nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ
výroční zpráva

Úvodní slovo předsedy správní rady
Nadační podpora prevence, výzkumu a léčby závažných onemocnění
má ve světě již dlouhou dobu svoje pevné místo. V posledních
desetiletích se tyto aktivity široce rozvíjejí také v České republice, a
nepochybně vedou k významnému zlepšení informovanosti veřejnosti,
podpoře vědy a výzkumu a zlepšení péče o nemocné s určitým typem
zdravotních problémů. Většina těchto aktivit byla dosud směřována
především na onemocnění dětského věku nebo na choroby týkající se
ženského pohlaví. Podpora problematiky týkající se zdravotních
problémů mužského pohlaví nebyla, přes svoji velkou důležitost
(vždyť muži se dnes dožívají podstatně nižšího věku než ženy a
většinou jsou závažnými chorobami postihováni častěji než ženy),
dosud dostatečně popularizována. Proto jsme se rozhodli založit
nadační fond věnující se podpoře prevence, výzkumu a léčby převážně
mužských onemocnění. Jednou z nejzávažnějších skupin těchto chorob
jsou onemocnění onkologická, a proto jsme náš nadační fond nazvali
Muži proti rakovině, i když jeho aktivity nemusejí vždy přímo souviset
pouze s problematikou nádorovou.
Doc. Mudr. Roman Zachoval Ph.D

Poslání Nadačního fondu
Nadační fond MUŽI PROTI RRAKOVINĚ vznikl na základě smlouvy o zřízení
nadačního fondu ze dne 29.10.2012. Do nadačního rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze byl zapsán dne 28. listopadu 2012, v oddílu N vložka
979.

Nadační fond byl zřízen za účelem:
a) zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění,
zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění,
b) podpory spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a
léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu a technických
pomůcek,
c) podpory rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění, zejména
uroonkologických a dalších urologických onemocnění,
d) poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky,
e) podpory vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných onemocnění, zejména
uroonkologických a dalších urologických onemocnění,
f) podpora informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech
prevence a léčby závažných onemocnění, zejména v urologii,
g) podpory vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů,
kongresů a dalších odborných setkání,
h) podpory spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření v České
republice,
i) poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální vzdělávání, konference
a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky,
j) zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin.

Základní informace o nadačním fondu
Název: Nadační Fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ
Sídlo: Do Čtvrti 1036/21, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
IČ: 24853232
DIČ: CZ24853232
Webové stránky: www.muziprotirakovine.cz
Email: info@muziprotirakovine.cz
Číslo účtu: 7297015001/5500
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Projekty a spolupráce
Spolupráce s MOVEMBER
V roce 2012 se nadační fond zapojil do kampaně MOVEMBER jako
jeho hlavní partner pro Českou republiku. Cílem nadace MOVEMBER
je pomáhat v boji proti rakovině prostaty a zvýšit povědomí a
odpovědnost mužů na celém světe o své zdraví. Listopadová kampaň
Movember proběhla v České republice již po čtvrté a její výtěžek bude
v roce 2013 použit na financování aktivit nadačního fondu MUŽI
PROTI RAKOVINĚ (viz Naše vize).

Naše vize pro rok 2013
Aktivity spojené s kampaní Movember 2012
Po obdržení finančních prostředků vybraných v rámci projektu MOVEMBER
2012 bude:
realizována investice do nového vybavení endoskopického operačního
sálu v Thomayerově nemocnici (tj. samotné přístroje, kamerový systém,
zdroj světla, záznamová zařízení, apod). Tato investice bude zásadním
posunem od současné již nevyhovující technologie a umožní kvalitnější
a šetrnější chirurgického řešení rakoviny prostaty.
Bude realizována preventivně osvětová informační kampaň.

Osvětová akce o problematice rakoviny prostaty
Ve spolupráci s Bushido marketing realizovat putovní expozici po velkých
nákupních centrech v ČR, která bude zábavnou formou upozorňovat na
problematiku spojenou s rakovinou prostaty a důležitost preventivních
prohlídek.

Movember 2013
V listopadu 2013 se nadační fond MUŽIPROTI RAKOVINĚ plánuje aktivně
účastnit kampaně MOVEMBER.

Poskytnuté dary
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198 162 Kč
100 000 Kč
30 000 Kč
20 055 Kč
17 648 Kč
1 838 Kč
2 050 Kč
2 230 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
140 Kč

Režijní náklady fondu
Nadační fond MUŽI PORTI RAKOVINĚ v roce 2012 plně vyhověl
požadavkům na omezení nákladů souvisejících s jeho správou dle §22
zák. č. 227/1997 Sb. a stanov fondu, tedy, že celkové roční náklady
související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 35% majetku
nebo jmění podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

