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ÚVODNÍ SLOVO

Spolek společně k úsměvu, z.s. již od roku 2015 poskytuje podporu
prostřednictvím svých projektů onkologicky léčeným dětem i dospívajícím
a těm, kteří se po léčbě potýkají s jejími pozdními následky a pomáhá zvyšovat
kvalitu života po léčbě. Spolek svůj cíl plní prostřednictvím pomáhajících
aktivit, které jsou rozděleny do projektů na sekci mentoring, psychologickosociální podpora, dentální péče, nutriční péče a osvětová aktivita v oblasti
fertility a poruchy sluchu. Snažíme se vycházet z našich vlastních zkušeností
a naši pomoc směrujeme formou předání toho co jsme si sami během léčby
prožili a co vnímáme za důležité změnit nebo kde vnímáme, že je potřeba
pomoc a podporu dodat. Díky vašim darům jsme mohli pomoci desítkám
pacientům během léčby ale hlavně po ní, uspořádat webináře a zrealizovat
svépomocnou psychologickou skupinu, poslat dobrovolníky za dětmi
na oddělení, vytvořit velké množství osvětových materiálů o pozdních
následcích a tím včas informovat pacienty po léčby o tom, kdy nejlépe zahájit
vhodnou intervenci. A v neposlední řadě jsme tu mohli být pro všechny, kteří
vyhledávají naši pomoc. Velice děkujeme všem, kteří nejen svými financemi,
ale také lidskou pomocí, odbornými radami a aktivitami pomohli dosáhnout
cíl našeho snažení.

S úsměvem
Mgr. Lucie Štrublová

předsedkyně a spoluzakladatelka spolku
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HISTORIE

Spolek Společně k úsměvu, z.s. byl založen
v roce 2015. U jeho zrodu tehdy stáli tři vyléčení
mladí dospělí lidé Zuzana Wimmerová, Lucie
Štrublová (roz. Vlková) a Filip Nováček.
Myšlenka o založení spolku sahá však ještě
o několik let dále. Hlavní nositelkou této
myšlenky byla Zuzana, která považovala osobní
zkušenost s onkologickou léčbou absolvovanou
během dětství nebo dospívání za jedinečnou.
Věřila, že ve sdílení této zkušenosti je síla,
která může dodat podporu dětem i dospělým,
kteří léčbu aktuálně zažívají. Inspiraci hledala
u podobných organizací v České republice
i v zahraničí. Zuzana dala do vzniku spolku
veškeré své úsilí a energii. V srpnu roku 2017 však
podlehla recidivě nádorového onemocnění
a navždy nás opustila. Tato událost zanechala
ve spolku velký smutek a prázdné místo.
Zanechala ale kus sebe v každém z nás a my
i nadále šíříme naději a rozšiřujeme aktivity
spolku. Přirovnáváme se ke stromu s velmi
pevnými kořeny, který Zuzka zasázela, my jej
zaléváme a chceme, aby nadále rostl, košatil se
a nikdy neuschnul. Spolek Společně k úsměvu
je prozatím jedinou pacientskou organizací
tohoto typu v České republice.
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KDO JSME

Inspirovali jsme se pacientskými organizacemi v zahraničí,
sebrali jsme odvahu a věříme, že společně dojdeme k úsměvu.

Jsme mladí lidé, kteří se ve svých každodenních životech potýkají s menšími
či většími následky onkologické léčby, jíž jsme si prošli během dětství nebo
v průběhu dospívání, ale kteří se především snaží na svět dívat pozitivně
a mají tendenci šířit naději na uzdravení dále. Často nás navzájem pevně spojilo
právě sdílení osobních prožitků, které se prožité onkologické léčby týkaly,
a my ve vzájemném kontaktu nacházeli porozumění a podporu. Uvědomujeme
si, že dětská onkologie je specifický obor medicíny a také proto vnímáme, že
je potřeba sdílet navzájem své zkušenosti ve snaze podpořit děti, dospívající,
mladé dospělé a jejich rodiny během náročné onkologické léčby i po ní, o což
se snažíme především prostřednictvím projektu Moudrý průvodce, který vrací
zpět vyléčené pacienty jako mentory na kliniku dětské onkologie. Vážíme si
podpory odborníků z dětské onkologie, které názor vyléčených pacientů zajímá.
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Jako pacientská organizace sbíráme zkušenosti a tvoříme
bohatou celorepublikovou síť, ze které by mohli pacienti
na dětské onkologii a jejich rodiny čerpat potřebné informace.
Z vlastní zkušenosti víme, jak je pro nás sdílení informací
a prožitků důležité. Na základě této myšlenky vznikl projekt
„Daruj příběh i ty!“, prostřednictvím kterého sdílíme naše
prožitky s onkologickou léčbou.
Prostřednictvím projektu ASTRA šíříme povědomí o fungování
těla po onkologické léčbě, o prevenci a včasném zachycení
pozdních následků léčbou způsobených. Poskytujeme
možnost setkání a získání informací formou besed,
workshopů, seminářů i webových stránek či sociálních sítí.
V plánu máme i vydání podpůrných publikací (např. o nutriční
péči, fertilitě a dalších).
Cílem našeho spolku je propojit kliniky dětské onkologii
a hematoonkologie po celé České republice. Rádi bychom
fungovali jako hlas vyléčených pacientů a podíleli se
na výzkumech a vědeckých studiích týkajících se dětské
onkologie. Již dnes se setkáváme v rámci Evropy s těmi, kteří
se stejně jako my pokouší posouvat tuto specifickou oblast
medicíny blíže k úsměvu a vážíme si toho, že se můžeme
připojit.

JAK POMÁHÁME

AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2020
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MOUDRÝ PRŮVODCE

Projekt Moudrý průvodce je jedním z hlavních projektů, kvůli kterým
jsme založili náš spolek. Jeho myšlenku je možné velmi jednoduše
vystihnout dvěma slovy „vyléčení léčeným“. Jsme přesvědčeni, že
každý člověk, který v roli pacienta prošel dětskou onkologií, získal
pro svůj život velmi specifickou zkušenost, a současně považujeme
za užitečné, aby byla tato zkušenost předávána dále k pacientům, kteří
se na dětské onkologii právě léčí. Věříme, že toto sdílení a předávání
zkušeností je obohacující pro obě strany, jak pro pacienta, tak
pro vyléčeného.
Tzv. mentoring program založený na setkávání léčených pacientů
s vyléčenými dobře funguje v zahraničí (například v Rakousku,
Řecku, Německu, Nizozemí, Norsku), ale u nás v České republice je
novinkou. Z toho důvodu jsme se při tvorbě projektu inspirovali kolegy
ze zahraničí, a to jak při vymýšlení koncepce, tak i při tvorbě názvu.
Slovo mentor je odvozeno od vlastního jména Mentór, který vystupoval
v Homérově spisu Odyssea. Mentór byl Odysseův přítel, kterého pověřil
péčí, vedením a ochranou svého syna Telemacha. Mentór se tak stal
symbolem moudrého průvodce, který pomáhá překonat překážky
a vyhnout se nebezpečí.
Naším cílem je do projektu zapojit co nejvíce vyléčených pacientů
z dětské onkologie, kteří mají chuť se dělit o svou zkušenost z léčby
a stát se moudrým průvodcem (mentorem).
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V roce 2020 tento projekt aktivně fungoval v souladu s vládním
nařízením COVID.
Odpovědná osoba:
• Mgr. Monika Vrzalová od: 2016 do: 31. 10 2020
• Aneta Žáčková od: 1. 11. 2020 do: současnost
Z důvodů pandemické situace někteří moudří průvodci ve spolupráci
s NFDO Krtek docházeli do rodin jako asistenti k léčenému dítěti/
pacientovi, někteří pomáhali online s doučováním např. angličtiny.

DARUJ PŘÍBĚH I TY!

Cílem projektu „Daruj příběh i ty!“ je sdílet osobní zkušenost
s onkologickou diagnózou s dalšími pacienty, jejich rodinami a blízkými,
ať už přímo z pohledu léčeného či vyléčeného dítěte, dospívajícího či
již dospělého s ostatními, které postihl podobný osud jako nás. Díky
příběhům lze lépe pochopit svět dětské onkologie či v nich nalézt
odpovědi na otázky, se kterými se mnozí při léčbě potýkají.
• Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Štrublová
• Počet příběhů:
19 příběhů (2020) v online podobě na našich webových stránkách:
https://www.spolecnekusmevu.cz/daruj-pribeh/
16 příběhů v obrazové podobě
•

•
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Šestnáct obrazů s příběhy vyléčených pacientů byly vystaveny
po celý rok 2020 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Výstava
probíhala ve spolupráci s Ambulancí následné onkologické péče,
s kterou náš spolek úzce spolupracuje.
Dalších šestnáct obrazů s příběhy vyléčených pacientů bylo
zapůjčeno na charitativní fotbalový turnaj - Domčův sen, který
proběhl 19. 9. 2020. Tento turnaj se konal na podporu Nadačního
fondu dětské onkologie Krtek, se kterým náš spolek úzce
spolupracuje.

RADOST V SEDLE

Hlavním cílem projektu je usnadnění návratu bývalých pacientů
po onkologické léčbě, kteří mají problém s komunikací se svým okolím,
a jejich začlenění mezi zdravé vrstevníky.
Onkologická léčba je velmi náročná na psychiku a návrat do běžného
života ještě větší. Terapií pomocí koně neboli odpočinkem na koni
dojde k vyplavení emocí, protože:
•
•
•
•
•

Koně jsou citliví a reagují na podněty
Umějí rozpoznat emoce
Dávají okamžitou zpětnou vazbu
Napomáhají tím k verbální i neverbální komunikaci
Poskytují bezpodmínečné přijetí, které je jedním z nejdůležitějších
faktorů v uzdravujícím procesu.

Tento projekt jsme zařadili mezi naše aktivity na konci roku 2019.
V roce 2020 projekt probíhal aktivně pouze v době, která byla v souladu
s vládním nařízením COVID.
Odpovědná osoba: Kateřina Křístková
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ASTRA

Projekt ASTRA je zaměřen na osvětu o fungování těla vyléčeného
pacienta a o prevenci a možnostech včasného záchytu pozdních
následků. Pozdní následky onkologické léčby se mohou vyskytnout až
u 70 % z nás vyléčených pacientů a mohou se objevit brzy po léčbě,
ale i kdykoli v průběhu života. Cílem tohoto projektu je informovat
o možnostech prevence a včasného záchytu pozdních následků
formou podprojektů k jednotlivým specifickým odvětvím jako je výživa,
fertilita, poruchy sluchu, psychosociální problémy a další. Projekty,
které v rámci Astry v roce 2020 probíhaly, najdete na následujících
stranách.
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1. SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Řada pacientů vyléčených z nádorového onemocnění dětského věku
trpí tzv. pozdními následky léčby nebo nádorového onemocnění,
významnou skupinu mezi nimi představují následky v oblasti duševního
zdraví. Spolek Společně k úsměvu sdružuje mladé vyléčené, kteří se
mezi sebou rádi setkávají a spolu sdílí své zkušenosti a prožitky. Mnoho
našich členů se v průběhu svého života setkalo s nepochopením ve
společnosti, a tak často zmiňují svou nejistotu v komunikaci s veřejností
nebo se známými a obávají se předsudků z jejich strany. Členství
ve spolku umožňuje vyléčeným najít místo, ve kterém mohou jejich
často obtížně sdělitelné pocity zaznít, protože podobná zkušenost
ostatních vyléčených vede k pocitu sounáležitosti, pochopení a přijetí.
Často pozorujeme léčivý efekt, který sdílení mezi členy našeho spolku
má, a proto jsme mu vymezili vlastní prostor prostřednictvím tzv.
svépomocné skupiny, která je otevřená všem vyléčeným pacientům
z dětské onkologie bez ohledu na členství ve Společně k úsměvu.
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Svépomocná skupina je setkání osob, které pojí podobná zkušenost,
v bezpečném a důvěrném prostředí. Skupina nabízí prostor pro
povídání o tématech, která jsou pro vyléčené důležitá, umožňuje
vzájemné pochopení, obohacování, vede k většímu porozumění sám
sobě.
Setkání v roce 2020 online forma:
Pravidelná setkání každých 14 dní
Psychologická podpora pod vedením:
• Mgr. Klára Sukaná
• Mgr. Andrea Blažková
•
Koordinace projektu: Mgr. Lucie Štrublová
Počet účastníků ve skupině: 6 + 2 terapeuti

2. INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

V roce 2020 jsme nabízeli individuální psychoterapeutické
konzultace se spolkovou psychoterapeutkou Mgr. Klárou Sukanou.
Obsahem konzultace mohla být témata spojená s léčbou na dětské
onkologii, zapojení se do běžného života a do společnosti po léčbě,
zvládání náročných pocitů, zlepšování vztahů a dalších jiných
záležitostí.
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3. OSVĚTOVÉ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Jak dobře znám své tělo
•
•
•
•

Jak pečovat o svou duši
•
•
•
•
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Datum konání: 22. 6. 2020
Forma: online - webinář
Webinář vedly spolkové psycholožky Mgr. Andrea Blažková
a Mgr. Klára Sukaná.
Webinář nabídl praktické tipy z psychohygieny, co aplikovat
do svého běžného života a jak si sám pomoci udržovat své
psychické zdraví.

Datum konání: 31. 8. 2020
Forma: osobní setkání - workshop
Workshop vedly spolkové psycholožky Mgr. Andrea Blažková
a Mgr. Klára Sukaná.
Workshop byl zaměřen vnímání vlastního těla a jak ho využít v péči
o duši. Hlavní náplní setkání byl nácvik relaxací a mindfulness vědomý pohyb.

3. OSVĚTOVÉ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

#prsakoule
•
•
•
•
•

•

Jak na správnou výživu
•
•
•
•
•

•
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Datum konání: 20.10. 2020
Forma: online - webinář
Počet přihlášených účastníků: 29
Webinář vedly spolkové nutriční specialistky Mgr. Lucie Štrublová
a Mgr. Jana Kráľová
Správná výživa je velmi důležitá pro fungování našeho těla, a to
ve zdraví i v nemoci. Webinář přinesl informace o tom jak se
správně stravovat, jaké potraviny do jídelníčku zařazovat a jak
vhodně jídelníček sestavit.
Webinář probíhal ve spolupráci s NFDO Krtek.

Datum konání: 11. 11. 2020
Forma: online - webinář
Počet přihlášených účastníků: 29
Webinář pro náš spolek připravilo LOONO, z.s.
Webinář byl věnován na prevenci a osvětě nádorů prsu a šíření
povědomí o rakovině prostaty. Jak správně a pravidelně vyšetřovat
prsa a varlata a odhalit případnou rakovinu včas. Zmínka byla
i o prevenci rakoviny děložního čípku, kůže, střeva a připomněli
jsme kam a kdy zajít na preventivní prohlídku.
Webinář probíhal ve spolupráci s NFDO Krtek.

3. OSVĚTOVÉ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE
Výživa jako prevence
•
•
•
•
•

•

Datum konání: 15. 12. 2020
Forma: online - webinář
Počet přihlášených účastníků: 26
Webinář vedly spolkové nutriční specialistky Mgr. Lucie Štrublová
a Mgr. Jana Kráľová
Webinář byl zaměřen na výživu jako jednu z možností prevence
nádorových onemocnění v dospělosti. Účastníci se dozvěděli, že
existují živiny a potraviny, které mohou ovlivnit vznik určitého typu
nádorového onemocnění. Jedinec po onkologické léčbě z dětství
je v dospělosti vystaven riziku rozvoje sekundárních malignit
včetně těch, které se pojí s nevhodným životním stylem. Toto riziko
lze snížit správným životním stylem kam neodmyslitelně patří
i výživa a pohybová aktivita.
Webinář probíhal ve spolupráci s NFDO Krtek.

Kde čerpat sílu v náročném období
•
•
•
•
•
•
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Datum konání: 25. 11. 2020
Forma: online - webinář
Počet přihlášených účastníků: 18
Webinář vedly spolkové psycholožky Mgr. Andrea Blažková
a Mgr. Klára Sukaná.
Věnovali jsme se, jak se podpořit v náročných situacích, jak využívat
své vlastní zdroje, abychom dokázali sami sobě pomoct, a nebo
abychom nepříjemným stavům předcházeli.
Webinář probíhal ve spolupráci s NFDO Krtek.

DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

Nutriční péče
Projekt nutriční péče je zaměřený na životní styl, který je důležitý
k udržení zdraví a u nás vyléčených to platí dvojnásob. Zdravá a správně
složená výživa a vhodně zvolená pohybová aktivita mohou zabránit
řadě pozdních následků onkologické léčby. Právě z těchto důvodů
proběhl workshop i na toto důležité téma. Workshop byl rozdělen
na část teoretickou a část praktickou, ve které se účastníci učili jak
vhodně si složit svůj jídelníček a jak si měřit a monitorovat hodnoty
obvodu pasu.
Zaštiťují: Mgr. Lucie Štrublová, Mgr. Jana Kráľová

Konaly se 29. 2. 2020 na Hvězdárně a planetáriu v Brně. Náš spolek
se jich aktivně zúčastnil formou připravených workshopů na téma
Nutriční péče, Dentální péče a Beseda s vyléčenými pacienty. Součástí
Dnů dětské onkologie byla i výstava příběhů vyléčených pacientů
a po celý den jsme byli k dispozici návštěvníkům.
Pod našim vedením na Dnech dětské onkologie proběhlo několik
workshopů.
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DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

Beseda s vyléčenými

Daruj příběh i ty!

Beseda probíhala pod záštitou garanta spolku MUDr. Tomáše Kepáka.
Zúčastnili se vyléčení pacienti společně s širokou veřejností a povídali
si o životě vyléčeného pacienta a problematikou tím spojenou.

Na hvězdárně během Dnů dětské onkologie byly vystaveny obrazy
příběhů vyléčených pacientů

Dentální péče
Workshop pod vedením spolkových zubařů MDDr. Markéty Šafářové
a MDDr. Mateje Magury. Hlavním tématem workshopu bylo, jak mohou
ovlivnit zkažené zuby a špatná péče o dutinu ústní průběh léčby nebo
život po léčbě. Jak se dá předcházet problémům v dutině ústní během
chemoterapie či radioterapie. Proběhl i samotný nácvik správné péče
o dutinu ústní. Byly poskytnuty pomůcky od firmy CURAPROX.
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ROUŠKY DO NEMOCNIC
ROUŠKY DO NEMOCNIC, LÉČENÝM A VYLÉČENÝM
Během března 2020 byl
nedostatek ochrany úst (roušek)
pro zdravotnický personál, děti v dětské nemocnici FN Brno a
vyléčené pacienty. Více jak 1 000 ušitých roušek jsme přerozdělili a
podarovali jimi - Kliniku dětské onkologie - ambulance, standardní
odd., JIP, transplantační odd., část laboratoře IHOK, část lékárny,
vrátné, kuchařky, uklízecí personál, LDN v Letovicích a část putovala
do domova pro seniory ve Znojmě.
Děkujeme těm, kteří darovali roušky či látky na ně:
Bison Sportswear
SALONč4
Kateřina Křístková
Adriana Odehnalová
Markéta Šafářová
Ludmila Dufková
Kamila Jančeková
Veronika Siverová
Peťa Blahová
Lucie a Zdeněk Štrublovi
Dominika Hulová
Jana Pavlišová
Lucie Horváthová
Dobrovolníci z Únanova pod záštitou - Sbor dobrovolných hasičů
v Únanově
Půjčovna lodí Dyje a Centrum Vodárna a všem dalším, kteří se podíleli
na zprostředkování roušek.
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Díky RESPILON jsme mohli rozdat mezi příjemce naší pomoci
jednorázové nanovlákenné ústenky. Mezi tyto pacienty patří zejména
ti, u kterých se po léčbě nádorového onemocnění vyskytuje diabetes,
srdeční onemocnění, chronické onemocnění dýchacích cest, poruchy
imunitního systému či mají v anamnéze transplantaci orgánu nebo
jsou v probíhající léčbě.
Děkujeme!

MOJE KAMARÁDKA ZUZKA
MOJE KAMARÁDKA ZUZKA - DOKUMENT O ŽIVOTĚ S RAKOVINOU
20. 6. 2020 na rádiu Wave v rámci pořadu DokuVlna vyšel dokument
o naši zakladatelce Zuzaně Wimmerové.
V pátek třináctého dostala Zuzka ke třináctým narozeninám nečekaný
dárek. Byl jí diagnostikován nádor na páteři. Do běžného života
se vrátila až po roce náročné léčby. Když se nemoc o jedenáct let později
vrátila, začala se Zuzkou natáčet její kamarádka, dokumentaristka
Tereza Reková.
„Za posledních 12 let jsem měla vybojovaný každý dobrý den,“ nechala
se slyšet Zuzka. Se Zuzkou natáčela dokumentaristka Tereza Reková
v průběhu zhruba tři čtvrtě roku. Několikrát ji navštívila v nemocnici,
ale také u ní doma – vařila pro ni, chodily spolu na procházky. Zuzana
milovala život, ráda se smála a trávila čas s přáteli. Její životní heslo
znělo „Per aspera ad astra“, nebo-li „Přes překážky ke hvězdám“.
Optimistický náhled na svět si Zuzka držela i v těch nejtěžších chvílích.
Studovala psychologii v Brně, kde se také léčila a říkávala, že toto
město je jí osudné. Během studií docházela jako dobrovolnice
na oddělení dětské onkologie a snažila se nemocným dětem předávat
energii, sílu a zkušenosti z boje se zákeřnou chorobou. Brala to také
jako poděkování lékařům a sestřičkám za jejich velmi náročnou práci,
a za vše, co pro ni v minulosti udělali.
V roce 2012 začala s onkology spolupracovat na evropském projektu
PANCARE, který se zabývá následky onkologické léčby u dětských
pacientů v dospělém věku. V roce 2015 společně s kamarádkou, která
také prošla onkologickou léčbou, založily spolek SPOLEČNĚ K ÚSMĚVU.
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Hlavním úkolem spolku je spojit co nejvíc vyléčených mladých lidí,
kteří prošli léčbou na dětské onkologii, a zapojit je do pomoci dětem,
kteří aktuálně onkologickou léčbu podstupují.
DOKUMENT JE K POSLECHU ZE ZÁZNAMU ZDE:
https://wave.rozhlas.cz/moje-kamaradka-zuzka-poslechnete-sidokument-o-zivote-s-rakovinou-8230059

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
POMOCI
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA KLINIKU KDO
V rámci mikulášské nadílky poslala slečna Jana Šalomounová dvě
tašky plné dobrot pro děti na oddělení Kliniky dětské onkologie v Brně.
Měli jsme tu čest toto pěkné gesto zprostředkovat.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VLÁSKŮ - NOVÉ HÁRO
Malá Deniska z Oleksovic u Znojma prostřednictvím nás darovala své
vlásky na výrobu paruky pro onkologicky nemocného pacienta. Vlásky
putovaly do Nového Hára aby vykouzlily další úsměv na tváři. Velké
díky patří malé Denisce, její mamince a Kadeřnictví Jana z Prosiměřic.
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JAK POMÁHÁME

PŘIPRAVOVALI JSME V ROCE 2020
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HRA UPOVÍDANÝ KRÁMEK
Před lety naše zakladatelka Zuzana Wimmerová získala pro náš
spolek hru „Shop Talk“, jejíž autorkou je doktorka Lori Wiener. Je
ředitelkou sekce pro psychosociální podporu a výzkum v oblasti
pediatrické onkologie v americkém Center for Cancer. Našemu spolku
byly uděleny práva na jeho překlad a vydání.
V roce 2020 jsme dokončili překlad, grafické zpracování hry a první
zkušební tisk.
V roce 2021 předpokládáme její oficiální vydání.
Na vydání hry se podílí:
• Mgr. Zuzana Wimmerová
• Mgr. Klára Sukaná
• Mgr. Monika Vrzalová
• Lenka Vymolová
• Ing. arch.Aneta Müllerová
• Kamil Tomek
• Mgr. Markéta Šejnohová
• Mgr.Lucie Štrublová
• Karina Ryparová
• Tykew design
• Hanka a Marek Wimmerovi
Princip hry:
Díky zábavné soutěži v nakupování co nejvíce věcí v obchodech
mají hráči možnost diskutovat o svých životech, zájmech, pocitech
a nemoci. Ačkoliv byla tato hra navrhnuta pro terapeutické sezení
„jeden na jednoho“, může být hra také využita v terapeutické skupině
dětí či dospívajících nebo pro rodiny. Terapeut sleduje hráčovy
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odpovědi a využívá jich jako odrazových můstků pro další diskuzi či
objevování sebe sama, nehledě na počet hráčů.
Terapeut se může zapojit do odpovídání nebo pozorovat. Přítomnost
terapeuta je důležitá, může být podporou pro hráče, pro kterého bylo
odpovídání na nějakou otázku náročné a neví si teď rady se svými
emocemi. Terapeut reflektuje proces hry, odpovědi a může hráčům
poskytovat na konci zpětnou vazbu.

MOJE PUSA
V rámci našeho projektu Astra jsme v roce 2020 připravovali nový
projekt o dentální péči - Moje pusa.
Garanti projektu:
• MDDr. Markéta Šafářová
• MDDr. Dominika Hulová
• MDDr. Matej Magura
Popis:
Když se potká dítě s nemocí, je to obrovská zkouška. Péče o chrup je
na konci řady všeho, čemu je chuť se věnovat. My bychom se chtěli
pokusit to změnit. Jsou to totiž právě zuby a dutina ústní, které slouží
jako brána vstupu mnoha bakterií, které zbytečně vysilují už tak
zkoušené tělo. Sliznice v ústech je velmi propustná jak pro dobré, tak
pro škodlivé látky. Vždyť i léky se nechávají rozpustit v ústech pro rychlý
účinek. Na zubech žije množství bakterií, které pokud se přemnoží,
způsobují nejen zubní kaz a zánět dásní, ale i zánět okostice, který
může vést k fatálním následkům u oslabeného jedince.
V rámci služeb projektu Moje Pusa chceme o těchto souvislostech
dětské pacienty i jejich rodiče informovat, aby věděli význam
a důležitost ústní hygieny a zároveň následky, které při špatné
péči mohou nastat, ale kterým se dá předcházet. Chtěli bychom je
motivovat a hygienu dutiny ústní zařadit do jejich každodenní péče.
Chtěli bychom je naučit, jak správně pečovat o zuby i dásně tak, aby
v tomto těžkém období nepřispívaly ke zhoršení stavu. Naopak, aby
v průběhu léčby byl malý pacient schopen se najíst bez bolesti a co
nejvíc zabránit budoucím zbytečným radikálním operacím, kdy se
musí špatné zuby dát pryč. Pomůcky, vědomosti i praktický nácvik
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poskytneme až k lůžku a kdykoliv rádi poradíme. Veškeré pomůcky
bude poskytovat firma Curaprox.
Předpoklad rozjetí projektu je v průběhu roku 2021 - v závislosti
na Covid opatřeních.

AMBULANCE NÁSLEDNÉ PÉČE

SPOLUPRACUJEME S AMBULANCÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
Dispenzární onkologická ambulance OCHO funguje od roku 2016
a poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči
pacientům, kteří se v dětství léčili s onkologickým onemocněním.
Dispenzární ambulance trvale monitoruje a vyhodnocuje výskyt
možných pozdních následků nádorových onemocnění a jejich léčby
(chemoterapie, radioterapie, biologické či operační léčby) a zkoumá
faktory, které je ovlivňují, a to v úzké spolupráci s Klinikou dětské
onkologie LF MU a FN Brno, kde se většina vyléčených pacientů léčila.
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AMBULANCE NUTRIČNÍ PÉČE

V rámci našich aktivit v oblasti osvěty a intervence o správném
životním stylu a jeho důležitosti u lidí starších 18 let vyléčených
z nádorů dětského věku poskytujeme osvětu a edukaci v návaznosti
na naši činnost v Dispenzární ambulanci právě pro tyto pacienty.
zaštiťují: Mgr. Lucie Štrublová, MUDr. Tomáš Kepák
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PODPOROVATELÉ

DARY PRO NAŠE DOBROVOLNÍKY

DÁRCI za rok 2020:

Rádi bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří
nám darovali i přes nepřízeň doby, své produkty pro naše
dobrovolníky.
Velmi si vážíme času, který dobrovolník věnuje pomoci
onkologicky léčeným dětem a pomáhají nám věnovat se
pozdním následkům po léčbě. Těší nás, že je můžeme
obdarovat těmito krásnými věcmi. Jsou to skvělí lidé, kteří
věnují svůj čas s myšlenkou pomoci druhému.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za produkty vděčíme:
• Doller,
• 3v1,
• SEPHORA,
• Agrico Oil,
• BeWooden,
• Pražská čokoláda Steiner & Kovarik,
• The space coffee,
• Notino.

Houser Jiří - 3 600,Oncomed - 220 000,T-mobile - 10 800,Kašparides Petr - 50 00,Michlíček Štěpán - 35 000,Jelínek Tomáš - 20 000,Vaše Liga - 48 972,Teplárny Brno - 50 000,Boučková Tereza - 3 000,Zídková Eva - 500,Zamastil Vlastimir - 1 000,Wimmer Marek - 13 000,Matoušková Věra - 500,Wagnerová Eva - 2 000,Plechatá Ivana - 3 000,Onderková Soňa - 50 000,Šamalová Hana - 1 000,Vladimír a Wanda Slomkovi - 2 000,-

Všem dárcům děkujeme!
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PARTNEŘI

Všem dárcům a podporovatelům děkujeme!
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SPONZOŘI

Všem dárcům a podporovatelům děkujeme!
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NÁŠ TÝM VYLÉČENÝCH A PŘÁTEL
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Mgr. LUCIE ŠTRUBLOVÁ

Mgr. MARKÉTA ŠEJNOHOVÁ

Ing. arch. ANETA MÜLLEROVÁ

předsedkyně spolku;
vedoucí projektů „Daruj příběh i ty!“
a Nutriční péče

místopředsedkyně spolku,
PR a marketing

členka rady spolku,
tvůrce propagačních materiálů

MUDr. TOMÁŠ KEPÁK

ANETA ŽÁČKOVÁ

Mgr. KLÁRA SUKANÁ

KATEŘINA KŘÍSTKOVÁ

Garant spolku, Lékař Transplantační
jednotky Kliniky dětské onkologie
FN Brno a vedoucí lékař Dispenzární
ambulance u sv. Anny

vedoucí projektu Moudrý průvodce

Vedoucí projektu Svépomocná
skupina a koordinátorka projektu
Moudrý průvodce

vedoucí projektu Radost v sedle

ČLENOVÉ SPOLKU

ČLENOVÉ SPOLKU ZA ROK 2020:
-
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Michal Šejnoha
Zdeněk Štrubl
Tomáš Kepák
Aneta Müllerová
Lucie Štrublová
Markéta Šejnohová
Aneta Žáčková
Klára Sukaná
Kamil Tomek
Alan Jarrar
Vojtěch Procházka
Edita Štefková
Martina Řezníčková
Jana Zuczková
Kateřina Křístková
Markéta Žerníčková
Denisa Urcová
Dennis Urc
Simeona Jedličková
Alžběta Kašná
Simona Ciglerová
Eliška Kopečková
Zuzana Matulová

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA za období 1.1.2020 - 31.12.2020
Převod z roku 2019

Příjmy [Kč]

Výdaje [Kč]

Účty

402 629

0

Kasa

3 182

0

Příjmy a výdaje od 1.1.2020 - 31.12.2020

Příjmy [Kč]

Výdaje [Kč]

Finanční dary

570 672

0

Členské příspěvky
NDFO Krtek
Provozní režie a další výdaje (služby, poštovné, kancelářské potřeby,
tarify)
Dohody o provedení práce (DPP)
Srážková mzda z DPP
Ostatní výdaje (bankovní výpis)

4 800
30 000

0
0

0

172 376

0
0
0

190 940
20 460
120

1 011 283

383 896

CELKEM

Dále byly získány věcné dary v hodnotě 100 000 Kč, jedná se o roušky od firmy Respilon,
ručně šité roušky od soukromého dárce, notesy a diáře od firmy Doller, trička od firmy
3v1 a elektronika od firmy Niceboy.
Velice děkujeme všem dárcům za jejich přízeň a podporu.
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Celkové shrnutí za rok 2020
Příjmy
Výdaje

1 011 283
383 897

Rozdíl

627 386

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Společně k úsměvu, z.s.
Kontakt: 		
Společně k úsměvu, z.s., Únanov 303, okr. Znojmo, 671 31
Sídlo: 			
tř. kpt. Jaroše 1850/12, Brno-střed-Černá pole, 602 00
Právní forma:		
zapsaný spolek
IČO:			04472349
tranparentní účet:
2100891663/2010
benefiční účet:		
2401460664/2010

https://www.spolecnekusmevu.cz/
https://www.facebook.com/spolecnekusmevu
https://www.instagram.com/spolecnekusmevu/
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