
 
 

OMF: Rostoucí partnerství pro podporu výzkumu  

Říjnové novinky 

 
Brzy přijde Trojnásobné dárcovské úterý 
Nadšeně vám oznamujeme, že budeme znovu slavit #GivingTuesday 

(DárcovskéÚterý) jako Trojnásobné dárcovské úterý. Jack a Dilla 

Cosgrovovi s rodinou štědře přislíbili až 100,000 dolarů, aby 

ztrojnásobili vaši podporu výzkumu. 

 

Pokud darujete 250 dolarů, rodina Cosgrovova doplní 750 a váš dar tak bude mít hodnotu 1000 dolarů. 

Úžasné! 

 

Jsme nesmírně vděčni rodině Cosgrovových a vyzýváme vás, abyste darovali v naší sbírce Trojnásobné 

dárcovské úterý. Sbírka začne v úterý 17. října a bude pokračovat až do úterý 28. října. (Na fotografii Jack 

Cosgrove, Dilla Cosgrove, Jill Von Ebers, Chris Quinn, Linda Tannenbaum) 

  

Mezinárodní Giving Tuesday (Dárcovské úterý) se stalo nejrozsáhlejším dnem věnovaným filantropii na 

celém světě. OMF bude znovu slavit toto mezinárodní hnutí jako  #TripleTuesdayOMF 

(TrojnásobnéÚterýOMF) #GivingMEday (DárcovskýMEden) #UnselfieME (unselfie je fotografie „selfíčko“  

někoho, jak něco daruje na dobročinné účely). 

 

 
 
 

OMF posiluje naše mezinárodní vazby 
 

Konec Mezinárodního turné ME/CFS vytvořil mnoho nových mezinárodních společenství. Nadšeně se s 

vámi podílíme o zprávu, že s pomocí týmu přes 35 dobrovolných překladatelů bude brzy OMF sdílet své 

novinky a newslettery v následujících jazycích:  



• Bengálština 

• Chorvatština   

• Čeština      

• Holandština 

• Francouzština 

• Němčina 

• Italština                     

• Japonština 

• Norština 

• Polština 

• Portugalština 

• Srbština 

• Španělština 

• Švédština 

Přidali jsme na naši webovou stránku novou překladatelskou sekci, abyste tyto překlady mohli snadno 

najít a sdílet s vaší rodinou a přáteli po celém světě. 

 

 

Konec Mezinárodního turné ME/CFS pokračuje novým 
partnerstvím 
 
Linda Tannenbaumová je velkým podporovatelem Jennifer Breaové od té doby, co začala svou 

výjimečnou snahu o budování komunity a úsilí o obhajobu založením #MEAction. S potěšením 

oznamujeme, že jsme posunuli naše partnerství na novou úroveň. 

 

OMF je nyní oficiálním partnerem kampaně globálního významu Time for Unrest (Čas na nepokoje), 

která se pořádá pro zvýšení povědomí, výzkumu, vzdělání a financování nemoci ME. Kampaň doprovází 

oceněný dokument Unrest (Nepokoj) režírovaný Jennifer Breaovou. Od té doby, co se Jen se svým 

filmovým debutem zúčastnila filmového festivalu Sundance, jsme byli jejími partnery při mnoha 

promítáních. S potěšením zahrnujeme Unrest do některých z našich nadcházejících událostí v rámci 

světového turné. 

 

(*V rámci těchto událostí se bude promítat Unrest.**Po promítání filmu následují dotazy a odpovědi s 

Dr. Ronem Davisem, Dr. Janet Dafoeovou and Ashley Haugenovou.) 

 

Prosím navštivte webovou stránku filmu Unrest pro kompletní seznam mezinárodních promítání a 

rozvrh speciální akce otázek a odpovědí a navštivte naši webovou stránku, abyste se dozvěděli o 

následujících zastávkách světového turné. 

  

říjen 2** - Menlo Park, CA 

http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879352/0/79778/?x=36de319a
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879354/0/79778/?x=143ac604
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74836576/0/79778/?x=85cadafe
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879356/0/79778/?x=06096a08
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879357/0/79778/?x=5c625dc5


říjen 2* - Santa Monica, CA (panelová diskuse s Jen Breaovou) 

říjen 15* - Dana Point, CA 

listopad 1 - New York, NY 

listopad 4 - Boston, MA 

listopad 11* - Fullerton, CA 

únor 11 - Los Angeles, CA 

 

  

 

 

Mince pro léčbu 

 
Děkujeme, že se účastníte kampaně Coins For A Cure (Mince pro léčbu). Těšíme se, až dostaneme vaše 

dary na dary. Připojte s k týmu OMF s vašimi vlastními kreativními událostmi a fundraisingem. Jsme 

nadšeni, dostaneme-li dary v jakékoliv výši. – Jakýkoliv dar pomůže urychlit výzkum.  

 

 

Zpátky do školy – pomozte našim dětem uspět  
  

Jsou dostupné nové nástroje pro pomoc rodičům a dětem zvládat výzvy 

spojené se školní docházkou.  Učiňte letošní období návratu dětí s ME/CFS 

zpět do školy lepší než předchozí. Znovu děkujeme Faithu Newtonovi, PhD, z 

Delaware State University za vytvoření tak úžasných nástrojů pro pomoc 

našim dětem. 

 

Rodiče: Doporučujeme vám prohlédnout si tyto užitečné materiály, vytisknout je a sdílet je s vaší místní 

školou. 

 

 

Slovo našeho CEO (výkonný ředitel)/Prezidenta 
  

Hlavním cílem OMF je udržovat informovanost a zapojení pacientů do výzkumu. Naše poslední komunitní 

sympozium toho bylo skvělým příkladem.  

 

http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879358/0/79778/?x=c546a3e8
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879359/0/79778/?x=244268ce
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879361/0/79778/?x=6a4e3f25
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74784062/0/79778/?x=ca7ef943


Spojili jsme dohromady a poučili tisíce lidí z celého světa pomocí živého přenosu a videa 

na YouTube. Stále budeme využívat tento model sympózia, abychom vás udrželi 

informované. 

 

Víme, že díky úsilí společně jako sjednocené komunity jsme silnější. Těšíme se na další 

pokračování zvyšování našich výzkumných snah s vámi jako našimi partnery. 

 

 

S nadějí pro všechny 

 

  
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo  

  

 
 
 

Naše cíle: 

• Urychlit revoluční výzkum ME/CFS a souvisejících komplexnchí chronických chorob 

• Podporovat spolupracující vědecký výzkum pro objevení molekulárních příčin, nalezení efektivní 

léčby, diagnostických markerů, preventivních přístupů a léků. 

• Kontaktování, zapojení a informování pacientské komunity 

• Pomáhat řídit a podporovat globální spolupráci 

Pokud byste chtěli dostávat všechny naše české OMF zprávy přímo do vaší emailové schránky, 
prosím registrujte se a ujistěte se, že jste uvedli vaši zemi. Všechny naše české překlady 
budete moci najít na naší webové stránce. Pokud se obracíte přímo na OMF, prosím, pošlete 
zprávu v angličtině. 
 

Více informací: www.omf.ngo. Napište nám: info@omf.ngo. Registrujte se pro odběr 

našeho  newsletteru. Sledujte nás na Twitteru.  Dejte nám palec na  Facebooku. Darujte na podporu 

výzkumu.  

 

OMF děkuje Lence za tento český překlad.   
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