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před každou akcí • 16.00–16.30 

Čajovna 
 Čajovna, to je nezávazné setkání v prostorách centra, kde si můžete popovídat s dalšími klienty 

centra, sdílet zkušenosti nebo získat od pracovníků Amelie informace o tom, co vás zajímá. 

 
3. prosince • 16.00—18.00 

Vánoční setkání v Centru Amelie 
 Klienti, dobrovolníci, spolupracovníci i příznivci Amelie se sejdou v prostorách centra, aby spolu 

oslavili advent a blížící se Vánoce. Zazpíváme si vánoční koledy, budeme se věnovat vánočnímu 
tvoření a snad nás čeká i vánoční pohádka. Budeme navzájem sdílet vánoční cukroví – kdo se 
chce podělit, vezměte trochu s sebou. A čeká nás také vánoční nadílka: každý přítomný donese 
maličký dárek do společného košíku a každý si jeden dáreček vylosuje. A dobrovolníkům Amelie 
poděkujeme za jejich pomoc. Přijďte prožít příjemný adventní podvečer a vánočně se naladit. 
 

10. prosince • 16.15—17.45 

Arteterapie 
 Arteterapie, neboli terapie uměním, přivádí účastníky k tomu, aby prostřednictvím uměleckého 

vyjádření, nejčastěji výtvarného, ale také třeba pomocí hudby či hraní rolí, zpracovávali témata, 
která je tíží, nebo se jen psychicky vyladili. Téma prosincového setkání zní: Kde něco končí, tam 
něco začíná. Pod vedením zkušené arteterapeutky Soni Šebela budete pracovat se slovy a 
barvami.  
 
 

17. prosince • 16.00–18.00 

Vnitřní uvolnění s access bars® 
 Předvánoční čas je doba vhodná ke zklidnění, uvolnění i pročištění. Jedna z metod, které ke 

zlepšení vnitřního stavu člověka napomáhají, je access bars®. Dle nastavení a potřeb člověka, 
jenž access bars přijímá, pomáhá metoda pročistit bloky jak na fyzické úrovni (zmírnit či 
odstranit bolesti, podpořit hojení atd.), tak na úrovni psychické. Technika spočívá ve stimulaci 
konkrétních bodů na hlavě, jež jsou spojeny s konkrétními oblastmi života. Pod vedením Mgr. 
Heleny Kaštilové každý účastník jednou barsy přijme a jednou poskytne jinému člověku. Počet 
účastníků je omezen, proto je nezbytné přihlásit se včas předem. 
 
 
 

NA VŠECHNY AKCE JE TŘEBA SI PŘEDEM REZERVOVAT MÍSTO NA TEL. 739 005 123 
NEBO PŘES E-MAIL OLOMOUC@AMELIE-ZS.CZ. 

 
Vstup na všechny akce je zdarma. 
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PORADENSTVÍ PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ A JEJICH BLÍZKÉ 
 

Psychologické poradenství 
      Co: individuální či párová konzultace s psycholožkou centra jako podpora během léčby i po ní, 

     a to jak pro onkologicky nemocné, tak pro jejich blízké 

      Nemocní a jejich blízcí při konzultacích obvykle hledají a řeší: 
motivaci ke zvládání života s nemocí  porozumění procesu léčby 

komunikaci s blízkými a lékaři    orientaci ve vlastních pocitech a chování 

změny vzhledu     zvládání zátěže 

změnu životního stylu a denní režim  partnerské obtíže 

podporu v těžkých fázích nemoci  možnosti tzv. druhého názoru (second opinion) 

jiný pohled na negativní životní události       zmenšení pocitu viny 

komunikaci se zaměstnavatelem  návrat do práce 

      Psycholožka: PhDr. Jana Gebauerová  

      Objednání k osobní konzultaci: na tel. 739 005 123 nebo e-mailu olomouc@amelie-zs.cz 

 

 

Sociální poradenství 
     Co: pomoc při řešení problému v sociální oblasti, při prosazování práv a zájmů i zprostředkování  

            návazných služeb pro onkologicky nemocné i jejich blízké 

     V sociálním poradenství klienti nejčastěji řeší: 
na jakou podporu či dávku mají v nemoci nárok a co je k tomu třeba 

kdo a jak pomůže v péči – sociální a zdravotní služby a kontakty na ně 

co dělat při návratu do práce po nemoci 

kde, jak a kdy žádat o invalidní důchod 

jak pracovat s dopady léčby po jejím ukončení 

poradenství v oblasti práv pacienta 

pomoc při sepisování odvolání (námitky) proti rozhodnutí a různých úředních úkonech 

základní informace o udělení plné moci, ustanovení opatrovníka či pro sepsání závěti 

informace o možnostech rehabilitace, lázeňské péče, získání zdravotních pomůcek atd. 

   Sociální pracovník: Mgr. Jan Chrastina 

   Objednání na osobní konzultaci: na tel. 739 005 123 nebo e-mailu olomouc@amelie-zs.cz 

   Dotazy lze zasílat i na e-mail: socialni.olomouc@amelie-zs.cz 

 

KONZULTACE PSYCHOLOGA I SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA JSOU ZDARMA. 

 

 

 
 

 
KONZULTACE JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA. 

OBJEDNAT SE MŮŽETE NA TEL. 739 005 123 NEBO E-MAILU OLOMOUC@AMELIE-ZS.CZ. 
 

Amelie, z. s. 
Horní náměstí 367/5 

779 00  Olomouc 
(Edelmannův palác, 1. patro) 

 

www.amelie-zs.cz 
facebook.com/amelie.zs 
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