
Mladé ženy s rakovinou prsu



Jaký byl rok 2019?

Počátek prací na dosavadním největším projektu Bellisek - Průvodce pacientky

Pěvecký sbor pacientek – Nechat vítr vát (Marta Jandová a Pavel Callta)

Nafocení staro-nových krásných fotografií pro Průvodce

Pokračování úspěšného projektu „Zpět do kondice“

Velká říjnová kampaň na podporu samovyšetření (.)(.) #HlídejSiJe

Pravidelné edukace samovyšetření (.)(.) a aktivity Bellisek (benefice, workshopy…)

Krásné zprávy, ale i velmi těžké chvíle…



Organizační tým Bellisek

Srdce, duše a mozek 
Bellisek = pracovní tým

Niki & Péťa & Ráďa



Zimní terapeutický pobyt Konopiště



Edukace samovyšetření (.)(.)
Motto: Nejde jen o prsa. Jde o život!

93 edukací = více než 8 200 vyuedukovaných



Night run běhy
8 – Hradec Králové, Brno, Liberec, Most, Praha, České

Budějovice, Olomouc, Neon run Praha



Jarní benefiční akce v Národním divadle



Slatinské kulturní léto v Brně



Pěvecký sbor s Pavlem Calltou

Píseň „Nechat vítr vát“ 

Natáčení video spotu

Společný workshop zpěvu

Vystoupení na Benefici v Národním divadle

Vystoupení na Avon pochodu

Vystoupení na koncertu ve Fórum Karlín

Vystoupení na Benefičním večeru ve Vnitroblocku



Pěvecký sbor s Pavlem Calltou



Reach to recovery, konference Praha

4 x v roli přednášejících



AVON pochod – Bellis srdíčka

265 628,-Kč, sbírka, vlastní stánek, edukace



Akce, přednášky, workshopy

MEDx Talks, rozhovory s médii, arteterapie, psychologické přednášky, 
workshop líčení po onkologické léčbě, muzikoterapie, focení kampaně, 
Ostře sledovaná prsa, edukace v Cross Café, vernisáž Hynka Čermáka, 
odlévání prsu s Matášem Fuchsem… 



Akce, přednášky, workshopy



Letní terapeutický pobyt Tesanka



Merchandising Bellis



Zpět do kondice 2019



Cyklomaraton a Osmikrásky 2 222km
87 000,-Kč, 5 patronek, Péťa součástí osmičlenného týmu



Pink October

Kampaň #HlidejSiJe, Edukace v divadlech, Pink Happening v ROCHE, 
Tisková konference na Ministerstvu zdravotnictví, další edukace a akce



Říjnová akce na podporu 
samovyšetření (.)(.) #HLIDEJSIJE
Tisková konference, média, FB a Insta kampaně



Říjnová akce na podporu 
samovyšetření (.)(.) #HLIDEJSIJE



Benefiční večer ve Vnitroblocku



Focení pro knihu Průvodce pacientky



Kniha Průvodce pacientky

Vydání v říjnu 2020, 4 části (odborná, průvodce, 7 příběhů, pacientky  
pacientkám, Belliska – nejlepší přítelkyně=průvodkyně/mentorka), 
dotazník, tým pacientek a předních českých odborníků



Kniha Průvodce pacientky



Kniha Průvodce pacientky



Plány pro rok 2020

Zimní terapeutický pobyt Bellis, Letní terapeutický pobyt Bellis

Edukace samovyšetření (.)(.) (školy, sportovní a kulturní akce…)

PROMO Bellisek

AVON Pochodu – stužka Bellis spolu

Pokračování projektu Zpět do kondice

Night run běhy, AVON pochod, charitativní přehlídky, semináře

Společné akce s Aliancí (Plaveme prsa, OSP…)

Kniha Průvodce pacientky

Nový foto projekt EMOCE 



Děkujeme za pozornost.


