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Sdružení Onko Niké slouží pacientkám léčeným po operaci zhoubného nádoru
prsu. Přispívá ke zlepšení životního komfortu a zvýšené informovanosti o nových
poznatcích léčby této choroby. Prostřednictvím svého výboru spolupracuje
s odborníky medicínských oborů, jako chirurgem, onkologem, psychiatrem,
psychologem, s rehabilitačními pracovníky a zástupci firem, které vyrábějí
protetické pomůcky. Svou činnost staví a buduje na dobrých mezilidských vztazích
a na bázi rozvoje poznatků vědy. Onko Niké je organizací dobrovolnou
a poskytování informací a rad není podmíněno členstvím v ní.
Již několik let úzce spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha a Aliancí českých
žen s rakovinou prsu, o.p.s., Praha.

Posláním sdružení je:
1. Pomáhat pacientkám při překonávání těžké životní situace, poskytovat
jim informace o nových léčebných metodách a zdravém životním stylu,
nabídka účasti na společných akcích, rekondičních pobytech či
rehabilitačním cvičení
2. Aktivně se zapojovat do boje proti rakovině prsu formou šíření zásad
prevence mezi ženami všech věkových kategorií, zejména žen mladých
– studentek středních škol
V rámci pomoci pacientkám po prodělaném těžkém onemocnění rakovinou prsu
se uskutečnily v roce 2014 tyto akce:
-

Beseda s kosmetičkou pod názvem „Jak vypadat lépe“ – únor 2014

-

Setkání se spisovatelkou Irenou Fuchsovou (červen 2014)
– akce k 15. výročí organizace

-

Regionální turnaj v minigolfu – Otice – květen

-

Výroční schůze s volbou nového výkonného výboru

-

Rekondiční pobyt v Lázních Luhačovice ve dnech 2. – 8. září 2014
(17 členek)

-

Setkání v Třinci se zástupkyněmi ostatních stejně zaměřených organizací
v rámci MSK

-

Závěrečný vánoční večírek pro členky organizace – prosinec 2014

-

Pravidelné rehabilitační cvičení 1x týdně pro členky Onko Niké

Mimořádné akce sdružení
-

Český den proti rakovině – květen 2014.
Celostátní projekt Ligy proti rakovině Praha, prodej kytiček měsíčku
lékařského jako symbolu boje proti rakovině. Prodáváme v Krnově,
Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Horním Benešově, Městě Albrechticích a
v obcích Jindřichov, Brantice a Krasov. Prodejci jsou členky Onko Niké a
studenti středních škol v příslušných městech.

-

Dokážeš to taky-květen 2014.
Celorepubliková akce, kterou pravidelně každoročně pořádá Aliance žen
s rakovinou prsu Praha. Motivační projekt, zaměřený na překonávání
překážek
a zvládání těžkých životních situací pacientek po prodělaném onemocnění.
V tomto roce se pod názvem Chce to dobrý úder skrývala možnost dokázat
svoji šikovnost a bojovnost ve sportovní disciplíně – minigolfu.

-

Setkání v Třinci (srpen 2014). Po předchozích návštěvách organizací
v Ostravě, Havířově a Karviné jsme letos byly pozvány do Třince. Děvčata
z Klubu Marie nám představily svou organizaci, pohostily nás, připravily
kulturní program, prezentaci své činnosti a také nás vyzvaly ke sportovnímu
výkonu. Tři z našich členek se zúčastnily orientačního běhu v místním
Lesoparku.

-

Plaveme prsa – říjen 2014. Letos se uskutečnil již 4. ročník této
celorepublikové akce, kterou si připomínáme Den pro zdravá prsa i měsíc
říjen, který je na celém světě měsícem boje proti rakovině prsu. Členky
Onko Niké připravily v krnovském bazénu odpoledne s plaveckým
programem pro velké i malé. Akce byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí více
než sto osob z řad členek ON i krnovské veřejnosti. Pozornost vyvolal také
koutek s modelem prsou, na kterém si přítomné ženy mohly vyzkoušet
metody samovyšetřování a získat informace o prevenci rakoviny prsu.

-

Benefiční koncert k 15. výročí I HUDBA UZDRAVUJE
9. listopad 2014
Koncert pro zvané i veřejnost se konal v prostorách Koncertní síně
Sv. Ducha za účasti zástupců Města Krnov, sponzorů i lékařů, kteří s naší
organizací spolupracují. Vystoupily pěvecké sbory Staccato a Legato
a studenti ZUŠ v Krnově.

-

Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu (listopad 2014)
Letošní konference nesla podnázev Budoucnost patří aktivním pacientským
organizacím. V rámci programu vystoupilo mnoho zajímavých
přednášejících.

Projekt Nejde jen o prsa – prevence onemocnění rakovinou prsu
V roce 2014 jsme opět poskytovaly informace o problematice onemocnění
rakovinou prsu zejména na středních školách. Součástí besed, ve kterých
vysvětlujeme nutnost prevence je i předvedení a nácvik samovyšetřování prsu na
edukačním modelu. V tomto roce se uskutečnilo třináct přednášek, kterých se
zúčastnilo cca 300 osob. Cílem projektu je vysvětlit možnosti a nutnost využití
mammologického screeningu. Besedy jsou realizovány nejen v Krnově, ale taky
v Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Městě Albrechticích, Horním Benešově
i v Opavě.
Spolupráce s Ligou proti rakovině Praha
-

-

Zapojení do prodeje kytiček v rámci Českého dne proti rakovině, který se
uskuteční každý rok v květnu. Prodej je zajišťován nejen v Krnově, ale
i v dalších městech a vesnicích regionu Bruntál.
V měsíci říjnu proběhly v Krnově Dny zdraví, jejichž součástí byla i putovní
výstava Ligy proti rakovině pod názvem Každý svého zdraví strůjcem. Na
této akci jsme se zúčastnili svým osvětovým stánkem v rámci prevence
rakoviny prsu.

Spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu Praha
-

-

Pravidelná účast na zasedání správní rady této obecně prospěšné společnosti.
Úzká spolupráce s Alianci, zejména díky tomu, že předsedkyně Onko Niké již
třetím rokem předsedá zároveň i Správní radě Aliance.
Účast na všech akcích, seminářích a výroční konferenci Aliance žen
s rakovinou prsu.

Komunitní plánování
-

Již několik let spolupracuje Onko Niké s Komunitním plánováním v rámci
města. Účastní se jednotlivých zasedání i akcí, pořádaných KP.

Prezentace a média
-

Všechny své akce prezentujeme prostřednictvím Krnovských listů, Deníku
i na akcích pořádaných místními organizacemi i institucemi.

Vydávání Bulletinu Onko Niké
-

Ve spolupráci s Městským informačním a kulturním střediskem vydáváme
2x ročně Bulletin, informující o akcích a činnosti Onko Niké.

Rehabilitační cvičení
-

služeb v červnu 2010, poskytování informací a materiálů veřejnosti – aktivní
účast 6 členek Onko Niké.

Sdružení Onko Niké Krnov plnilo své úkoly v roce 2010 za podpory a pomoci
Města Krnov a Moravskoslezského kraje i jednotlivých dárců a podporovatelů,
uvedených v seznamu na stránkách této zprávy. Všem srdečně děkujeme.

Přehled dotací a dárců v roce 2014
Město Krnov
Fa Bašista, strojírenská výroba
Dalkia ČR
ELFE, s.r.o.
Obec Úvalno
OSRAM ČR
MUDr. Ludmila Grussmannová
MUDr. Jiří Šupík
Strojírna Jan Bacho
TEVA ČR, Opava
UNEKO, s.r.o.
PerfectOutdoor, s.r.o.
MIKS Krnov

50 433,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
10 000.00
20 000,00
10 000,00
úhrada domény
všestranná pomoc při vydávání
tiskovin a propagaci

ONKO Niké Krnov, zapsaný spolek
Maxima Gorkého, 794 01 Krnov
IČ: 27018750
DIČ: CZ27018750

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
za rok 2014 v Kč
Příjmy celkem
221 804,94 Výdaje celkem
Příjmy z hlavní
Výdaje z hlavní
221 804,94
činnosti
činnosti
Příjmy a výdaje, které nejsou předmětem daně z příjmů
Příjmy
Výdaje
dotace celkem
58 943,00 poplatky bance
z toho MSK
00,00 rekondiční pobyt členek
z toho město
50 443,00 ostatní výdaje
z toho ostatní
8 500,00
dary na činnost
74 800,00
úroky z běžného účtu
9,04
Příjmy a výdaje osvobozené od daně z příjmů
členské příspěvky
5 850,00
rekondiční pobyt
55 824,00
členek
Příjmy a výdaje, které jsou předmětem daně z příjmů
Příjmy
22 758,90 Výdaje
květinový den 22 758,90 Nájemné
výtěžek
telefonní poplatky
Cestovné
Materiál
Internet
kurzy a přednášky
grafické práce
Účetnictví
ostatní služby
Ostatní osobní náklady
z toho
srážková daň za rok
2013
OON čisté
ostatní výdaje
Průběžné položky
Základ daně, tj.
příjmy – výdaje
Základ daně
Ztráta
V Krnově dne 30. března 2015

26 500,00

Průběžné položky

214 311,70
214 311,70

575,00
61 531,00
0,00

152 205,70
14 198,00
8 005,00
10 154,00
26 186,00
4 200,00
3 000,00
7 500,00
8 500,00
537,00
51 724,00
7 197,00
44 527,00
18 201,70
26 500,00

-

129 446,80
0,00
-129 446,80

ONKO Niké Krnov, zapsaný spolek
Maxima Gorkého, 794 01 Krnov
IČ: 27018750
DIČ: CZ27018750

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
za rok 2014 v Kč
K 31. 12. 2013

K 31. 12. 2014

MAJETEK
1

Dlouhodobý nehmotný

2

Drobný nehmotný

3

Dlouhodobý hmotný

4

Drobný hmotný

5

Zásoby

6

Pohledávky

7

Peníze a ceniny

8

Běžný účet

9

Majetkové cenné papíry a vklady

10

Ostatní finanční majetek

11

Majetek celkem

12

ZÁVAZKY

13

Závazky

14

Úvěry

15

Závazky celkem

16

8 467,00

10 166,00

1 122,00

4 048,00

71 299,83

75 867,07

80 888,83

90 081,07

0,00

0,00

ROZDÍL (ř. 11 – ř. 15)

80 888,83

90 081,07

Hospodářský výsledek

-129 446,80

V Krnově dne 30. března 2015

Český den proti rakovině
Dokážeš to taky

Setkání v Třinci

Plaveme prsa

Povídání s Irenou Fuschovou

Benefiční koncert

Kontakt:
Onko NIKÉ Krnov
Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Maxima Gorkého 846/8, 794 01 Krnov
Tel.: 607126930, 775726930
e-mail:onko.nike@centrum.cz
www.onko-nike.cz

