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Tisková zpráva
České ILCO (znovu) vítězem ceny
Coloplast Merit Award za rok 2018
České ILCO, z. s. získalo po šesti letech opět cenu Coloplast Merit
Award 2018 v regionu Evropy, Afriky a Středního východu. Cena, která se
uděluje pravidelně každé tři roky a je určena pro tu asociaci stomiků, která
podle hodnotící komise nejlépe prezentovala heslo Světového dne stomiků
WOD 2018 „Hovoříme otevřeně měníme životy“.
Aktivity českých stomiků považovala hodnotící komise za tak zajímavé a inspirující,
že rozhodla, že Česká republika je vítězem soutěže Coloplast Merit
Award 2018 v regionu Evropy, Afriky a Střední východu.
Prezident Evropské asociace stomiků Dr. Jón Thorkelsson, viceprezident Asijské
asociace stomiků Dr. Harikesh Buch a ředitel společnosti Coloplast Profesional
Coloplast a/s Berit Arboe Marthedal napsali v dopise předsedkyni Českého ILCO,
Ing. Marii Ředinové: „Váš přístup dokázal Vaši soustředěnou práci v šíření osvěty o
životě se stomií. Udělali jste obrovskou práci prostřednictvím různých aktivit, např.
Vašeho velkého cyklistického závodu po celé zemi s besedami na místní úrovni,
kde jste hovořili s ostatními o životě se stomií, Vašeho projektu PLAVEME, cvičení
Zdraví v pohybu na DVD a ocenění Vašich stomických sester. Měli jste mediální
pokrytí svých aktivit a během celého roku jste udělali fantastickou práci“.
Dále uvedli. „Chtěli bychom vám poblahopřát k ocenění Coloplast Merit Award
2018 a povzbudit Vás k tomu, abyste pokračovali ve vaší skvělé práci s cílem zvýšit
povědomí o životě se stomií“.
Marie Ředinová doplňuje: „Poděkování za skvělou práci patří všem, kteří se po
celý rok na dobré práci v regionálních spolcích a tedy i na práci Českého ILCO
podíleli. Nemohu jmenovat všechny, kterým chci poděkovat, Bronislav Tučný z
Nového Jičína si však zaslouží, aby byl uveden na prvním místě. Dal podnět k
loňské cykloakci Překonej své hranice a má také velký podíl na její realizaci, sám
zorganizoval výstavy nebo besedy s občany o životě stomiků na 9 místech,
organizuje soutěž Básnické střevo.“
V roce 2012 získalo České ILCO cenu Coloplast Merit Award 2012 za skvělou
prezentaci tehdejšího hesla Světového dne stomiků WOD 2012 "Buďme slyšet".
Marie Ředinová předsedkyně Českého ILCO, z.s.
V Praze 2. 2. 2019
Kontakt: predseda@ilco.cz
www.ILCO.cz

