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Úvodní slovo

Ač je to neuvěřitelné, čas neúprosně běží a rok, který byl ve svém prů-
běhu velmi dynamický je za námi a na mně je, abych se ho pokusila shr-
nout a zhodnotit  Nedělá se mi to vůbec lehce  Vypíchnout vše důležité 
a podnětné, nezapomenout na nic, co se podařilo, zamyslet se nad tím, 
kam jsme se během roku posunuli, vnímat jednotlivé kroky, které vedly 
a ještě vedou k daným cílům, nezapomenout při tom na jednotlivé členy 
týmu, kteří svým nasazením přispěli k řadě pozitivních změn, to vše mi 
běží jako filmový pás hlavou 

Myslím si, že rok 2015 byl pro Amelii důležitým krokem k upevnění své 
pozice na poli profesním, což dokázala nejenom tím, že otevřela díky po-
řádané konferenci prostor pro výstupy v oblasti psychosociální, potvrdi-
la si svoji jasnou úlohu v péči o onkologicky nemocného a jeho rodinu 
a získala důležité zkušenosti v rámci čerpání poznatků v zahraničí, hlav-
ně díky účasti na světovém kongresu psychoonkologie, který proběhl 
v USA  Tyto poznatky pak vhodně zakomponovala do své práce  

Zároveň tak jako v životě, byla často konfrontována s různými překážkami a změnami, kterým musela čelit a reago-
vat na ně  To někdy zásadním směrem kladlo vysoké nároky na některé členy týmu, hlavně na ty ve vedoucí pozici  
To, že Amelie i v těcho situacích obstála svědčí o její síle a životaschopnosti  V oblasti personální došlo k řadě změn, 
některé souvisely s ukončením dlouhodobých projektů, některé se situacemi, které přináší život a přicházejí tak jako 
v životě neočekávaně  I tyto náročné momenty tým překonal a v určitém směru ho to upevnilo  V závěru roku čekala 
na Amelii ještě jedna významná změna a tou byla povinná transformace organizace tak, jak ukládá zákon  Ta pro-
běhla za souhlasu a pomoci členů spolku a v souvislosti s touto změnou došlo i ke změnám na pozicích členů vedení 
a výkonné rady spolku Amelie  Myslím si, že Amelie je nyní opět na startovní čáře nového roku plná sil a očekávání, 
připravená posílit dále svoje kroky, které vedou k jasnému cíli, profesionální a přitom lidsky citlivá práce s těmi, kteří 
se díky nemoci dostanou do obtížné a těžce zvladatelné situace, komunikace v oblasti prevence a také propojení 
s dalšími odborníky  K tomu jí přeji hodně sil a nadšení, zvláště proto, že s koncem minulého roku jsem předala 
kompetence související s předsednicvím spolku Amelie do rukou nové předsedkyně, která podle mého přesvědčení 
bude v této roli pro Amelii významným podpůrným prvkem 

Amelie držím ti palce

Vaše Michaela Chrdlová
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Amelie v roce 2015
Organizace a změny v ní

Amelie, z.s. vznikla v roce 2006 jako občanské sdružení, jehož cílem byla psychosociální pomoc onkologicky nemoc-
ným a jejich blízkým. Zakládajícími členy byly Pavla Tichá, Henrieta Tondlová a Michaela Chrdlová. 

Od svého počátku Amelie realizovala mnoho aktivit a projektů: 

2006 založení Amelie, o.s.

2007
otevření prvního Centra Amelie v Praze pro veřejnost
spuštění telefonické Linky Amelie
zahájení dobrovolnického programu ve Všeobecné Fakultní Nemocnici v Praze

2008
otevření Centra Amelie v Olomouci
otevření Centra Amelie v Rakovníku

2009
akreditace „Dobrovolnického programu Amelie“ u Ministerstva vnitra 
zahájení dobrovolnického programu ve Fakultní Nemocnici v Olomouci

2010
registrovány sociální služeby v Centru Amelie v Praze a sice Odborné sociální poradenství 
a Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené

2011
realizován první komunikační projekt „C´est la vie aneb jak se žije ve Středočeském kraji“
spuštěna e-mailová Linka Amelie

2012
založení Sociálního podniku Amelie, který je zaměřen na vzdělávání v psychosociální oblasti
akreditace a realizace prvních vzdělávacích akcí

2013

realizován první ročník Tulipánového měsíce
realizace konference o dobrovolnictví na onkologiích „I slova léčí“
zahájení dvouletého projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
zahájení dobrovolnického program ve Středočeském kraji v Nemocnici Na Pleši
realizován komunikační projekt „C´est la vie aneb jak se žije v Olomouckém kraji“
rozšířena registrace sociálně aktivizačních služeb pro Centrum Amelie v Olomouci

2014
realizován druhý ročník Tulipánového měsíce
otevření Centra Amelie v Příbrami
rozšíření dobrovolnického programu v Praze

2015

realizován třetí ročník Tulipánového měsíce
otevření Centra Amelie v Liberci
rozšíření dobrovolnického programu v Olomouci
realizace konference „I slova léčí II.“ aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké
realizován osvětový projekt na školách „Onkologicky nemocný v rodině“
změna Amelie na zapsaný spolek a názvu na Amelie, z.s.

Na konci roku 2015 došlo k plánované změně Amelie. 
Jméno Amelie, o.s. bylo změněno na Amelie, z.s. Proběhla valná hromada a bylo zvolenové nové vedení Amelie, 
v souladu s plánovanými změnami stanov a změnou na zapsaný spolek. V tuto chvíli probíhá proces zápisu do spol-
kového rejstříku. 

Tato aktivita završila jednu etapu Amelie, ale nezměnila cíle, poslání ani její vizi.

Vizí Amelie je situace, kdy je rakovina vnímána „jen“ jako součást života. 
Posláním Amelie zůstává pomáhat žít život s rakovinou. Aktivně, přímo těm, kdo to potřebují a chtějí. 
Cílem Amelie je vytvořit v každém kraji minimálně jedno Centrum Amelie, které bude poskytovat individuální 
a skupinové aktivity pro klienty a bude podporovat i dobrovolnickou činnost. 
Hodnoty Amelie jsou partnerství, důvěra a zkušenost.
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Amelie je aktivní organizací, která spolupracuje s nemocnicemi, pacientskými organizacemi, odborníky i laiky. Jed-
ná se o spolupráci zejména s Fakultními nemocnicemi v Praze a Olomouci, nemocnicemi v Liberci, Rakovníku, 
Příbrami, Na Pleši a v Praze Na Bulovce. Také je členem v zastřešujících organizacích NRZP, SKOK, UNO a Liga proti 
rakovině. 

Amelie v roce 2015 úspěšně prošla kontrolami plnění svých povinností. Jednalo se zejména o kontrolu hospodaření 
s dotacemi, finanční audit, ale teké interním procesem hodnocení nezávislou organizací. Šlo o hodnocení spolehli-
vost Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). To vyústilo v udělení značky spolehlivosti, kterým se Ame-
lie může od léta 2015 prokazovat. 

Spolek Amelie 

Po většinu roku spolek kromě běhu organizace a projektů realizoval přípravné aktivity na plánovanou změnu na za-
psaný spolek. Tato zásadní změna proběhla na valné hromadě v prosinci 2015. Byly schváleny nové stanovy spolku 
a v souladu s nimi i nové volby do orgánů spolku. 

Složení vedení Amelie bylo v roce 2015 následující:

Do prosince 2015
•	 Výkonná rada:  

Předsedkyně rady a statutární orgán:  
MUDr. Michaela Chrdlová 
Členové rady: Václav Špáňa, Zdeňka Svoboda 
Kuhnová, Gabriela Böhmová, Eva Adamcová

•	 Revizní rada:  
Předsedkyně revizní rady:  
MUDr. Alexandra Aschermannová  
Členové revizní rady: Jindra Zemanová, Tomáš 
Ctibor

Od prosince 2015
•	 Výkonná rada:  

Předsedkyně rady a statutární orgán:  
Mgr. Šárka Slavíková 
Členové rady: Václav Špáňa, Zdeňka Svoboda 
Kuhnová, Gabriela Böhmová, Michaela Chrdlová

•	 Revizní rada:  
Předsedkyně revizní rady:  
Dina Rišianová  
Členové revizní rady: Jiřina Vecková a Dagmar 
Bejdlová

Členů spolku je celkem 14, z toho je nadpoloviční většina zdravotně postižených a proto Amelie i nadále zůstává 
organizací zdravotně postižených.

Tým Amelie

Vedení Amelie:
Manažer provozu a metodik, zastupující ředitel:  Michaela Čadková Svejkovská
Finanční manažer:  Milan Zálešák, Olga Nováková
Vedoucí sociálního podniku:  Šárka Slavíková

Vedení projektů:
Koordinátor Centra Amelie v Liberci:  Petra Kuntošová
Koordinátor Centra Amelie v Olomouci:  Tereza Kvapil Pokorná
Koordinátor Centra Amelie v Praze:  Kateřina Kyselová, Šárka Slavíková
Koordinátor Centra Amelie v Příbrami:  Vladimíra Míková
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Koordinátor Centra Amelie v Rakovníku:  Jiřina Vecková
Koordinátor dobrovolnického  
programu v Olomouci:  Tereza Kvapil Pokorná, Anna Buriánková
Koordinátor dobrovolnického  
programu v Praze a Středočeském kraji:   Kateřina Kyselová, Kristýna Horynová, 

Michaela Chrdlová, Hana Plšková
Koordinátor projektu Návrat do  
zaměstnání po onkologické nemoci:  Radka Pončová

Asistenti:
Kristýna Horynová, Lucie Šimánková, Eva Votavová
Pracovníci v přímé práci s klienty:
 Petra Kuntošová, Ilona Hlávková, Radka Mikulová, Marie 
Pijáčková, Martin Kupka, Marek Malůš, Tereza  Kvapil 
Pokorná, Šárka Slavíková, Michaela Chrdlová, Michaela 
Čadková Svejkovská, Olga Fleková, Slávka Škvareková, 
Denisa Niederlová
Externí spolupracovníci:
 Igor Ondřej, Ingrid Jamrichová, Alice Picková, Petra 
Léblová, Tereza Cimrmannová, Pavel Roubal, Milan 
Kinkor, Dagmar Konečná
Účetní: 
Hana Bodláková 

Amelie v roce 2015 zaměstnávala celkem 34 pracovníků, průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr byl 4. Součet tří nejvyšších příjmů v Amelii včetně odvodů byl 1 239 726 Kč.

Financování Amelie

Vícezdrojové financování je cílem Amelie, proto byl založen Sociální podnik a veřejná sbírka a proto se realizují projek-
ty, které podporují komunikaci s potenciálními dárci. Mezi největší projekty patří Tulipánový měsíc, který oslovuje ši-
rokou veřejnost nejen v Praze, ale patří sem i tradiční benefiční koncerty v Olomouci a kulturně společenská setkávání 
v Rakovníku „Iva a její hosté“. Amelie také realizuje drobné lokální akce, které zviditelňují nabízené služby a mohou 
otevírat prostor jak pro klienty, tak pro potenciální spolupráci. Tyto aktivity realizují Centra Amelie. 

Státní instituce 2 168 000 Kč

Města a krajské úřady 1 278 000 Kč

Nadace a nadační fondy 221 000 Kč

Úřad práce 125 000 Kč

Dary od firem a jednotlivců 63 000 Kč

Veřejná sbírka 50 000 Kč

Tržby z prodeje služeb 161 000 Kč

Náklady: 3 980 252 Kč

Výnosy: 4 066 138 Kč

Přílohou této výroční zprávy je kompletní účetní závěrka.
Organizace prošla auditem u společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o, vyjádření auditora je přílohou.

 

 

 

Tým Amelie při práci
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Dotace a dary 

Amelii v roce 2015 podpořilo celkem 23 institucí a organizací a 39 osob, jejichž identitu známe. Další podpořili Amelii 
formou veřejné sbírky a přes DMS. 

Dotace v roce 2015:

MHMP

962 tis. Kč

MPSV 

884 tis. Kč

Ministerstvo zdravotnictví
730 tis. Kč

Úřad vlády ČR

300 tis. Kč

Ministerstvo kultury

150 tis. Kč

Ministerstvo vnitra ČR
104 tis. Kč

Městská část Praha 10 96 tis. Kč

Úřad práce 88 tis. Kč 

Městská část Praha 8 75 tis. Kč

NF J&T 73 tis. Kč

Středočeský humanitární fond 60 tis. Kč

Statutární město Olomouc 56 tis. Kč

Nadace ČEZ 50 tis. Kč 

Nadace EURONISA 30 tis. Kč

LESY ČR 30 tis. Kč

Městský úřad Rakovník 18 tis. Kč

Nadační fond PDŽL 15 tis. Kč

Olomoucký kraj 10 tis. Kč

NF LASVIT 10 tis. Kč

Nadace Umění pro zdraví 5 tis. Kč

Statutární město Liberec 1 tis. Kč

Dárci Amelie:

AeskuLab, k.s. 30 000 Kč Magna Exteriors (Nymburk), s.r.o. 10 000 Kč
Pidrman Martin 89 300 Kč Molák Stanislav Mgr. 11 000 Kč
Nadace SOVA 12 000 Kč Žaloudek Josef 10 000 Kč

Aliyeva Chrystyna JNJ Global Martišová Miroslava Mgr. Štefánek Michael
Benešová Lucie Klabanová Alena Mizerová Jana Vozábal Petr
Business Services, s.r.o. Kuře Pavel Ing. Pražáková Emilie Zíková Hana
Hašková Hana Lohrová Jedličková Žaneta Růžičková Zuba Josef
Huseynova Nigar Machek Martin Svoboda Jakub
Chrdlová Michaela MUDr. Manka Jiří TACA, s.r.o.

Nefinanční dary
Nedílnou součástí provozu Amelie jsou však i materiální dary a bezplatné služby. Takto nám v roce 2015 vypomáhali 
následující osoby a organizace:

Apokalips pole dance studio výtěžek benefiční akce na chod Centra Amelie Olomouc
Bez-jazykovky.cz dárkové poukazy na jazykové kurzy pro dobrovolníky
COPIA Liberec, spol. s r. o. bezplatné zapůjčení tiskárny
Dopravní podnik hlavního města Prahy inzerce v deníku Metro a Metrovision
Dostálová Aneta kancelářský nábytek pro Centrum Amelie Olomouc
Epava Olomouc, a.s. bezplatné tiskové služby pro Centrum Amelie Olomouc
Glassor, s.r.o. úprava vánočních ozdob
GOJA s.r.o. vánoční ozdoby do Centra Liberec
Hes Viktor keramické výrobky k prodeji
Hudební Institut bezplatné hudební vystoupení na Benefičním koncertu
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IPO DOMOV (Hušek Vladimír Ing.) nábytek do Centra Liberec
Jazz Tibet Club Olomouc bezplatné poskytnutí prostor pro Benefiční koncert
Krajčovič Ivan překlady do anglického jazyka
Kvapil Josef, Ing. kancelářský nábytek a vybavení do Centra v Olomouci
Kvapil Pokorná Tereza, Bc. DiS. materiály a vybavení Centra Amelie Olomouc
Nadace Preciosa korálky na tvoření
NF Lasvit počítač do Centra Liberec
Pokorná Hana, PhDr. materiály a vybavení Centra Amelie Olomouc
Potravinová banka Liberec o. s. občerstvení do Centra Liberec
Procházka Ivo natáčení a úprava videozáznamu
Skýba Marcel fotopráce
SPOLTEX spol. s r.o. koberec do Centra Liberec
SVOJTKA & Co. s.r.o. nakladatelství, omalovánky pro dospělé
Šindelářová Jitka malba na vánoční ozdoby
Tarsago Česká Republika, s.r.o. inzerce
Votruba Roman kancelářský nábytek pro Centrum Amelie Olomouc
Xemasa s.r.o. kancelářské potřeby
Michal Čagánek, Vojtěch Fajfr, Pavlína Kourková, 
Veronika Sonter, Dana Grulichová, Petra Šmitáková, 
Hana Žaneta Fleknová, Kamila Rubešová, 
Miroslava Kosková, Michaela Procházková, 
Petra Benešová, Michaela Švehlová

drobný materiál do Centra Amelie v Olomouci

Dárci nefinančních darů v rámci Tulipánového měsíce:

Doušová Kateřina, Jandová Radka, Kafková Simona, 
Krbůšková Adéla, Kučera Jaroslav, Matějková 
Leona, Náhlíková Gabriela, Nepasická Lucie, 
Sedláková Denisa, Soukupová Jitka, Škopová Jitka, 
Teplá Sandra, Urbánková Ivana

designové výrobky na benefiční prodej

HDS Retail občerstvení na zahájení Tulipánového měsíce
Galerie KusKovu realizace benefiční výstavy na Tulipánový měsíc
Hořelica Patrik fotografie na benefiční prodej
Látal Ivan fotografie tulipánů

Shatat Karim květinářství Papavera realizovalo pro Amelii prodej 
květin v Tulipánovém měsíci

Tachezy Andrea digitální A3 tisk

Lektoři, kteří bezplatně realizují přednášky a workshopy v rámci Tématických měsíců:
Jana Hubená, MUDr. Vladimír Hanzal, MUDr. Běla Malinová, Jan Pospíšil, PhDr. Jiřina Šiklová CSc.,  
Ing. Michal Vaněček, MBA, MUDr. Petra Steyerová, Mgr. Veronika Kubů, Jitka Vaňková,  
Bc. Adéla Vaculíková, PhDr. Daniela Šimonová, Mgr. Elena Strupková.

Dobrovolníci v Tulipánovém měsíci a pro Amelii

Amelie v roce 2015 realizovala pololetní Newsletter pro dárce, který jim dodává in-
formace o tom, co se děje a plánuje a ve kterém jsou zváni k dalšímu dění. Všem 
dárcům Amelie a její tým srdečně děkuje a těší se na další spolupráci – bez vás by 
Amelie nebyla.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci poslání Amelie v roce 2015. Díky vám Amelie pomáhá žít život 
s rakovinou.
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Realizované projekty v roce 2015

Centra a Linka Amelie 

Amelie vznikla s cílem pomáhat onkologicky nemocným a jejich blízkým, přibližovat jim nabídku komplexní a od-
borné pomoci, která je dostupná a reaguje na individuální potřeby. Součástí této psychosociální služby, jak je 
realizována v mnoha vyspělých státech světa, je nabídka psychické podpory, sociální poradenství, aktivit zaměře-
ných zejména na zvládání stresu a vyrovnání se s onemocněním, jeho léčbou a případnými následky, informační 
servis a sdílení. Všechny aktivity podporují a doplňují léčbu zdravotníků tak, aby z ní byl co nejvyšší efekt jak pro 
nemocného, tak pro jeho blízkého, ale i pro společnost jako celek. Z tohoto pohledu je nabídka aktivit v jednot-
livých Centrech klíčová. Tam kde není k dispozici Centrum Amelie, může v omezené míře suplovat služby Linka 
Amelie.
V roce 2015 Amelie nabízela služby psychosociální pomoci v Centrech Amelie v Liberci, Olomouci, Praze, Příbra-
mi a Rakovníku a přes telefon nebo e-mail na Lince Amelie. V rámci těchto služeb bylo realizováno celkem 2263 
kontaktů s nemocnými či jejich blízkými v individuálních či sku-
pinových aktivitách. Obsahem byl zejména informační servis, 
poradenství (včetně registrovaných sociálních služeb, rodin-
ných a párových poradenství a poradny pro muže), podpora 
v  situaci změny, zmírnění a prevence stresu, seberozvoj a  fy-
zická aktivizace vedená s ohledem na specifika onkologického 
onemocnění a možných omezení s ním spojených. Konkrétně 
se jedná například o  arteterapii, relaxační a dechová cvičení, 
základní a odborné sociální poradenství, ale třeba i o možnost 
posezení v neformálním prostředí nad kávou či čajem a setká-
vání se s dalšími lidmi.

kontaktů s klienty celkem 2263
kontaktů v individuálním poradenství 492
kontaktů přes Linku Amelie 88
kontaktů ve skupinových aktivitách 1826
z toho v sociálních službách 526
nových klientů 217

Kromě výše uvedených aktivit Centra realizovala dva rekondiční pobyty, množství kulturně společenských akcí 
a dva další projekty – Tématické měsíce a Arteterapie onkologicky nemocným.

Centrum Amelie v Liberci
Centrum Amelie Liberec je nejmladším Centrem Amelie a podařilo se jej otevřít na jaře roku 2015. Na Liberecku je 
tak k dispozici první profesionální organizace, která v regionu poskytuje psychosociální služby onkologicky nemoc-
ným a jejich blízkým. Centrum bylo v roce 2015 pro klienty otevřeno dva dny v týdnu a sociální pracovnice díky 
úzké spolupráci s nemocnicí působily i přímo na onkologické ambulanci. V nabídce jsou individuální konzultace se 
sociálním pracovníkem zaměřující se jak na poradenství, tak na zprostředkování kontaktů a informací. 

Centrum Amelie v Liberci realizovalo v roce 2015:

kontaktů s klienty celkem 63
kontaktů v individuálním poradenství 22
kontaktů přes Linku Amelie 22
kontaktů v ambulanci 32
nových klientů 63
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V roce 2015 uspořádalo Centrum Amelie Liberec tyto jednorázové akce:

Veletrh pracovních příležitostí 
V říjnu se Amelie prezentovala na veletrhu vzdělávacích a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC se svojí 
nabídkou služeb.

Vánoční trhy
V prosinci byla Amelie účastníkem vánočních trhů před libe-
reckou radnicí, kde mohli zájemci získat informace nejen o po-
skytovaných službách organizace, ale mohli si i odnést vánoční 
ozdobu se symbolem Amelie pro své potěšení domů.

Centrum Amelie Liberec
Husova 357/10 (budova U, vchod z ulice Jablonecká)
460 63 Liberec 
Telefon: +420 608 458 277 
E-mail: liberec@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Olomouci
Centrum Amelie Olomouc nabízí své aktivity již od roku 2007 a v rámci registrované sociální služby poskytuje Sociál-
ně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2015 bylo pro klienty Centrum dostupné 
každé pondělí od 15 do 18 hodin s možností navštívit individuální konzultace se sociální pracovnicí nebo psycho-
logem zaměřující se jak na poradenství, tak na zprostředkování kontaktů a informací. Na programu skupinových 
aktivit byla v pravidelné nabídce arteterapie, dramaterapie, výtvarná dílna, podpůrná skupina a další aktivizační 
i relaxační činnosti. Dva pátky v měsíci byla od 15 do 16 hodin k dispozici také poradna pro muže vedená psycho-
logem. Ke dni 1. června se navíc Centrum dočkalo nového otevření ve vlastních a větších prostorách, díky kterým 
bylo možné rozšířit nabídku služeb i o akce pro širší veřejnost. Od září se v programu Centra tedy pravidelně objevují 
besední Večery s Amelií představující různé zajímavé hosty a další akce.

Centrum Amelie v Olomouci realizovalo v roce 2015:

kontaktů s klienty celkem 230
kontaktů v individuálním poradenství 2
kontaktů přes Linku Amelie 22
kontaktů ve skupinových aktivitách 228
z toho v sociálních službách 129
nových klientů 25

V roce 2015 uspořádalo Centrum Amelie Olomouc tyto jednorázové akce:

Apokalips Chartity Day
Ke dni 3. října uspořádalo olomoucké Apokalips pole dance studio druhý ročník benefičního cvičení pro Centrum 
Amelie Olomouc. Výtěžek z akce ve výši 5. tisíc korun byl věnován na provoz Centra Amelie Olomouc.

Benefiční bazárek Amelie
První ročník Benefičního bazárku pro Amelii se uskutečnil dne 21. října a přinesl nejen radost z darování a přijímání, 
ale i skvělou atmosféru a nové zážitky. 

Benefiční koncert pro Amelii
Dne 9. prosince se uskutečnil již sedmý ročník Benefičního koncertu pro Amelii, který se tentokrát vrátil do prostor 
olomouckého Jazz Tibet Clubu. Zde slavilo úspěch vystoupení lektorů a studentů Hudebního Institutu a kapely 
Amigos Music.
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Vánoční trhy 
Vánoční atmosféra vyvrcholila dne 16. prosince uspořádáním 
akce Vánoční trhy, které se uskutečnily v Centru Amelie Olo-
mouc. Prostory Centra provonělo cukroví, punč a každý ná-
vštěvník si mohl vyzkoušet výrobu vánočních dárků z dílny 
Amelie nebo si již vyrobený dárek koupit. Atmosféru dokreslo-
valo hudební vystoupení části kapely Mašinka.

Centrum Amelie Olomouc
Horní náměstí 367/5
779 00 Olomouc
Telefon: +420 739 005 123
E-mail: amelie.olomoucko@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Praze
Centrum Amelie v Praze nabízí psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým prostřednictvím jak 
registrovaných sociálních služeb - Odborného sociálního poradenství a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory 
a  zdravotně postižené, tak služeb návazných (například arteterapie, pacientské setkávání, rodinné a partnerské 
poradenství, aktivity prevence stresu, koučink). Nabídka služeb byla obohacena o 4 nové aktivity: Trénink paměti, 
S Amelií za kulturou, Pohybové aktivity na principech pohybové taneční terapie a vzdělávací blok Vracím se do prá-
ce. Služby jsou nabízeny pravidelně od pondělí do čtvrtka.

Centrum Amelie v Praze realizovalo v roce 2015:

kontaktů s klienty celkem 1341
kontaktů v individuálním poradenství 200
kontaktů přes Linku Amelie 80
kontaktů ve skupinových aktivitách 976
z toho v sociálních službách 727
nových klientů 191

Tématické měsíce v Centru Amelie Praha
I v roce 2015 byl realizován projekt zaměřený na prevenci a život s onkologickým onemocněním. V každém měsíci se 
věnoval jinému typu rakoviny a formou přednášek, on-line přednášek (díky spolupráci se Seppia), besed a worksho-
pů se snažil přiblížit úskalí, která onemocnění provází v běžném životě a ukázat možnosti řešení a pomoci. Ke každé-
mu tématu byla vytvořena na webu Amelie stránka s ověřenými odkazy z oblasti léčby dané onkologické diagnózy 
a s kontakty na pomáhající organizace.
Celkem bylo realizováno 34 akcí, na nichž přednášelo mimo pracovníky Amelie celkem 24 lektorů. Webová část Té-
matických měsíců je dále k dispozici všem potřebným i po ukončení aktivit.

V roce 2015 uspořádalo Centrum Amelie Praha také tyto jednorázové akce:

Den otevřených dveří 
V tomto roce se uskutečnil den otevřených dveří v červnu. Bylo 
možné seznámit se s nabídkou služeb a pracovníky Centra Ame-
lie. Program byl doplněn o hudební vystoupení a pohoštění.

Veletrhy a dny sociálních služeb
Během roku se Centrum a jeho aktivity prezentovaly na několika 
veletrzích a dnech sociálních služeb, například: Velikonoční jar-
mark Prahy 8, NGO Market, Veletrh sociálních služeb Prahy 12, 
Den zdraví a sociálních služeb Prahy 8.
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Vánoční setkání
V prosinci proběhlo vánoční setkání, na kterém se sešli klienti, dorovolníci, pracovníci, příznivci a sponzoři Amelie. 
Kromě ochutnání domácího cukroví a punče se účastníci mohli zapojit při společném zpěvu koled, vyrobit vánoční 
přání nebo si připomenout něco z historie v rámci vánočního kvízu.

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15 (vstup ze Sokolovské ulice)
186 00 Praha 8 - Karlín
Telefon: +420 283 880 316
E-mail: centrum.praha8@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Příbrami
Centrum bylo otevřeno v příbramské nemocnici v dubnu 2014 
a bylo k dispozici vždy nejméně jeden den v týdnu od 9:00 do 
14:00 hodin. Centrum nabízelo individuální konzultace a pravi-
delný skupinový program, konkrétně čajovnu, dechová cvičení 
a arteterapii. Během jara 2015 se však přestěhovala onkologie 
do jiné budovy nemocnice a Centrum se stalo pro nemocné těž-
ko dosažitelným, bez návaznosti na ambulanci. Z toho a dalších 
důvodů byl provoz Centra v červenci 2015 pozastaven.

Centrum Amelie v Příbrami realizovalo v roce 2015:

kontaktů s klienty celkem 4
kontaktů v individuálním poradenství 4
kontaktů přes Linku Amelie 0
kontaktů ve skupinových aktivitách 0
nových klientů 3

Centrum Amelie Příbram
Oblastní nemocnice Příbram (Pavilon E, 1. patro)
Podbrdská 269
261 95 Příbram – Zdaboř
E-mail: pribram@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Rakovníku
Centrum Amelie v Rakovníku je nejmenším Centrem Amelie, má však velmi dobrou návaznost na Masarykovu ne-
mocnici v Rakovníku, kde se koná setkávání klientů a kromě pravidlených aktivit nabízí i návazné aktivity. Mezi ně 
patří rekondiční pobyty a kulturně společenská setkávání. 
Aktivity Centra jsou k dispozici každý týden, pravidelná setkávání v Centru probíhají 1x za 14 dní ve čtvrtek mezi 
14 a 17 hodinou. Nabídka Centra zahrnuje zejména aktivizačně zaměřené skupiny – cvičení, nordic walking, výlety, 
ale i zaměřené na sdílení, ve kterých se scházejí onkologicky nemocní a jejich blízcí a formou sdílení prožitého si 
nabízejí podporu a účast.

Centrum Amelie v Rakovníku realizovalo v roce 2015:

kontaktů s klienty celkem 623
kontaktů v individuálním poradenství 1
kontaktů přes Linku Amelie 0
kontaktů ve skupinových aktivitách 622
nových klientů 1
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V roce 2015 uspořádalo Centrum Amelie Rakovník tyto akce:

Rekondiční pobyty
V roce 2015 se realizovaly dva pobyty – na jaře Orlické hory a na 
podzim lázeňský pobyt v Karlových Varech, účastnilo se celkem 
27 osob. 

Společenská setkání „Iva a její hosté“
Ve spolupráci s Ivanou Ptáčkovou byla realizovnána dvě setkání 
se zajímavými lidmi v bezplatně zapůjčeném sále Dr. Spalové 
v Muzeu T. G. M. Rakovník. 
V roce 2015 se setkání účastnilo celkem 76 osob a vystoupili 
Jaroslava Pechová, Inka Delevová a Pavel Štědrý.

Posezení v České chalupě 
Neformální setkávání otevřená všem zájemcům se pořádala i v roce 2015 vždy jedenkrát měsíčně v úterý v České 
chalupě v Rakovníku. „Při kávě nebo čaji, popřípadě dobrém jídle povídáme a sdílíme to, co je pro nás důležité.“

Centrum Amelie Rakovník
Masarykova nemocnice (9. patro)
Dukelských hrdinů 200
269 29 Rakovník
Telefon: +420 773 640 873
E-mail: rakovnicko@amelie-zs.cz
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Dobrovolnický program Amelie:

Amelie v roce 2015 realizovala dobrovolnický program v Olomouci, v Praze a ve Středočeském kraji. Celkem se pro-
gramu účastnilo 100 dobrovolníků, z nichž bylo 60 zajištěno smlouvou a pojištěno.

Kde bylo možné dobrovolníky Amelie potkat v roce 2015:

Fakultní nemocnice Olomouc onkologická klinika – 2 lůžková oddělení

Nemocnice Na Pleši (dříve IOR Na Pleši) onkologické lůžkové oddělení
onkologická paliativní jednotka

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hematoonkologická ambulance I. Interní kliniky
lůžkové oddělení onkologické kliniky
onkologická část lůžkového oddělení gynekologicko-porodnické 
kliniky

V Nemocnici Na Bulovce  
a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci 
Tulipánového měsíce

V Příbramské nemocnici aktivity a výzdoba onkologie v rámci Tulipánového měsíce

Centrum Amelie v Olomouci

Centrum Amelie v Praze

Dobrovolníci v nemocnicích poskytovali onkologicky nemocným společnost, rozptýlení a vyplnění volného času, 
přispívali k celkové humanizaci nemocničního prostředí a svou přítomností tak přinášeli odlehčení nejen pacien-
tům, ale také přetíženému zdravotnickému personálu. V Centrech jsou dobrovolníci podporou provozu – jejich čin-
nost spočívá zejména v pomoci při realizaci programu, aktivit, společenských a kulturních akcí apod., důležitá je 
i jejich administrativní pomoc. 

Dobrovolníků celkem 100
z toho v nemocnicích 47
a v Centrech a na akcích 53

Počet návštěv 686
Odpracovaných hodin 1370
Kontaktů s nemocnými 7626

Školení dobrovolníků Amelie

Vzhledem k jedinečnosti zaměření dobrovolnického porgramu, 
Amelie sama již od roku 2008 realizuje třídenní školení dobro-
volníků. Prvním důvodem je specializace na oblast onkologie, 
která je vnímána jako zátěžová. Druhým důvodem pak to, že je 
účast v dobrovolnickém programu nabízena i lidem, kteří sami 
prošli onkologickým onemocněním. Amelie klade důraz na pří-
pravu – na její odbornost, praktičnost a provázanost. Proto školí 
tým odborníků, kteří se danou problematikou dlouhodobě za-
bývají. Dobrovolníci tak mohou klást otázky, prohlédnout si ne-
mocnici i onkologická oddělení. Školení probíhají v Nemocnici 
Na Pleši a v Olomouci.

Školení dobrovolníků v roce 2015:

Počet školení 4
Počet proškolených dobrovolníků 35
Počet zapojených dobrovolníků 16
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Dobrovolnický program Amelie v Olomouci

V roce 2015 byl dobrovolnický program uskutečňován na dvou lůžkových odděleních Onkologické kliniky Fa-
kultní nemocnice Olomouc, kde byli dobrovolníci pacientům k dispozici každé úterý a čtvrtek v měsíci od 15 do 
17 hodin a jeden den o víkendu, od 10 do 11.30 hodin a na podzim započala příprava rozšíření dobrovolníků na 
onkologickou ambulanci. Dobrovolníci připravovali pro pacienty skupinové tvořivé aktivity nebo působili jako 
společníci u lůžka, kdy si s pacienty povídali, předčítali jim nebo hráli společenské hry. V Centru Amelie Olomouc 
se dobrovolníci pro změnu realizovali při přípravě skupinových aktivit pro klienty nebo kulturně-společenských 
akcí.

Dobrovolnický program v Olomouci v roce 2015 v číslech:

Dobrovolníků celkem 44
z toho v nemocnicích 19
a v Centru a na akcích 25

Počet návštěv 344
Odpracovaných hodin 736
Kontaktů s nemocnými 1370

V roce 2015 byly v rámci dobrovolnického programu v Olomouci uspořádány tyto akce: 

Tulipánový měsíc
V rámci projektu Tulipánový měsíc 2015 vyzdobili v březnu dobrovolníci olomoucké Amelie Onkologickou kliniku 
Fakultní nemocnice Olomouc květinami a veselými výtvory žáků Církevního gymnázia Německého řádu, ZŠ Hněvo-
tín a ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty. 

Tvořivé dílny
Dobrovolníci pořádali pravidelně pro pacienty i klienty tvořivé dílny, které byly tematicky zaměřeny na roční období 
a svátky. Nemocní se tak mohli naučit různé rukodělné dovednosti, vyplnit čas trávený v nemocnici, ale také se se-
tkat a sdílet své zkušenosti nejen s onemocněním.

Týden dobrých skutků CGNR
V rámci akce nazvané Týden dobrých skutků, kterou každoročně pořádá Cír-
kevní gymnázium Německého řádu, zavítali opět studenti a studentky do 
olomouckého Centra Amelie, aby se na jeden den stali zdejšími dobrovolníky 
a pomohli s výrobou sortimentu pro vánoční benefiční prodej.

Mikulášská nadílka a předvánoční akce
Mezi tradiční předvánoční akce patřila opět i mikulášská nadílka určená pa-
cientům Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Ty potěšili dob-
rovolníci olomoucké Amelie nejen krásnými dárky, ale i zpíváním vánočních 
koled. 

Dobrovolický program v Olomouci
Telefon: +420 734 409 757
E-mail: dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie v Praze

V rámci dobrovolnického programu dobrovolníci docházeli v roce 2015 pravidelně na lůžkové oddělení Onkologické 
kliniky a také na hematoonkologickou ambulanci I. interní kliniky a na lůžkovou část gynekoonkologického odděle-
ní Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrovolníci se pravidelně účastnili supervizních setkání, na kterých spo-
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lečně se supervizorem sdíleli situace a prožitky z jejich činnosti. Během roku 2015 proběhlo celkem 5 supervizních 
setkání. Dobrovolníci se také měli možnost potkat při poděkování, které pořádala VFN v Praze společně s Amelií. 

Dobrovolnický program v Praze v roce 2015 v číslech:

Dobrovolníků celkem 30
z toho v nemocnicích 22
a v Centru a na akcích 8

Počet návštěv 296
Odpracovaných hodin 527
Kontaktů s nemocnými 6109

Kromě pravidelných aktivit dobrovolníci navíc realizovali v Praze tyto akce či aktivity:

Tulipánový měsíc
Dobrovolníci v rámci projektu pomohli jak na onkologických odděleních při výzdobě nemocničních prostor výtvory 
zaslanými žáky škol. Zazpívali pacientům a personálu jako živý jubox. A pomáhali při aktivitách v Centru Amelie 
v Praze, kde se uskutečnily přednášky.

Tvůrčí aktivity
Dobrovolníci v roce 2015 realizovali pro nemocné na oddělení nabídku tvůrčích aktivit. Jedná se zejména o rukoděl-
né tvoření při kterém spolupracují dobrovolníci a nemocní. Ti si mohou ukrátit čas, naučit se něčemu novému, ale 
zejména odvést pozornost k pozitivní aktivitě.

Dobrovolná pomoc Amelii
Dobrovolníci pomohli při prodeji kytiček v rámci květinového 
dne Ligy proti rakovině, a také podpořili Amelii svojí přítomnos-
tí u stánku na NGO marketu. Nedílnou součástí aktivit je admi-
nistrativní pomoc v Centru Amelie v Praze a pomoc při kulturně 
společenských akcích.

Dobrovolnický program v Praze
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie ve Středočeském kraji

Dobrovolníci v roce 2015 docházeli pravidelně do Nemocnice Na Pleši a to na dvě oddělení. Zpříjemňují tam paci-
entům pobyt na lůžku, povídají si s nimi, čtou, v případě možnosti chodí na vycházky do parku areálu nemocnice. 
Dobrovolníci také docházeli pravidelně na paliativní jednotku k pacientům v terminálním stadiu nemoci. To klade 
nárok na vytipování zkušeného dobrovolníka a také péči o něj. Proto u těchto dobrovolníků kromě skupinové su-
pervize probíhala i individuální. Dobrovolníci do nemocnice většinou dojíždí z větších vzdáleností a tak je jejich úsilí 
mnohdy stojí víc než jen nadšení a čas, za to jim patří velký dík.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji v roce 2015 v číslech:

Dobrovolníků celkem 26
z toho v nemocnicích 6
a na jednorázových akcích 20

Počet návštěv 46
Odpracovaných hodin 106
Kontaktů s nemocnými 147
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Jednorázové akce v Nemocnici Na Pleši v roce 2015:

Sezónní tvoření
Na Pleši se začaly v roce 2014 úspěšně realizovat skupinové ak-
tivity a to jak výtvarné, tak i literární a hudební a i v roce 2015 
v tom dobrovolníci pokračovali. Jením z příkladů za vše je Vá-
noční tvoření, které realizovali dobrovolníci a jehož výsledkem 
byla přáníčka a zpěv koled v milé vánoční atmosféře.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz

Projekt „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“

Amelie v dubnu 2015 zakončila dvouletý projekt, jehož cílem 
bylo poskytnout lidem po onkologické nemoci komplexní 
podporu při výběru, získání a udržení pracovního místa. Pro-
jekt byl určen lidem v produktivním věku, kteří prošli onkolo-
gickou nemocí, zároveň žijí ve Středočeském kraji a pobírají 
invalidní důchod. Tento projekt s č. CZ.1.04/3.3.05/96.00192 
vznikl v rámci OP LZZ, který byl financován Evropským soci-
álním fondem a státním rozpočtem České republiky. V roce 
2015 byla realizována závěrečná část projektu, zejména hle-
dání zaměstnání co největšímu počtu účastníků a závěrečné 
vyhodnocení projektu.

Celkem do projektu vstoupilo 59 klientů (55 žen a 4 muži). Nejčastějším onemocněním byla rakovina prsu a to u 54 % 
účastníků. Zaměstnáno bylo 31 klientů, to jest 53 % účastníků projektu. Nejčastěji v ekonomicko-administrativní čin-
nosti a následně v sociálních službách. Ze zaměstnaných klientů nastoupilo 71 % na částečný úvazek, zbytek se od-
vážil na celý úvazek.

Akreditované profesní vzdělávání

Sociální podnik Amelie, který je zaměřen na akreditované vzdělávání odborné i laické veřejnosti spustil svou činnost 
v polovině roku 2012. Jeho cílem bylo výhledově přinést finance na provoz Amelie a jejích neziskových aktivit. Záro-
veň byl realizován s ohledem na poslání a cíle Amelie, které jsou i v osvětě v oblastech psychoonkologie a psycho-
sociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým.
V roce 2015 se po zhodnocení výstupů sociálního podniku rozhodlo o utlumování jeho aktivit a ukončení koncepce 
sociálního podnikání. Vzdělávání v Amelii má své místo, nikoli však jako samostatná výdělečná aktivita. I proto se 
realizovaly pouze 3 vzdělávací akce, kterých se účastnili profesionálové ze sociální a zdravotní oblasti. Z evaluace 
seminářů vyplývá, že účastníci hodnotí semináře jako kvalitní, dobře připravené a zajímavé.

Projekt „Onkologicky nemocný v rodině“

Amelie v roce 2015 realizovala nový, preventivně vzdělávací projekt „Onkologicky nemocný v rodině”. Ten je určen 
8. ročníkům ZŠ nebo víceletých gymnázií. Jeho cílem je přiblížit studentům problematiku onkologicky nemocných, 

Návrat do zamestnán  po onkologické nemoci

Projekt je určen pro Vás, splňujete-li následující podmínky: 
•	prošli	jste	onkologickou	léčbou

•	pobíráte	invalidní	důchod	(1.,	2.	nebo	3.	stupně)
•	žijete	ve	Středočeském	kraji	(není	nutné	trvalé	bydliště)

•	jste	v	produktivním	věku	(starší	18	let	a nepobíráte	starobní	důchod)

Projekt Vám pomůže:
•	uvědomit	si	své	silné	stránky	a	možnosti	jejich	využití	v pracovním	životě

•	získat	informace	o	trhu	práce	a	naučit	se	v	něm	pohybovat	
•	najít	pracovní	uplatnění,	kde	budete	moci	své	dovednosti	využít

•	udržet	si	nové	zaměstnání

Učení se praxíIndividuální podpora

5  kroků do nového zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání	Pracovní stáž	Vzdělávání

Tento	projekt	s	reg.	č.	CZ.1.04/3.3.05/96.00192	vznikl	
v rámci	OP	LZZ,	který	je	financován	Evropským	sociálním	

fondem	a státním	rozpočtem	České	republiky.

hledám
  

práci
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připravit je na možné situace, když by onemocněl někdo v  jejich rodině a informo-
vat je o vlastních možnostech prevence proti vzniku onemocnění. Projekt je realizo-
ván v podobě 2 hodinového vzdělávacího bloku, který obsahuje přednášku, práci 
ve skupinách, video s příběhy pacientů a diskusi. Studenti také získali letáček s uži-
tečnými kontakty v oblasti psychosociální problematiky onkologicky nemocných 
a školy dostávají do knihoven brožuru Psychosociální minimum pro onkologicky 
nemocné a jejich blízké. Program byl pilotně realizován v Praze a to například na ZŠ 
Radlická, ZŠ Palmovka či Gymnázium na Vítězné Pláni. Ukázalo se, že studenti jsou 
schopni i o takto těžkém tématu otevřeně a angažovaně hovořit a rádi se dozvídají 
nové informace. Pedagogičtí pracovníci hodnotí program jako velmi užitečný. Pro-
jekt byl podpořen Ligou proti rakovině a Magistrátem hlavního města Prahy.

Arteterapie v Amelii

Amelie dlouhodobě nabízí jako součást podpory onkologicky nemocným a jejich blízkým i arteterapii. V nabídce 
je k nalezení jak v Centrech Amelie, tak v rámci dobrovolnického programu Amelie v nemocnicích a to jako arte-
terapeutická individuální a  skupinová setkání, výtvarné dílny 
v nemocnicích, návštěvy výstav, muzikoterapeutická skupinová 
setkávání či dramaterapie – práce se slovem, pohybová dílna, 
ale i jako klubové aktivity. V roce 2015 se díky daru omalovánek 
podařilo nabídnout tuto aktivitu na mnoho oddělení onkologií, 
kde se nemocní mohou realizovat touto prospěšnou a nenároč-
nou formou.
V roce 2015 bylo realizováno více než 150 aktivit, během nichž 
došlo k více než 550 kontaktům s nemocnými. Celkem bylo od-
slouženo více než 290 hodin pracovníky či dobrovolníky, kteří 
na aktivitách spolupracovali.

Tulipánový měsíc 2015

V březnu 2015 proběhl již třetí ročník Tulipánového měsíce, jehož cílem bylo potěšit pacienty nemocné rakovinou, 
informovat o možnostech psychosociální pomoci v Centrech Amelie a získat prostředky na zdarma poskytované 
služby.
Tulipánový měsíc byl již tradičně zahájen v galerii KusKovu, tentokrát prodejní benefiční výstavou designových 
předmětů pod názvem Srdeční záležitosti. Na výstavě se kromě galerie KusKovu podílelo sedmnáct designérů, kteří 
Amelii věnovali svá autorská díla. 
Do Tulipánového měsíce se zapojil i rekordní počet škol, které na výzdobu on-
kologických oddělení věnovaly téměř 1500 tulipánových obrázků. Dobrovolníci 
jimi vyzdobili 12 oddělení v Praze, Olomouci, Příbrami, Kolíně a Nemocnici Na 
Pleši. Na některých odděleních se museli obrázky doplňovat, protože si je paci-
enti brali domů na památku. Kromě výzdoby si pro pacienty na ambulantních 
a  lůžkových odděleních dobrovolníci Amelie připravili i další příjemná zpest-
ření. Během března navštívili kolem 190 pacientů, kterým zahráli písničku na 
přání a realizovali také výtvarné dílny. 
Program v Centru Amelie Praha zval návštěvníky na témata spojená s psy-
chosociální pomocí nemocnému a jeho blízkým, ale také například na bese-
dy s dobrovolníky o jejich zkušenostech z dobrovolnického programu. Bylo 
možné vyslechnout i přednášku PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. na téma „Lidská 
smrt. Tabu dnešní doby?“.
Tulipánový měsíc si již nelze představit bez prodeje tulipánů na podporu 
služeb Center Amelie. Nabídka tulipánových kytic byla rozšířena o balení 

Děkujeme za podporu:

Chcete nás podpořit?Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS AMELIE na telefonní 

číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Amelie obdrží 28,50 Kč. 

Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc  

po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru  

DMS ROK AMELIE na číslo 87 777 a každý měsíc  

Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. 

Více na www.darcovskasms.cz

březen 2015

Výzdoba  onkologických oddělení.
Přednášky a semináře v Centru Amelie Praha.

Prodej benefičních  kytic tulipánů.

Dobrovolníci Amelie s hudebním doprovodem přinesou radost a naději na onkologická oddělení.

Benefiční prodejní výstava designérů v galerii KusKovu.

Benefiční  Jarní veletrh...ák  – koncert na podporu Amelie.

www.amelie-os.cz              /amelie.z.u.cz

Život s rakovinou přináší řadu problémů, ve kterých je složité se zorientovat.  

Amelie nabízí bezplatné služby, které pomáhají onkologicky nemocným  

a jejich blízkým žít „obyčejný život“.
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po více kusech a tak tulipány mohly potěšit i v roce 2015 jak blízké, tak návštěvníky firem, klienty či zaměstnan-
ce. Ve spolupráci s květinářstvím Papavera se podařilo prodat přibližně 2500 tulipánů a výtěžek z prodeje činil 
26 224 korun.
Už tak nabitý program Tulipánového měsíce 2015 doplnil multižánrový benefiční koncert Jarní veletrh…ák, který 
pro Amelii uspořádala dobrovolnice Romana Vlčková se svou dcerou Eliškou. Na koncertě vystoupilo přes 60 účin-
kujících bez nároku na honorář. Výtěžek z koncertu činil téměř dvacet tisíc korun. 
Všem účastníkům a spolupracovníkům patří dík a je stále prezentován na našem webu.

Konference „I slova léčí II.“ aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich 
blízké

Amelie po dvou letech pořádala další konferenci z psychosociální oblasti onkologické péče. Konference se usku-
tečnila 5. 11. 2015 v Charvátově sále 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Pra-
ze. Konference se zúčastnilo 57 profesionálů, kterým přednášelo 14 přednášejících, včetně 2 zahraničních hostů 
z Velké Británie a Polska. Všechny přednášky se týkaly tématu 
psychosociální péče o onkologicky nemocné a jejich blízké. 
Mezi přednášejícími i účastníky byli zastoupeni: psychologové, 
sociální pracovníci, zdravotní sestry, pastorační pracovníci a zá-
stupci pacientských organizací. Z evaluace vyplynulo, že 96 % 
účastníků ohodnotilo program jako výborný a 93 % považuje 
za velmi potřebné komunikovat téma komplexní péče o onko-
logicky nemocné a jejich blízké, návratnost evaluačního dotaz-
níku byla 51 %. Účastníky nejvíce zaujali zahraniční hosté, ale 
kladně hodnotili celý program, jeho výběr témat i odbornost 
přednášejících. 

Odbornost v Amelii

Amelie vznikla jako pacientské sdružení, které chce poskytovat odbornou péči. V Amelii tedy dlouhodobě pracuje 
odborný tým, který spolupracuje na koncepci služeb, ale také prezentuje Amelii a její práci a psychosciální tématiku. 
V roce 2015 Amelie prezentovala příspěvky na konferencích: Prague ONCO (leden 2015), IPOS (červenec 2015), Vý-

roční konference Aliance žen s rakovinou prsu (listopad 2015), 
Konference v Parlamentu „Zaslouží si lékařská posudková služ-
ba koncepční změnu?“ (listopad 2015).

Amelie se prostřednictvím svého zástupce účastnila i světové-
ho psychoonkologického kongresu APOS/IPOS ve Washing-
tonu, D. C.. Výstupy z  kongresu nabízí možnost se vzdělávat 
a neztrácet rozhled na poli psychosociální pomoci onkologicky 
nemocným a jejich blízkým, ale také zavádět ověřené postupy 
do praxe. Účast na konferenci byla o to cennější, že bylo mož-
no z blízka pozorovat přístupy v jiné kultuře či světadílu. V USA 
například zavádějí jako standardní postup péče měření distresu 
u onkologicky nemocných, je to totiž potřebné a efektivní.

Pokud se nejedná o veřejnou akci, všechna vyobrazení osob jsou uvedena s jejich souhlasem.
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Příloha č. 1:  
Účetní závěrka Amelie, o.s. za rok 2015 
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Příloha č  2:  
Vyjádření auditora 
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www.amelie-os.cz

psychosociální pomoc 
pro onkologicky nemocné a jejich blízké

PODPOŘTE NÁS:
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS AMELIE 
na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Amelie obdrží 28,50 Kč.

Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. 
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK AMELIE na číslo 87 777 
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

 
 
 

Více na www.darcovskasms.cz

 (sbírkový účet Amelie 229369762/0300).

Od roku 2006 nabízíme odbornou psychosociální pomoc lidem se všemi typy diagnóz onkologického 
onemocnění, jejich rodinám a blízkým. Tým Amelie pomáhá překonávat nejrůznější zátěžové situace, které 

Amelie pomáhá žít život s rakovinou

Centra Amelie
Nabízejí pravidelný bezplatný 
program pro onkologicky 

• odborné poradenství 

• 
programy 

• tvořivé, pohybové 

• podpůrné skupiny

Dobrovolnický program
Amelie zve ke spolupráci osoby 
starší 18 let v akreditovaném 
dobrovolnickém programu:
• 

onkologických klinikách
• 
• 

dobrovolní poradci
• nabízíme vzdělávání pro 

dobrovolníky na onkologii

Vzdělávání
Nabízíme akreditované 
vzdělávání:
• zdravotníků
• pracovníků v sociálních 

službách a sociálních 
pracovníků

• úředníků a pracovníků 
státní správy

Semináře:
• pro veřejnost

Rakovník

Praha

OlomoucPříbram


