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Onkomaják 
občanské sdružení založené 10. dubna 2009 

Hlavním cílem občanského sdružení ONKOMAJÁK je 
ukazovat cestu pacientům, kteří se ocitnou na 
rozbouřeném moři v podobě onkologického onemocnění a 
neví, kudy se vydat.  
 
ONKOMAJÁK svítí zářivým a silným světlem a je vidět ze 
všech koutů naší vlasti. Je tu proto, aby všichni, jichž se 
onkologické onemocnění týká, žili déle a nebáli se své 
diagnóze postavit. S naší pomocí se už nikdo nemusí topit 
v neznámých vodách. 



Onkomaják 
Střevotour – na počátku byla inspirace od slovenských kolegů 



Onkomaják 
Střevotour – výroba makety střeva a příprava 



OC Nový Smíchov 
11.-21.února 2010 

OC Olympia Plzeň 
24.-28.února 2010 

OC Central Chomutov 
4.-7. března 2010 

OC Nisa Liberec 
8.-14. .března 2010 

OC Ústí n.Lab. 
22.-28. března 2010 

Palác Flora 
19.-25. dubna 2010 

AFI Palace Pardubice 
21.-27. června 2010 

OC Olympia Olomouc 
24.-30. května 2010 

OC Olympia Brno 
10.-16. května 2010 
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Střevotour 2010 a 2011  (zahájení v únoru 2010) 
V prvním roce jsme navštívili všechna města, kde jsou KOC, v roce 
2011 jsme naši osvětu rozšířili i na menší města, většinou zdravá 
města, například Litoměřice, Hodonín, Hořovice, Beroun. 
 
Cíl:      informovat o prevenci CRC                         informovaný občan         
           informovat o léčbě CRC                              informovaný pacient 
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Střevotour 2010 
                                      navštívilo nás 14 tisíc aktivních účastníků 
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Střevotour 2011 
                                      navštívilo nás 11 tisíc aktivních účastníků 
 
 
- menší počet návštěvníků v r. 2011 byl způsoben tím, že druhým rokem jsme 
navštěvovali menší místa  



248 mediálních  
výstupů v r. 2010 

3 celostátní  
tiskové konference,  

navíc v každé destinaci 
proběhlo 

také regionální setkání  
s novináři  

u makety střeva 
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Ocenění: 
 
European Excellence Awards  
 
  v kategorii Nevládní organizace  

za komunikaci projektu Střevotour 2010 
 
 prestižní ocenění, jež je každoročně 

udělováno za mimořádný úspěch   
v oblasti public relations a komunikace  



Společné bourání mýtů o CRC, nastavení platformy pro 
spolupráci a sjednocení aktivit různých subjektů zabývajících se 
tématikou CRC  
 
Střednědobé cíle: 
  
• odtabuizovat téma rakoviny střeva v očích veřejnosti a médií 
• vytvořit otevřený prostor pro komunikaci s důrazem na střední 

a mladší generaci  
• napomoci zrušit izolaci pacientů 
• pomoc při sdílení zkušeností nemocných a jejich blízkých 
• informovat o správné, kvalitní a dostupné zdravotní péči a 

léčbě 
• poskytovat podporu pacientům a jejich sdružením v diskuzi 

s médii, plátci, lékaři i státními orgány 

 
Projekt Vy a My společně 

 



Dlouhodobé cíle: 
  
• informovaný pacient je lépe léčitelný pacient 
• vytvořit aktivní komunitu pacientů schopných a ochotných vzít 

osud do vlastníc rukou 
  
 
Prostředky: 
provázanost webové komunikace, sociálních sítí, odborné 
veřejnosti, pacientských organizací, státních orgánů a médií 
 
 

 
Projekt Vy a My společně 

 



• nezačínejme od nuly 
• nedělejme jednu práci několikrát 
• neplýtvejme silami a penězi 
• využijme tohoto, co jsme všichni už odpracovali 
• rozvíjejme a propojujme úspěšné projekty 
• zamysleme se nad finančními zdroji 
• spojme se, pomáhejme si, podporujme se a táhněme za 

jeden provaz pod jedním velkým celonárodním projektem 
 
 

POJĎME SPOLEČNĚ BOJOVAT PROTI CRC V NAŠÍ ZEMI 
společně budeme mnohem silnější VY a MY  

 

 
Projekt Vy a My společně 

 



Vy a my společně proti CRC 

podpora screeningu CRC         
                                   informovaný občan  
 
péče o pacienty s CRC         
                                   informovaný pacient 

webová prezentace na doméně:            
                                                  www.rakovinastreva.cz 



Facebook.com 
Nebuď střevo - rakovina střeva 



Vy a my společně proti CRC 

Jsme potěšeni, že v rámci projektu Vy a my společně 
můžeme občanské sdružení Onkomaják spolupracovat  
s pacientskou organizací České ILCO.  
 
Vzájemně se doplňujeme a pomáháme, abychom po celé 
ČR šířili informace o prevenci a léčbě rakoviny tlustého 
střeva a konečníku a vychovávali informované občany a 
pacienty. 
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Střevotour 2012 
 
Začínáme 4. - 5. května návštěvou Evropských dnů CRC v Brně, hotel 
International 
 
Pokračujeme do Prahy, kde navštívíme magistrát města Prahy, Český rozhlas 
v Praze, natáčení seriálu FTV Prima Cesty domů, Český rozhlas ve Zlíně v 
rámci dnů otevřených dveří, vrátíme se zpět do Brna do Městského divadla. 
Kromě těchto významných míst navštívíme v průběhu roku nemocnice a místa 
po celé České republice, například Třebíč a Břeclav. Aktuální data a informace 
najdete na www.onkomajak.cz 
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