviky v hodnotě 50.000,- jsme rozvezli do nemocnic a konkrétních ordinací lékařům,
kteří tuto pomůcku pro pacienty vítají. Naše Hedviky již mají 2 nemocnice v Karviné,
onkologické centrum v Hlučíně,
nemocnice v Novém Jičíně a 3
nemocnice a 2 kliniky v Ostravě.

Jsme součástí dobročinného festivalu! Letos se poprvé jsme se zúčastnili Adventu
plného KŘÍDLENÍ, a aby to nebylo úplně jednoduché, naskočili jsme rovnou do online verze.
Jednalo se již o 14. ročník festivalu, který zvyšuje povědomí o nezastupitelné roli
místních neziskovek v komunitách a v celé společnosti.
V rámci projektu Advent plný KŘÍDLENÍ vznikl i katalog přání, ve kterém jsme
prezentovali naše PF. Každé z vystavených přání obsahovalo jedinečný příběh a jeho
zakoupením bylo možné podpořit konkrétní
organizaci.

Za

krásnou

grafikou

a

zpracováním stojí Mgr. Jan Anlauf, velmi si
tohoto daru a gesta vážíme.

Součástí KŘÍDLENÍ bylo také dobročinná elektronické dražba. My jsme ji za OVAHELP
doplnili o Newyorský nádech, sérii tří obrazů, za kterými stojí manželský pár Jordana a Anny
Rathkopfových. A jak sami říkají: „Fotografujeme skutečné okamžiky se skutečnými lidmi“.
Obrazy jsme vydražili za krásných 4 600 Kč. Děkujeme.

S růstem OVAHELP souvisí také zvyšování nákladů. Abychom tomu alespoň trochu
pomohli, nabízíme prozatím na eShopu Facebooku jak rukodělné výrobky jako náramky,
přívěšky, andílky, tak i trička a kšiltovky, knížky.
Svou premiéru měly trička
na naší běžecké akci. Nebylo
snadné

přehlédnout

záplavu

krásných malinových triček, které
jsme měli na sobě. My jsme si je
trochu ozvláštnili, nechali jsme si
na ně vyšít logo. Tohoto úkolu se
zhostila firma Renáta Tamášová
(www.topvysivky.cz),

strojové

vyšívání z Dolní Lutyně. Renáta
odvedla precizní práci a my děkujeme za výjimečné podmínky. Velmi si spolupráce vážíme a
těšíme se na další.

Pomáháme i roznosem letáčků.
OVAHELP podporuje toto sdružení lékařů ANK 2020,
protože přes tyto kvalitní lidi mohou získat pacienti v
našem kraji kvalitní lékařskou péči a nové léčebné postupy.

Tímto projektem chceme posílit osobní a lidský přístup, pravidelný kontakt s
onkologicky nemocným a tím zajistit jeho psychosociální podporu a pohodu. Záměrem
projektu je nabídnout komplexní, flexibilní odbornou pomoc onkologickým pacientům
nacházejících se v procesu léčení, zahrnující zejména období zjištění onkologické diagnózy, ale
také pomoc pro jejich rodinné příslušníky a blízké, která je nezbytnou součástí při jejich léčbě.
Realizovat vzdělávací a informační aktivity a přispívat k realizaci preventivních besed,
workshopů, konferencí a programů onkologických pacientů. Projekt je realizován s finanční
podporou statutárního města Ostravy.

V prosinci jsme od společnosti Škoda Transportation a.s. obdželi 50 000,- Kč. Uvedený
peněžní dar bude použit na prevenci rakoviny prsu a programy zlepšení kvality života
onkologicky nemocných.
Skupina Škoda Transportation sponzoruje sportovní, vzdělávací a charitativní aktivity
v Plzeňském kraji desítkami milionů korun ročně. Tuto tradici ostatně zavedl již zakladatel
firmy Emil Škoda. Rovněž Škoda Vagonka jako významný zaměstnavatel v Moravskoslezském
kraji se hlásí k společenské odpovědnosti a podporuje projekty v místě svého působení.
Firmě Škoda Transportation a.s. DĚKUJEME, takový finanční dar pomáhá zachraňovat
životy!

o Besedy na různá témata – 1x za měsíc
o Pohybové aktivity – 1x za měsíc
o Odborné přednášky – webináře – 1x za měsíc
o Půl denní přednášky na podporu osobního rozvoje – 1x za měsíc
o Zklidňující techniky, meditační cvičení 1x za měsíc
o Rukodělné aktivity – pravidelnost 1x za týden
o Exkurze – Marlenka, Slezská tvorba, Arboretum Opava
o Rekondiční pobyt – 1x za rok
o Účast na akci Advent plný KŘÍDLENÍ
o Účast na akci Zdraví duše
o Vlastní seriál webinářů – v rozmezí 5-6 týdnů v rámci projektu
VědomíZdraví
o Workshopy – velikonoční tvoření, adventní tvoření, práce s mozaikou a jiné
o 2. ročník Na start s OVAHELP
o Dobrovolnická činnost – návštěvy pacientů 24 hodin po operaci
v nasmlouvaných nemocnicích Moravskoslezského kraje
o Účast na akci Podej lžičku a poděkuj
o Účast na akci Linkou na drink

Zpracovala dne 12. 3. 2021 Bc. Pavlína Skotnicová, upravila Ing. Zdeňka Hyvnarová

