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každé úterý • 16.00–16.30 

Čajovna 
 Příležitost setkat se před hlavním programem, popovídat si a dát si čaj. 
 
út 7. prosinec • 16.30–18.00 

Arteterapie 
 S výtvarnicí a arteterapeutkou Olgou Měsícovou se prostřednictvím vlastního výtvarného 

projevu podíváme na rozličná životní témata, popovídáme si, posdílíme, uvolníme se a možná 
se sami o sobě dozvíme něco nového. Přihlaste se do 5. 12. na olomouc@amelie-zs.cz. 
 

út 14. prosince • 16.30–18.00 

Kurz trénování paměti 
 Čeká vás další technika, která vám pomůže zapamatovat si konkrétní typ informací. Tentokrát 

se budeme učit, jak si zapamatovat, který den odpovídá kterému datu v celém roce 2022. 
Připojit se můžete i v případě, že jste nebyli na předchozích lekcích. Lektorkou je certifikovaná 
trenérka paměti 2. stupně Věra Přikrylová.  
 

st 15. prosince • 16.00–18.00 

Vánoční setkání 
 Vánoční večírek Amelie je příležitost setkat se tak, jak se nepotkáme během celého roku – 

lektoři, klienti, dobrovolníci i další spolupracovníci. Čekají nás vánoční zvyky – tvorba a pouštění 
lodiček, lití olova, zpívání koled. Budeme navzájem ochutnávat cukroví, od kterého může každý 
trošku přinést. A čekají nás i dárky! Doneste každý jeden malý dáreček pod společný stromeček. 
Všichni si pak nějaký dárek na oplátku vylosujeme. A co dál? No… možná ještě nějaké 
překvapení. 

 

út 21. prosince • 16.00–18.00 

Tematický měsíc: Relaxace s access bars  
 Pro úspěch opakujeme aktivitu, jíž jsme se věnovali v adventním čase před dvěma lety. Access 

bars je metoda, při níž pomocí stimulace konkrétních bodů na hlavě dochází k uvolnění ať už 
relaxačnímu, nebo přímo uvolnění problematických témat a tenze v životě. Každý z přítomných 
od někoho access bars přijme a každý je na oplátku někomu poskytne. Počet míst je omezen 
počtem lehátek, je tedy nutné přihlásit se do pátku 17. 12. na olomouc@amelie-zs.cz. 

 
 

 
Všechny aktivity jsou bezplatné. 

Vítáni jsou onkologicky nemocní i jejich blízcí. 



 
  

                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                     

 

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: Mgr. Iva Vaňková  

      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 pracovnice: Eva Davidová 

   Objednání na osobní konzultaci: na tel. 739 005 123 nebo e-mailu 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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