
www.bbraun.cz 

www.coloplast.cz 

www.convatec.cz 

www.dansac.com 

www.eakin.cz 

www.ja-zdravotnickepotreby.cz 

www.lipoelastic.cz 
cz.facebook.com/stomici 

www.sabrix.cz 

www.pohlcovac-pachu.cz www.ilco.cz 

Bojíte se života 
s vývodem ? 

Zaskočila Vás  
nemoc 

a stali jste se         
STOMIKEM ? 

Potřebujete se  
 někým 

Poradit ? 

Bojíte se  
Jít do 

 společnosti ? 

Chcete 
 vidět jak se  
s vývodem - 

- STOMIÍ  
žije ? 

Navažte  
kontakt  

s dlouholetými 
STOMIKY ! 

PODAT POMOCNOU RUKU 
To je heslo spolků stomiků 

Další    klikej a poznej     

http://www.bbraun.cz/
http://www.coloplast.cz/Pages/home.aspx
http://www.convatec.cz/
http://cz.dansacimage.com/
http://www.eakin.cz/
http://www.ja-zdravotnickepotreby.cz/
http://www.lipoelastic.cz/
https://cs-cz.facebook.com/stomici
http://www.sabrix.cz/cz/
http://www.pohlcovac-pachu.cz/
http://www.ilco.cz/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=U_-sWxGInXo
http://www.youtube.com/watch?v=Z1xy0bJ3AGg
http://www.youtube.com/watch?v=Bg-huqdX2d4
http://www.youtube.com/watch?v=f1--anirKdc
http://www.youtube.com/watch?v=LhxhIVmw7oM
http://www.youtube.com/watch?v=JHAJqoarhBo
https://www.facebook.com/stomik.cz?fref=ts


Užitečné odkazy  

www.ilco.cz – webové stránky Českého ILCO 
 www.slovilco.sk – webové stránky Slovenského ILCO  
 www.ostomyeurope.org – Evropská asociace stomiků sdružující národní sdružení stomiků – ILCO  
www.portal.mpsv.cz – Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí – služba zaměstnanosti 
 www.nrzp.cz – Národní rada osob se zdravotním postižením 
 www.praceprozp.cz – Společný portál Národní rady osob se zdravotním postižením a portálu prace.cz 
 www.prace.cz – info o pracovních příležitostech 
 www.nfozp.cz – nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 www.euroklic.cz – projekt Národní rady se zdravotním postižením  
www.wckarta.cz  –  WC karta vznikla jako občanská iniciativa pacientů s idiopatickými střevními záněty 
 www.wckompas.cz – je online mapa veřejných toalet, která umožňuje uživatelům Internetu a  
                                       mobilních telefonů nalézt nejbližší dostupné WC  
www.bezrakoviny.cz – Kampaň Ministerstva zdravotnictví za prevenci rakoviny  
www.unie-pz.cz – Česká unie pro podporované zaměstnávání 
 www.burzaprace.kontobariery.cz – Burza práce pro projekt Konta Bariéry 
 www.praceozp.cz – Portál AV Institutu 
 www.bariery.cz – Konto Bariery – Nadace charty 77 
 www.infoposel.cz – Informační systém pro OZP – sdružení Samaritán 
 www.amelie-os.cz – psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké  
www.zakonyprolidi.cz – právní předpisy České republiky ve znění pozdějších změn a doplnění, je  
                                           možno se zde podívat i na právní předpisy Slovenské republiky  

 
 
 
 
 

    klikej a poznej     

http://www.ilco.cz/
http://www.ilco.cz/
http://www.slovilco.sk/
http://www.slovilco.sk/
http://www.slovilco.sk/
http://www.slovilco.sk/
http://www.ostomyeurope.org/
http://www.ostomyeurope.org/
http://www.ostomyeurope.org/
http://portal.mpsv.cz/
http://portal.mpsv.cz/
http://portal.mpsv.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.praceprozp.cz/
http://www.praceprozp.cz/
http://www.praceprozp.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.nfozp.cz/
http://www.nfozp.cz/
http://www.nfozp.cz/
http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html
http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html
http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html
http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html
http://www.wckarta.cz/
http://www.wckarta.cz/
http://www.wckompas.cz/
http://www.wckompas.cz/
http://www.wckompas.cz/
http://www.wckompas.cz/
http://www.bezrakoviny.cz/
http://www.bezrakoviny.cz/
http://www.unie-pz.cz/
http://www.unie-pz.cz/
http://www.unie-pz.cz/
http://www.unie-pz.cz/
http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx
http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx
http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx
http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.praceozp.cz/
http://www.praceozp.cz/
http://www.praceozp.cz/
http://www.praceozp.cz/
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.infoposel.cz/
http://www.infoposel.cz/
http://www.infoposel.cz/
http://www.infoposel.cz/
http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/brozura-psychosocialni-minimum
http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/brozura-psychosocialni-minimum
http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/brozura-psychosocialni-minimum
http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/brozura-psychosocialni-minimum
http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/brozura-psychosocialni-minimum
http://www.amelie-os.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-nemocni-rodina-rakovina/brozura-psychosocialni-minimum
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/

