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Úvod

Dovolujeme si Vám představit 1. vydání katalogu “Pacientské a podpůrné organizace 
v onkologii“. Klademe si za cíl představit neziskové organizace, které podporují onko-
logicky nemocné, pomáhají orientovat se v léčbě i po ní a přinášejí pacientům a peču-
jícím relevantní informace. 

Máme zde zastřešující organizace, organizace s celorepublikovou působností i ty re-
gionální. Ne všechny regiony jsou sítí organizací pokryty stejně. Tento katalog vám 
pomůže se zorientovat a poskytnout potřebným – pacientům i jejich blízkým ten 
správný kontakt.

Na webových stránkách zastřešujících organizací najdete odkazy na jejich členy jejich 
nebo pobočné spolky. Některé jsou v tomto katalogu uvedeny, jiné jsou pouze na 
mapě uprostřed katalogu.

LPR: www.lpr.cz/clenove/clenske-pacientske-organizace

HOP: www.hlaspacientu.cz/lide

Aliance žen s rakovinou prsu: www.breastcancer.cz/pacientske-organizace

České ILCO: www.ilco.cz/kontakt/#Spolky

Jsou kraje, které žádnou pacientskou organizaci nemají. V katalogu uprostřed najdete 
ty, o kterých víme, ale nepodařilo se s nimi spojit.

Pro řadu spolků a organizací není lehká doba, bojují o přežití. My věříme, že počet 
organizací spíše poroste a nebude klesat, protože množství potřebných je velké.

www.lpr.cz/clenove/clenske-pacientske-organizace
www.hlaspacientu.cz/lide
www.breastcancer.cz/pacientske-organizace
www.ilco.cz/kontakt/#Spolky
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Zastřešující

Sídlo: Havlíčkovo nám. 746/11, 130 00 Praha 3

Kontaktní e-mail: adamkova@hlaspacientu.cz

Kontaktní telefon: 607 216 236

Web: www.hlaspacientu.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Spolek, který tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské 
a podpůrné organizace), jež se věnují naplňování zdravotních, 
sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů 
a jejich blízkých.

Působnost: Celá ČR

Aktivity: •  Hájení práv a zájmů
•  Kulaté stoly zúčastněných stran
•  Semináře pro zdravotníky i pacienty
•  Prezentace na odborných konferencích
•   Práce v odborných pracovních skupinách k různým 

tématům
•  Průzkumy a analýzy péče
•  Osvěta

Členové: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s, Amelie, z.s., Asociace 
mužů sobě, z.s., Bellis, České Ilco, Český občanský spolek 
proti plicním nemocem, z.s. (ČOPN), Dialog Jessenius, Klub 
pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfomhelp, z.s., 
Veronica, z.ú.

Hlas onkologických pacientů 

mailto:adamkova%40hlaspacientu.cz?subject=
www.hlaspacientu.cz
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Zastřešující

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 746/11, 130 00 Praha 3

Kontaktní e-mail: aliance@breastcancer.cz

Kontaktní telefon: +420 777 791 590, +420 734 837 675

Web: www.breastcancer.cz, www.neviditelnezeny.cz,  
www.bellisky.cz; www.ostresledovanaprsa.cz 

Sociální sítě: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, You Tube

Zaměření: Aliance žen s rakovinou prsu, založená v roce 2002, zastřešuje 
40 pacientských organizací žen, které prošly nebo procházejí 
rakovinou prsu.

Působnost: Celá ČR

Aktivity: Slouží jako informační a edukační centrum pro veřejnost, 
onkologicky nemocné a jejich organizace. Zároveň 
poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky 
nemocných, koordinuje projekty a kampaně ve prospěch 
prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje 
snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování 
práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci 
žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české 
onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Členství: Pacientská rada MZ, Pacientská rada MOU, HOP, Europa 
Donna, European Cancer Patient Coalition, NAPO

Aliance žen  
s rakovinou prsu, o.p.s.

mailto:aliance%40breastcancer.cz?subject=
www.breastcancer.cz
www.neviditelnezeny.cz
www.bellisky.cz
https://www.ostresledovanaprsa.cz


9

ZastřešujícíZastřešující

Sídlo: Polská 1664/15, 120 00 Praha 2

Kontaktní e-mail: ilco@ilco.cz, predseda@ilco.cz

Kontaktní telefon: 777 431 953

Web: www.ILCO.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zaměření: Pomáháme lidem s umělým vývodem ze střev či močových 
cest (stomikům), hájí jejich zájmy. Zastřešujeme spolky stomiků 
v ČR. Věnujeme se propagaci prevence onemocnění střev.

Působnost: Česká republika, členské spolky působí v 17 městech, 
spolupracující kluby stomiků v 6 městech

Aktivity: •   Provozujeme Informační centrum pro stomiky a lidi 
s onemocněním střev v Praze 

•   Individuální konzultace se stomiky a jejich blízkými 
před i po operaci

•   Přednášky
•   Workshopy
•   Legislativa – jednání s ministerstvy, zdrav. pojišťovnami, 

distributory pomůcek apod., vyjadřujeme se k legislativě
•   Projekt „Ano, my můžeme“ financovaný z fondů EHS
•   Putovní výstava PytlíkART 
•   Dobrovolnictví 
•   Osvěta 
•   Mezinárodní spolupráce 
•   Koordinace práce a metodická pomoc členským 

(regionálním) spolkům stomiků
•   Regionální spolky 

•   Pravidelná klubová setkání a kulturně-společenské akce
•   Vlastní regionální zpravodaje
•   Rekondiční pobyty, výlety
•   Účast na akcích pro veřejnost v regionu
•   Prezentace výrobců stomických pomůcek
•   Individuální konzultace, psychická podpora, předávání 

informací

Členství: Evropská a světová asociace stomiků – EOA a IOA, LPR Praha, z.s., 
HOP, Pacientská rada MZ, Pacientská rada MOU 

České ILCO, z.s.

mailto:ilco%40ilco.cz?subject=
mailto:predseda%40ilco.cz?subject=
www.ILCO.cz
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CelorepublikovéZastřešujíCí

Sídlo: Na Truhlářce 100/60, 180 81 Praha 8

Kontaktní e-mail: lpr@lpr.cz

Kontaktní telefon: 224 919 732

Web: www.lpr.cz

Sociální sítě: Facebook, Twitter, Instagram

Zaměření: Nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. 
Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní 
příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. 
Více než 60 onkologických pacientských organizací z celé 
republiky jsou kolektivními členy. 

Působnost: Celá ČR

Aktivity: Snahou je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v ČR
•   Soustavné informování veřejnosti o nádorové 

prevenci
•   Snaha o zlepšení kvality života onkologicky 

nemocných
•   Podpora onkologického výzkumu, kvalitní 

výuky a investiční modernizace či kompletizace 
onkologických pracovišť

•   Český den proti rakovině
•   Nádorová telefonní linka
•   Putovní výstava
•   Rekondiční pobyty
•   Protikuřácké programy
•   Vydávání zpravodaje LPR

Členství: UICC, ECL

Liga proti rakovině Praha , z.s.

mailto:lpr%40lpr.cz?subject=
www.lpr.cz
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Zastřešující

Sídlo: Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8

Kontaktní e-mail: amelie@amelie-zs.cz

Kontaktní telefon: 608 458 282

Web: www.amelie-zs.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram, Linkedin, You Tube

Zaměření: Amelie se věnuje psychosociální pomoci dospělým 
onkologicky nemocným a jejich blízkým bez rozdílu diagnózy.

Působnost:  Pobočky Praha, Liberec, Olomouc a Rakovník a on-line celá ČR

Aktivity: •  Individuální konzultace
•  Psychologické konzultace
•  Odborné sociální poradenství
•  Nutriční poradenství 
•  Konzultace fyzioterapeuta

•  Skupinové aktivity 
•  Pohybové aktivity
•  Relaxace proti stresu
•  Trénink paměti
•  On-line skupiny 

•  Podpůrná 
•  Vracím se do práce
•  PROdýchej

•   Dobrovolnický program na onkologických odděleních
•  Tematické měsíce – on-line přednášky a workshopy 
•  Brožury

•   Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné 
a jejich blízké

•  Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
•  Workbook zvládání rakoviny
•   Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné 

a jejich blízké
•   Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak 

dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře
•  Tulipánový měsíc
•  Konference I slova léčí
•  Hájení práv a zájmů v psychosociální oblasti

Členství: LPR, HOP, Pacientská rada MZ, Pacientská rada MOU, NRZP, UNO OK

Amelie, z.s.

mailto:amelie%40amelie-zs.cz?subject=
https://www.amelie-zs.cz
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Sídlo: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Kontaktní e-mail: zdenek.kurka@asmuso.cz

Kontaktní telefon: 723 565 937

Web: www.asmuso.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Rakovina prostaty, diagnostika, léčba, sledování po základní 
léčbě, kvalita života pacienta, prevence.

Působnost: ČR

Aktivity: •   Šíření osvěty a informací o rakovině prostaty formou 
osobních setkání, distančních schůzek a webových stránek 
včetně výměny osobních zkušeností a vzájemné podpory 
v rámci přátelských pacientských besed.  

•   Účast na setkáních pacientských organizací v oblasti 
onkologie i zdravotní politiky obecně a na akcích s touto 
tématikou (NZIP) a na příslušných dotazníkových šetřeních.

•   Účast na profesionálních onkologických akcích v ČR 
i v zahraničí, sledování projektu EU/Europe´s Beating 
Cancer Plan – zejména screeningu na karcinom prostaty.

•   Sledování vývoje a výzkumu na poli onkologie a léčby 
karcinomu prostaty v ČR i v zahraničí (PCF, Europa OUMO 
atd.). 

•   Organizování přednášek s odborníky k různým tématům 
pro rozšíření vědomostí o dané diagnóze, a také pro 
posílení duševního i tělesného zdraví.

Členství: HOP, NAPO

Asociace Mužů Sobě, z.s.  
(AMS) 

mailto:zdenek.kurka%40asmuso.cz?subject=
www.asmuso.cz
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Sídlo: Hlavlíčkovo náměstí 11, 130 00 Praha 3

Kontaktní e-mail: mybellisky@gmail.com

Kontaktní telefon: 774 578 877

Web: www.bellisky.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zaměření: Zaměřujeme se na pomoc a podporu žen s diagnózou 
karcinom prsu (v produktivním věku), jejich dětí a blízkých.

Působnost: Celá ČR 

Aktivity: •   Psychologická pomoc a podpora žen s onemocněním 
rakovinou prsu

•   Projekty a akce pro pacientky, jejich děti a blízké 
(terapeutické pobyty, odborné přednášky, workshopy, 
webináře, svépomocná skupina, psychoterapie, benefiční 
akce, projekt Zpět do kondice, charitativní kalendáře 
a další)

•   Odborné poradenství pro pacientky a spolupráce 
s odborníky (second opinion, konzultace)

•   Prevence rakoviny prsu – edukace samovyšetření 
prsu, osvětové kampaně, poradenství v oblasti prevence 
(#HlidejSiJe)

•   Kniha Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu (pro 
pacientky zdarma)

Členství: Aliance žen s rakovinou prsu, Europa Donna, Hlas 
onkologických pacientů, European Cancer Patient Coalition

Bellis  
mladé ženy s rakovinou prsu 
neziskový projekt Aliance žen s rakovinou prsu

mailto:mybellisky%40gmail.com?subject=
www.bellisky.cz


Celorepublikové

14

Sídlo: Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň

Kontaktní e-mail: copn@copn.cz, info@copn.cz

Kontaktní telefon: 602 157 987

Web: www.copn.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Základním cílem je zvyšování obecné informovanosti 
o plicních nemocech, spolupráce při zkvalitňování života 
pacientů s plicními nemocemi a jejich informovanosti 
o moderních trendech léčby, zlepšení vzájemné 
informovanosti odborné a laické veřejnosti, zdůrazňování 
zájmů pneumologických pacientů při jednání s jinými 
organizacemi i institucemi.

Působnost: Celostátní

Aktivity: •  Obecná osvěta zaměřená na veřejnost
•   přednášková činnost, zejména přednášky o plicních 

nemocech pro vhodné cílové skupiny, které jsou 
z hlediska jednotlivých plicních nemocí nejvíce 
ohrožené

•   velké osvětové akce – veřejné bezplatné měření 
spirometrie na frekventovaných místech velkých měst 
České republiky.

Náš cíl – zlepšení obecné informovanosti o plicních 
nemocech!
•  Aktivity, zaměřené na členskou základnu

•   kulaté stoly – setkávání členů ČOPN – laiků 
a odborníků, předávání zkušeností, společné plánování 
oboustranně prospěšných aktivit

•   přednáškové cykly a lekce rehabilitačního cvičení 
pro laické členy – pacienty na témata, prohlubující 
informovanost o konkrétní nemoci a směřující 
k udržení kvality života nemocných

Členství: HOP

Český občanský spolek  
proti plicním nemocem (ČOPN)

mailto:copn%40copn.cz?subject=
mailto:info%40copn.cz?subject=
www.copn.cz
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Sídlo: Jahodová 2708/115, 106 00 Praha 10

Kontaktní e-mail: jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz

Kontaktní telefon: +420 728308360 nepřetržitá telefonická linka

Web: www.diagnoza-leukemie.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Podpora a pomoc pacientům s chronickými a akutními 
leukemiemi, myeloproliferacemi a myelodysplastickým 
syndromem, zlepšování kvality života pacientů a jejich rodin. 

Působnost: ČR/SR a mezinárodně

Aktivity: •   Tvorba vzdělávacích programů online (video-
knihovnička pacienta) a formou pacientských 
konferencí (Regionální setkání v Praze, Brně a Ostravě) 
a ad hoc seminářů.

•   Poskytování příležitostí k vzájemné konzultativní 
výměně zkušeností online (formou uzavřených 
diskuzních skupin pacientů z ČR/SR) a formou konzultací 
a privátních pacientských setkání

•   Nepřetržitý provoz telefonické linky
•   Hájení zájmů pacientů ve vztahu k zainteresovaným 

stranám ve zdravotnickém systému
•   Vedoucí role v mezinárodních pacientských 

strukturách

Členství: Leukemia Patient Advocates Foundation (prezidentka), 
ECPC (Vice prezidentka), EHA, členka ESMO Pacientské 
pracovní skupiny, členka výkonného výboru globálních 
sítí PO CML a CLL, aktivní člen světové sítě PO pro akutní 
leukemie “ALAN” a světové sítě PO pro MPN, Aliance MDS, síť 
Know AML, síť Know ALL, členka etické poradní komise IMI 
výzkumného projektu IMMUNE-IMAGE, pacientský odborník 
EMA.

Diagnóza leukemie, z.s.

mailto:jana.pelouchova%40diagnozaleukemie.cz?subject=
https://www.diagnoza-leukemie.cz
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Sídlo: Újezd 450/50, 118 01 Praha 1

Kontaktní e-mail: info@dialog-jessenius.cz

Kontaktní telefon: 737 246 975

Web: www.dialog-jessenius.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Informace o onkologických onemocněních, kampaně, 
semináře, vzdělávání.

Působnost: Praha, on-line po celé ČR

Aktivity: •   Centrum informací pro onkologické pacienty při FN 
Motol (CIOP) podpora a provázení pacientů

•   CIOP vzdělávání – semináře a materiály pro odbornou 
veřejnost

•   Průvodce onemocněním – edukační filmy pro 
onkologické pacienty

•   STK pro chlapy – edukace o mužském zdraví a nemoci
•   Zahojíme – pro pacienty s nehojící se ránou
•   Ruce na prsa – materiály a kampaně samovyšetření prsu
•   Pragueonco, pacientská sekce
•   Klobouk dolů – společenská setkání pacientů, pečujících 

a zdravotníků
•   Pacientská sekce konference Prague ONCO

Členství: HOP

Dialog Jessenius, o.p.s.

mailto:info%40dialog-jessenius.cz?subject=
https://www.dialog-jessenius.cz
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Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

Kontaktní e-mail: koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz 

Kontaktní telefon: 603 310 523 

Web: www.mnohocetnymyelom.cz 

Sociální sítě: Facebook 

Zaměření: Klub pacientů mnohočetný myelom nabízí pomoc všem 
lidem v ČR, kterým do života vstoupil mnohočetný myelom.

Působnost: Klub působí v rámci celé ČR

Aktivity: •   Edukační činnost:
•   Dvoudenní vzdělávací seminář (celorepublikový)
•   Informační odpoledne (regionální)
•   PSP tréning: Zvládání psychické zátěže a stresu
•   Klubový časopis
•   Informační brožury (ve spolupráci a s garancí České 

myelomové skupiny, z.s.)
•   Poradenská činnost:

•   Informační linka pro pacienty i jejich blízké  
(tel., e-mail, FB)

•   Podpůrný a doprovodný servis pro členy Klubu  
(tel., e-mail, FB)

•   Konzultace s fyzioterapeutem
•   MY a ON (měsíc myelomu)

Členství: HOP, ČAVO, MPE

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. 

mailto:koordinatorka%40mnohocetnymyelom.cz?subject=
www.mnohocetnymyelom.cz
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Sídlo: Arménská 1373/12, 101 00 Praha 10

Kontaktní e-mail: info@lymfomhelp.cz

Kontaktní telefon: 603 902 829 (pacientská linka pondělí a středa 10:00–14:00)

Web: www.lymfomhelp.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zaměření: Pacientské sdružení Lymfom Help pomáhá, sdružuje 
a poskytuje rady všem pacientům s maligním lymfomem, 
i jejich blízkým.

Působnost: Celá ČR

Aktivity: •   Konzultace – poskytujeme možnost online konzultace 
(nejen) s lékařem

•   Lymfom Help sobě – facebooková skupina, jejímiž 
členy jsou pacienti, bývalí pacienti, lékaři a jiní odborníci, 
zaměřená na sdílení osobních zkušeností, rad a dotazů

•   Celostátní setkání pacientů 
•   Každoroční přednášková akce s nejrůznějšími tématy 
Všechny ostatní aktivity najdete na našem webu  
www.lymfomhelp.cz

Členství: LPR, HOP, ČAVO

Lymfom Help, z.s.

mailto:info%40lymfomhelp.cz?subject=
www.lymfomhelp.cz
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Sídlo: Sedláčkova 26, 301 00 Plzeň

Kontaktní e-mail: info@maminysrakovinou.cz

Kontaktní telefon: vedení spolku: 734241576, pacientská linka: 792 763 438

Web: www.maminysrakovinou.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zaměření: Maminy s rakovinou jsou organizací se srdcem nemocným 
maminkám a jejich rodinám.

Působnost: Pobočky Plzeň, Tábor a on-line celá ČR

Aktivity: •  Individuální konzultace 
•  Cluberkami (laické terapeutky a uzdravené maminy)
•  psychologické a psychoterapeutické konzultace
•  Individuální konzultace pro partnery a celé rodiny

•  Skupinové aktivity
•  Na kafíčko
•  MamaKruhy (on-line terapeutická skupina)
•  Artedílny
•  FamilyDay (jednodenní výlety pro celé rodinky)
•  MamaVíkend (rekondiční pobyt pro maminky)
•  TataDays ( i tátové potřebují své dny)

•  Dobrovolnický program
•  Osvětové kampaně:

•  Barevná rakovina
•  #slovemprotirakovi
•  #zdravimaminkam
•  Fotoprojekty a výstavy

•   Putovní paruka – půjčovna paruk a šátků pro ženy 
s onkologickým onemocněním

•   Praktická a materiální pomoc v rámci individuálních 
sbírek na podporu funkčnosti rodiny

Členství: –

Maminy s rakovinou

mailto:info%40maminysrakovinou.cz?subject=
www.maminysrakovinou.cz
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Sídlo: Naardenská 668/19, 162 00 Praha 6

Kontaktní e-mail: petra.adamkova@onko-unie.cz

Kontaktní telefon: 602 684 524

Web: www.onko-unie.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Zaměření: ONKO Unie podporuje pacientky s onkogynekologickými 
nádory a metastatickou rakovinou prsu. 

Působnost: Praha, on-line celá ČR

Aktivity: •   Realizace edukativních a osvětových kampaní pro 
širokou veřejnost (Nejsem na odpis, BRCA nejsou jen 
PRSA, Fialová jízda/World GO Day)

•   Individuální podpora pacientek, hájení jejich práv 
(dostupnost léčby, § 16 apod.)

•   Pravidelný odborný seminář Dny ONKO Unie 
•   Brožury (sexuální zdraví, lymfedémy)
•   Spolupráce v oblasti podpory pečujících 

(psychoterapie)

Členství: HOP, platforma Podpora pečujících, European Network of 
Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGe), World 
Ovarian Cancer Coalition (WOCC)

ONKO Unie, o.p.s.

mailto:petra.adamkova%40onko-unie.cz?subject=
http://www.onko-unie.cz
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Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Kontaktní e-mail: info@pacientska-organizace.cz

Kontaktní telefon: 601 222 929

Web: www.pacientska-organizace.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zaměření: Pacientská organizace Veronica sdružuje pacientky 
s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla 
a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2.

Působnost: Celorepubliková

Aktivity: •   Osvětové kampaně na téma preventabilita karcinomu 
děložního hrdla, rakovina vaječníků a jejich moderní léčba, 
genetická mutace BRCA1/BRCA2, tvorba edukačních 
letáků a videí ve spolupráce se špičkovými lékaři, 
natáčení testimonialů pro pacientky, pravidelná setkání 
a poradenství, online semináře.

•   Kampaně:
•   20. 9. GO Day (gyne-onco day) fialová cyklojízda Prahou 

s cílem upozornit na preventabilitu ca děložního 
hrdla, nutnost očkování proti HPV a benefity HPV DNA 
testace. Záštita ministra zdravotnictví.

•   8. 5. Den boje s ovariálním karcinomem a mutace 
v genech BRCA – poslední kampaň vidělo nebo slyšelo 
21.000.000 lidí

•   Říjen – růžový říjen: gBRCA a ca prsu – edukační 
kampaň

•   Setkání v Melounu – pravidelné neformální setkání 
pacientek a lékařů na gyn-por klinice v Praze

Členství: evropská ENGAGe, World ovarian cancer coalition, HOP

Veronica, z.ú.

mailto:info%40pacientska-organizace.cz?subject=
https://www.pacientska-organizace.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – praha

Sídlo: Raffaelova 1991/5, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Kontaktní e-mail: alen@alen-tym.cz

Kontaktní telefon: 736 539 989 

Web: www.alen-tym.cz 

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Pacientská organizace ALEN je průvodcem a psychickou 
podporou žen, které onemocněly rakovinou prsu. Získává 
pro ně informace o nemoci i léčení. Svými aktivitami pomáhá 
k uzdravení a k aktivnímu návratu do života. 

Působnost: Praha, Středočeský kraj, celá ČR

Aktivity: •   Společně na vycházky a výlety do přírody, za 
poznáním i za kulturou

•   Pravidelné schůzky
•   Jednou týdně plavání a cvičení v bazénu 
•   Rekondiční pobyty s odborným rehabilitačním 

programem 
•   Přednášky a edukaci samovyšetření prsu pro zdravou 

veřejnost ve školách, v organizacích i na akcích

Členství: Aliance žen s rakovinou prsu, LPR

ALEN – ženy s rakovinou prsu, z.s.

mailto:alen%40alen-tym.cz?subject=
https://www.alen-tym.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – prahaOrganizace s regiOnální půsObnOstí – praha

Sídlo: Světova 8, 180 00 Praha 8 - Libeň

Kontaktní e-mail: klub.zap@seznam.cz

Kontaktní telefon: 792 324 430

Web: www.klubzap.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných 
žen, zvýšení všeobecné informovanosti o nádorovém 
onemocnění, edukační činnost – samovyšetření prsů.

Působnost: Praha

Aktivity: •  Pravidelné schůzky
•  Rekondiční pobyty
•  Společné sportovní aktivity
•  Návštěvy kulturních akcí
•  Přednášková činnost ve školách
•  Účast na dnech zdraví

Členství: Klub ŽAP je jedním ze zakládajících členů Aliance žen 
s rakovinou prsu Praha, členství v Lize proti rakovině 

Klub ŽAP 
ženy s nádorovým onemocněním, z.s.

mailto:klub.zap%40seznam.cz?subject=
www.klubzap.cz
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Ústí nad Labem

Liberec

Hradec Králové

Rokycany

Česká Lípa

ARCUS České Budějovice 
Arcus Liberec
ARCUS Onkocentrum Louny
ARCUS, z.s. Ústí nad Labem
JAKOP Liberec
KON Pardubice
Liga proti rakovině Náchod
LPR Hradec Králové 
Onko Rokycany
Vesna Česká Lípa
Zvonek Králův Dvůr

České Budějovice

Králův Dvůr

Louny
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Zlín

Náchod

Hradec Králové

Šumperk

Frýdek-Místek

Klub NADĚJE Velké Meziříčí
LPR Šumperk 
NADĚJE Frýdek Místek
ONKO-DUHA Vsetín 
ONKO ISIS Opava
ONKO spolek Zlín 
VIOLKA z.s. Třebíč

Opava
Pardubice

Třebíč

VsetínVelké Meziříčí
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – JihOčeský kraJOrganizace s regiOnální půsObnOstí – středOčeský kraJ

Sídlo: Vlašimská 1785, 256 01 Benešov u Prahy

Kontaktní e-mail: benkon@seznam.cz

Kontaktní telefon: 737 875 379, 737 378 861

Web: –

Sociální sítě: –

Zaměření: Pomáhat ženám po absolvované léčbě zhoubného 
onemocnění zařadit se do aktivního života, setkávat se 
s ostatními stejně nemocnými ženami, pomáhat odstranit 
strach a nejistotu, ale nejen péče o nemocné, ale i práce 
v prevenci pro veškerou veřejnost.

Působnost: Středočeský kraj – Benešovsko, Vlašimsko, Voticko 
a Sedlčansko

Aktivity: •   Pravidelné schůzky, procházky, přednášky, rekondiční 
pobyty

•   Přednášky o prevenci pro veřejnost a studenty středních 
škol.

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu

BENKON 
Benešovský klub onkologicky nemocných, z.s.

mailto:benkon%40seznam.cz?subject=
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – JihOčeský kraJOrganizace s regiOnální půsObnOstí – JihOčeský kraJOrganizace s regiOnální půsObnOstí – středOčeský kraJ

Sídlo: U Výstaviště 490/9, 370 05 České Budějovice 2
B. Smetany 34, 370 01 České Budějovice 

Kontaktní e-mail: info@miarose.cz

Kontaktní telefon: 775 511 717, 733 517 685

Web: www.miarose.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Podpora žen, které procházejí nebo prošly onkologickým 
onemocněním a jejich blízkých.

Působnost: Jihočeský kraj

Aktivity: •   Poradenství – bezplatné individuální poradenství 
prostřednictvím vyškolených terapeutek z řad vyléčených 
pacientek. 

•   Pohybové aktivity – respektují možnosti a zdravotní stav 
klientek, umožňují klientkám aktivně procházet léčbou 
a pokračovat i po jejím ukončení.

•   Naam jóga
•   Cvičení pod vedením fyzioterapeutky
•   Nordick walking

•   Přednášky a workshopy – zvýšení povědomí 
a informovanosti veřejnosti o rakovině prsu, její prevenci 
a léčbě.

•   Terapeutické tvoření – tvořivé programy, které pomohou 
se alespoň na chvíli odpoutat od nemoci a její léčby.

Členství:

MIA ROSE, z.s. 

mailto:info%40miarose.cz?subject=
www.miarose.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – plzeňský kraj

Sídlo: Pod Nemocnicí 789, 330 01 Klatovy

Kontaktní e-mail: info@spolekbeseda.cz

Kontaktní telefon: 605 826 914

Web: www.spolekbeseda.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Spolek onkologických pacientů, žen s rakovinou prsu a také 
po léčbě.

Působnost: Klatovy a okolí

Aktivity: •   Poskytneme: psychosociální laickou podporu 
onkologickým pacientům a pacientkám a jejich 
rodinám i blízkým při sdělení diagnózy i v průběhu 
léčby

•   Pomoc při řešení osobních problémů v důsledku 
vážného a dlouhodobého onemocnění, praktické rady 
na základě osobní zkušenosti s nemocí.

•   Scházíme se pravidelně v klubu, pořádáme rekondiční 
pobyty, kulturní akce

•   Podporujeme se navzájem a pomáháme těm, co 
potřebují.

•   Realizujeme přednášky – edukace na školy nebo po 
dohodě i jinam.

Členství: Aliance žen s rakovinou prsu.

Spolek Beseda z.s.

mailto:info%40spolekbeseda.cz?subject=
www.spolekbeseda.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – plzeňský kraj

Sídlo: J. E. Purkyně 270/5, 434 01 Most
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., 3. patro

Kontaktní e-mail: ama.sop@seznam.cz

Kontaktní telefon: –

Web: www.amasop.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Věnujeme se všem onkologickým pacientům bez rozdílu 
věku, pohlaví a diagnózy.

Působnost: Most, Litvínov, Teplice

Aktivity: •  Individuální konzultace
•  odborné sociální poradenství 

Skupinové aktivity
•  pohybové aktivity 
•  relaxace
•  edukace 
•  pobyty 

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu

AMA 
Společnost onkologických pacientů, jejich  
rodinných příslušníků a přátel, z.s. v Mostě

mailto:ama.sop%40seznam.cz?subject=
www.amasop.cz


30

Organizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký kraj

Sídlo: Poliklinika Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov 
(přízemí chodba E, dveře č. E112)

Kontaktní e-mail: info@kapka97.cz

Kontaktní telefon: 604 400 109

Web: www.kapka97.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Hlavním cílem je poskytovat podporu lidem s onkologickým 
onemocněním v jejich náročné životní situaci. 

Působnost: Chomutov

Aktivity: •  Vzdělávací činnosti 
•  Odborného poradenství 
•  Pravidelná setkávání členů, 
•  Rekondiční pobyty, 
•  Další aktivity.

•   setkávání členů a přátel Kapky97 na pravidelných 
pěších výletech, tzv. Šlapání s Kapkou97

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu

Kapka 97 

mailto:info%40kapka97.cz?subject=
www.kapka97.cz


31

Organizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký kraj

Sídlo: Kostelní 902/20, 410 02 Lovosice

Kontaktní e-mail: zamberskaliba@seznam.cz

Kontaktní telefon: 603 230 513

Web: –

Sociální sítě: –

Zaměření: Pomáhat onko pacientům a jejich blízkým v náročném 
období, zařadit se do aktivního života a nevzdat to.

Působnost: Ústecký kraj, Litoměřicko, Lovosice a okolí

Aktivity: •   Pravidelné týdenní přednášky pro členy a veřejnost, 
cvičení, výlety

•   Ozdravné pobyty
•   Přednášky pro střední školy
•   Víkendové semináře pro zdraví

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu

VICTORIA liga proti rakovině Litoměřice 

mailto:zamberskaliba%40seznam.cz?subject=


32

Organizace s regiOnální půsObnOstí – pardubický krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký kraj

Sídlo: Kostelní 902/20, 410 02 Lovosice

Kontaktní e-mail: zamberskaliba@seznam.cz

Kontaktní telefon: 603 230 513

Web: –

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Pomoc onko pacientům a blízkých zvládat náročné období 
s nemocí

Působnost: Lovosicko a při pobytech pacienti a přátelé ze všech koutů 
Česka

Aktivity: •  Týdně skupinová relaxace, zdravotní cvičení. 
•  Přednášky o zdraví, víkendové pobyty
•   Výlety, prevence zdraví pro veřejnost, přednášky na 

středních školách samovyšetření
•   Květinový den, Jablíčkový den, rekondiční pobyty, 

divadla i společenské zábavy.

Členství: LPR, Aliance žen po rakovině prsu Praha, 

Úsměv=Zdraví z.s. Lovosice

mailto:zamberskaliba%40seznam.cz?subject=
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – pardubický krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – pardubický krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – Ústecký kraj

Sídlo: 

Kontaktní e-mail: marie.angelova@seznam.cz

Kontaktní telefon: 775 121 672

Web: –

Sociální sítě: –

Zaměření: Dobrovolné sdružení onkologických pacientů. Naším 
posláním je získat znovu chuť do života.

Působnost: Svitavy a okolí

Aktivity: •   Zajišťujeme pobytové akce, rekondice, poznávací 
zájezdy, divadlo, přednášky

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu

AREA KLUB ONKO SVITAVY

mailto:marie.angelova%40seznam.cz?subject=
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – jihOMOravský kraj

Sídlo: Pavlovská 9, 623 00 Brno

Kontaktní e-mail: jar.kudrova@seznam.cz

Kontaktní telefon: 603 540 786, 732 545 603, 774 717 600

Web: stomicibrno.webnode.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Od roku 1987 pomáháme stomikům – lidem po težkých 
operací střev nebo močových cest s návratem do normálního 
života. Vracíme jim ztracené sebevědomí. Ukazujeme, že na 
život se stomií nejsou sami.

Působnost: Brno a okolí

Aktivity: •   Pravidelné členské schůze s přednáškou lékaře, sestry, 
ap.

•   Individuální konzultace se stomiky a jejich blízkýmí
•   Výlety a rekondice
•   Vycházky každý týden
•   Setkání v kavárně jednou měsíčně
•   Cvičení jógy
•   Účast na kulturních akcích
•   Zpravodaj 4x ročně
•   Spolupráce se spolkem stomiků v Bratislavě
•   Účast na akcích Českého ILCO a Ligy proti rakovině

Členství: České ILCO, LPR, Pacientská rada MOÚ

Klub stomiků Brno, z.s.

mailto:jar.kudrova%40seznam.cz?subject=
https://stomicibrno.webnode.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – jihOMOravský kraj

Sídlo: Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná – Nové Město

Kontaktní e-mail: monczkova.b@seznam.cz, onko.nadeje@seznam.cz

Kontaktní telefon: 725 331 818, 728 342 733

Web: onko-karvina.estranky.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Posláním spolku je následná pomoc při překonávání těžké 
životní situace vzniklé nádorovým onemocněním, strachu 
z budoucnosti, strachu z osamělosti. 

Působnost: Moravskoslezský kraj, Karviná a okolní region

Aktivity: •   Projekt – Zkvalitnění života onkologických pacientů 
v Karviné

•   Šíření osvěty a organizování akcí podporujících 
prevenci onemocnění.

•   Věnování pozornosti kvalitě života léčených 
a vyléčených onkologických pacientů. 

•   Pořádaní informačních a vzdělávacích aktivit. 
•   Informační a osvětové působení na veřejnost, 

seznámením se specifikami takto zdravotně 
postižených občanů. 

•   Pořádání Sbírky ČDPR.
•   Týden sociálních služeb města Karviná, Den otevřených 

dveří.
•   Projekt – Ozdravné aktivity členů onko spolku 

Karviná.
•   Poznávací zájezdy, výlety za zajímavými lidmi a místy 
•   Vycházky městem i v okolí. 
•   Pohybové aktivity 
•   Skupinové aktivity

•   Prezentační aktivity:
•   Brožurky, letáky, prezentační DVD.
•   Účast na republikových Konferencích a Sněmech, 

pořádaných LPR Praha a Aliance českých žen 
s rakovinou prsu v Praze. 

Členství: LPR Praha, Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze.

ONKO Naděje,  
spolek onkologických pacientů Karviná

mailto:monczkova.b%40seznam.cz?subject=
mailto:onko.nadeje%40seznam.cz?subject=
https://onko-karvina.estranky.cz


36

Organizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský kraj

Sídlo: Hrušovská 16/2654, 702 00 Ostrava 1 

Kontaktní e-mail: onko.amazonky@volny.cz

Kontaktní telefon: 602 344 495

Web: www.onko-amazonky.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Zlepšení kvality života onkologických pacientek, zlepšení 
informovanosti veřejnosti o možnostech prevence a léčby 
nádorových onemocnění.

Působnost: Ostrava a okolí

Aktivity: •  Osvětová činnost pro veřejnost
•  Edukační přednášky o samovyšetření prsou
•   Účast na projektech zaměřených na problematiku 

prevence nádorových onemocnění
•  Rekondiční pobyty
•  Rehabilitační cvičení s prvky jogy
•  Osvětové přednášky
•  Pravidelná setkání
•  Výlety, exkurze, vycházky
•  Návštěvy společenských a kulturních akcí 

Členství: LPR , Aliance žen s rakovinou prsu

ONKO-AMAZONKY 
spolek

mailto:onko.amazonky%40volny.cz?subject=
http://www.onko-amazonky.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský kraj

Sídlo: Kostelní 100/22, 702 00 Ostrava Město

Kontaktní e-mail: ovahelp@ovahelp.cz

Kontaktní telefon: 736 472 265

Web: www.ovahelp.cz, www.vedomizdravi.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zaměření: Ovahelp se věnuje psychosociální, terapeutické i aktivní 
pomoci dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým 
bez rozdílu diagnózy.

Působnost: Ostrava a spádovost celého Moravskoslezkého kraje

Aktivity: •  Individuální konzultace pacientů
•  Psychoterapie pacietů
•  Odborné sociální poradenství
•  Konzultace fyzioterapeuta
•  Skupinové aktivity – volnočasové
•  Pohybové aktivity – pravidelná cvičení s mentorem
•  Odborné přednášky pro pacienty i veřejnost
•  Aktivní spolupráce s lékaři
•  Dobrovolnický program v nemocnicích
•  Tematické webináře a workshopy
•   Brožury 

•   Deník na cestě k uzdravení (psychologická pomůcka)
•   Hedvika – manuál a slovníček pro pacientky 

s karcinomem prsu
•  Cvičení v léčbě a po operaci
•  Onkologie pro laiky
•  Diagnózy – informace od A-Z (25 brožur)

Členství: LPR

OVAHELP 
centrum pomoci  
onkologickým pacientům, z.s.

mailto:ovahelp%40ovahelp.cz?subject=
www.ovahelp.cz
www.vedomizdravi.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – MOravskOslezský kraj

Sídlo: Studentská 1153/8, 736 01 Havířov - Podlesí

Kontaktní e-mail: marta.marcova@seznam.cz, havirovinna@seznam.cz

Kontaktní telefon: 732 146 500

Web: innahavirov1997.estranky.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Pomoc pacientům po onkologické léčbě, nejen po psychické 
stránce. Svými aktivitami jim pomáháme zapojit se zpět do 
normálního života a do pracovního procesu. Snažíme se 
odbourat strach z budoucnosti a zbavit se pocitu osamělosti.

Působnost: Moravskoslezský kraj, Havířov a okolní obce v regionu 

Aktivity: •   Zkvalitnění života pacientům po onkologické léčbě, 
navázání přátelství v kolektivu. 

•   Schůzky v „ Centru volnočasových aktivit“. 
•   Kulturní aktivity 
•   Sportovní aktivity: vycházky, sportovní odpoledne, 

Nordic walking,
•   Prevence nádorových onemocnění: „Den zdraví“, 

„Veletrh sociálních služeb“, „Plaveme prsa“, zde všude 
šíříme osvětu

•   Členky pořádají přednášky na téma „Samovyšetření 
prsu „nejen na školách, ale také v různých klubech, či 
pracovních kolektivech. 

•   Spolupracujeme s Ligou proti rakovině a každý rok 
pořádáme Český den proti rakovině u nás v Havířově 
a okolních obcích. Spolupracujeme s Magistrám 
města Havířova a edukujeme na jejich akcích, a akcích 
zdravotních pojišťoven.

•   Účast na setkání pacientských organizací v Praze, 
konferencích, přednáškách na téma onkologie. 

•   Pravidelné setkání onkologických organizací v rámci 
regionu (Havířov, Karviná, Ostrava, Třinec, Frýdek -Místek, 
Opava a Bohumín

•   Rekondiční pobyty, pořádáme 2-3 pobyty ročně, jsou 
velmi důležitou součástí po skončení onkologické léčby. 

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu

INNA z. s. Havířov

mailto:marta.marcova%40seznam.cz?subject=
mailto:havirovinna%40seznam.cz?subject=
https://innahavirov1997.estranky.cz
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Sídlo: Mírová 1069, 735 81 Bohumín

Kontaktní e-mail: zcicha@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 733 605 917 

Web: www.profit12.cz

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Onkologický spolek, pro onkologické pacienty se všemi 
diagnózami nádorových onemocnění dětí, žen a mužů 
a seniorů i jinak nemocných pacientů.

Působnost: Bohumín a jeho okolí

Aktivity: •   Přednášky s lékaři, s odbornými speciality, kurzy 
zdraví,

•   Cvičení, trénink paměti, psychologické konzultace
•   Rekondiční a rehabilitační pobyty, Relax zájezdy
•   Kulturní a sportovní akce pro členy, Výtvarné dílničky
•   Český den proti rakovině – 10. ročník v našem městě
•   Plaveme prsa 10. ročník
•   Preventivní akce pro všechny onko pacienty, členy 

spolku i občany města
•   Úzce spolupracujeme s MŠ a ZŠ, kde se věnujeme 

těmto tématům, akce pro rodiče, edukaci prsu, 
kouření škodí – Nebudu už kouřit.

•   Zajišťujeme pomoc pacientům a rodinným 
příslušníkům dle jejich potřeb, zajišťujeme převoz 
k lékařům, kdo potřebuje i tuto pomoc

Členství: LPR Aliance žen s rakovinou prsu

PRO-FIT12 z.s. Bohumín  
vznik 19. 4. 2012

mailto:zcicha%40tiscali.cz?subject=
http://www.profit12.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – OlOmOucký krajOrganizace s regiOnální půsObnOstí – mOravskOslezský kraj

Sídlo: Klub seniorů, Husova 404, 739 61 Třinec
schůzky: každou první středu v měsíci
Adresa na doručení pošty: Dukelská 685, 739 61 Třinec

Kontaktní e-mail: klubmarie@seznam.cz

Kontaktní telefon: 605 840 038

Web: klubmarie.wbs.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Klub MARIE z. s. je zaměřen na pomoc ženám s nádorovým 
onemocněním prsu a následné onkologické léčbě. Svojí 
činností umožňuje ženám najít cestu do plnohodnotného, 
osobního, společenského i pracovního života.

Působnost: Severomoravský kraj – Třinecko, Jablunkovsko, Těšínsko

Aktivity: •  Klubové schůzky jednou měsíčně
•  Rekondiční, ozdravné, víkendové pobyty, výlety
•  Rehabilitační plavání 
•  Arteterapii
•  Návštěvu kulturních a společenských akcí
•  Účast na odborných seminářích, sympozií 
•  Přednášky, semináře, besedy 
•  Kontakty na odborníky
•  Prevence rakoviny prsu – edukace samovyšetření prsu
•  Zajištění kompenzačních pomůcek
•  Spolupráce s onkologickými kluby ČR

Členství: Klub MARIE z.s. je jedním ze zakládajících členů Aliance žen
s rakovinou prsu Praha o.p.s., je členem Ligy proti rakovině 
Praha

Klub MARIE z. s.

mailto:klubmarie%40seznam.cz?subject=
http://klubmarie.wbs.cz
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Sídlo: Polská 102/51, 779 00 Olomouc - Povel

Kontaktní e-mail: slunečnice.ol@seznam.cz

Kontaktní telefon: 732 420 965

Web: slunecniceolomouc.wgz.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Onko klub Slunečnice Olomouc je dobrovolné sdružení 
onkologicky nemocných žen. Jeho posláním je pomáhat 
postiženým ženám znovu získat sebedůvěru a najít odvahu 
zapojit se do života společnosti. 

Působnost: Olomouc a nejbližší okolí

Aktivity: •   Organizujeme přednášky lékařů
•   Organizujeme ozdravný program formou 

rekondičních pobytů
•   Pohybové aktivity – např. jóga, plavání, turistické 

vycházky, tematické zájezdy a kulturní akce

Členství: LPR, Aliance žen s rakovinou prsu, Unie neziskových 
organizací

Onko klub Slunečnice Olomouc, z.s.

mailto:slune%C4%8Dnice.ol%40seznam.cz?subject=
https://slunecniceolomouc.wgz.cz
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Organizace s regiOnální půsObnOstí – OlOmOucký kraj

Sídlo: Šumperk

Kontaktní e-mail: jana.krahulova@nemocnicesumperk.cz

Kontaktní telefon: 602 670 579

Web: www.lpr-sumperk.cz

Sociální sítě: –

Zaměření: Sdružujeme onkologicky nemocné ženy, lékaře, přátele, 
známé, i dobrovolníky. Všichni mají v úmyslu pomoci 
nemocným navrátit se do aktivního života a vrátit ztracenou 
sebedůvěru.

Působnost: Šumperk a blízké okolí

Aktivity: Cílem LPR v Šumperku je 
•   Prevence nádorů
•   Podpora správného životního stylu
•   Zvyšování kvality života léčených a vyléčených 

onkologicky nemocných
•   Během roku se zapojujeme do pořádání akcí, jako 

např. 
•   Světový den boje proti rakovině
•   Tulipánový měsíc
•   Český den boje proti rakovině
•   Plaveme prsa
•   Růžový říjen

Členství: LPR Praha, Aliance žen s rakovinou prsu

Liga proti rakovině Šumperk

mailto:jana.krahulova%40nemocnicesumperk.cz?subject=
http://www.lpr-sumperk.cz
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Sídlo: Svatoplukova 2598/15, 796 01 Prostějov

Kontaktní e-mail: onko-diana@seznam.cz

Kontaktní telefon: 739 005 136 – Pluháčková Zdeňka

Web: –

Sociální sítě: Facebook

Zaměření: Ženy s onkologickým onemocněním.

Působnost: Prostějov a okolí

Aktivity: •   Setkávání se 2x za měsíc. Cílem je především vzájemná 
podpora žen se stejnou diagnózou. 

•   Pořádáme různé pobyty, kde se vypustí myšlenky na 
nemoce a načerpá se pozitivní energie.

•   Přivítáme nové členky

Členství: –

Klub ONKO-DIANA PROSTĚJOV, z.s.

mailto:onko-diana%40seznam.cz?subject=
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Nadace a NadačNí foNdy

Web: www.dobryandel.cz

Kontaktní e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz

Kontaktní telefon: 733 119 119

Komu pomáhá: Nadace Dobrý anděl pravidelnými finančními příspěvky 
pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, ve kterých se dítě, 
maminka nebo tatínek léčí s vážným onemocněním, jehož 
vlivem se rodina ocitla v tíživé životní situaci.

DOBRÝ ANDĚL, nadace

Web: www.pinkbubble.cz

Kontaktní e-mail: bublina@pinkbubble.cz

Kontaktní telefon: 739 508 117

Komu pomáhá: Děti a mladí dospělí do 30 let s hematologickým 
či onkologickým onemocněním.

Nadační fond Pink Bubble

Web: www.usmevnejenprokrystofa.cz

Kontaktní e-mail: usmev@usmevnejenprokrystofa.cz

Kontaktní telefon: 739 360 498

Komu pomáhá: Pomoc pro onkologické pacienty a jejich blízké.

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa

www.dobryandel.cz
mailto:andelskaposta%40dobryandel.cz?subject=
www.pinkbubble.cz
mailto:bublina%40pinkbubble.cz?subject=
www.usmevnejenprokrystofa.cz
mailto:usmev%40usmevnejenprokrystofa.cz?subject=
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