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Výroční zpráva 2012

Obsah
Úvodní slovo

4

Pomoc pro život s rakovinou

5

Linka Amelie

5

Internetové poradenství

5

Centra Amelie

5

Centrum Amelie Praha

6

Centrum Amelie Olomouc

6

Centrum Amelie Rakovník

7

Psychorehabilitační pobyty
Dobrovolníci Amelie

7
8

Dobrovolnický program v Praze

8

Dobrovolnický program v Olomouci

9

Dobrovolnický program v IOR Na Pleši

9

Školení dobrovolníků pro onkologická pracoviště

10

Firemní dobrovolnictví

10

Dobrovolní poradci Amelie

11

Poděkování dobrovolníkům

11

Růst organizace

12

Vzdělávání Amelie

14

Růst odbornosti

15

Publikační činnost

15

Zahraniční spolupráce

15

Jednorázové akce pro veřejnost

16

2012–2013

18

Tulipánový měsíc přivolejme s jarem i naději

18

Soutěž o podobu Ceny Amelie

18

„I slova léčí“

19

Partneři a spolupráce

20

Pracovní tým

21

Finanční hospodaření 2012

22

Poděkování

23

Děkujeme za finanční podporu

23

Děkujeme za bezplatné služby, věcné dary a spolupráci

24

Kontakty

25

Příloha: Účetní závěrka Amelie, o.s. za rok 2012

26

Občanské sdružení Amelie, o. s. vzniklo dne 22. 12. 2006 v Praze (IČ 270 52 141).

Amelie, o.s. se od roku 2006 zaměřuje na rozvoj a poskytování odborné psychosociální pomoci
onkologicky nemocným všech typů onkologických diagnóz a ve všech fázích nemoci a léčby, a také jejich
blízkým.

Poslání: Amelie pomáhá žít život s rakovinou tím, že nabízí psychosociální podporu pro osoby
s onkologickým onemocněním a jejich blízké a osvětu v psychoonkologické a psychosociální
oblasti.
Hodnotami Amelie jsou: radost a krása, respekt, naděje a tvořivost.
Principy práce týmu Amelie jsou: podporovat, doprovázet, vracet do života, respektovat
jedinečnost, seznamovat, informovat a propojovat.

Podrobnější popis principů a pravidel, kterými se Amelie řídí, najdete ve stanovách a kodexu Amelie na
www.amelie-os.cz .

Statutární orgán:
• Pavla Tichá, předsedkyně sdružení
Výkonná rada:
• MUDr. Michaela Chrdlová
• Václav Špáňa
• Zdeňka Kuhnová

Revizní rada:
• MUDr. Alexandra Aschermannová
• Jindra Zemanová
• Tomáš Ctibor
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Úvodní slovo
Roku 2012 předcházela řada očekávání a přívlastků a jen
málokoho nechal tento letopočet zcela v klidu. Nepřipravovali
jsme se na zásadní globální změny, ale přesto byl pro nás, i mě
osobně, rokem zlomovým. V průběhu tohoto roku jsem procházela
kompletní onkologickou léčbou. Zlověstné výsledky mě přiměly
na začátku roku k rozhodnutí, že musím tento rok dovést Amelii
k tomu, aby mě nutně nepotřebovala. O svém stavu jsem s kolegy
mluvila na rovinu, nedokážu si představit, co prožívali, jen vím,
že to zvládali skvěle… vyhrotila se pouze situace v Olomouci,
kde obdobnou léčbou jako já procházela zakladatelka pobočky.
Pro Amelii to vlastně paradoxně byl dosud nejúspěšnější rok.
Zvítězili jsme v několika výjimečných projektových soutěžích.
Rozběhli jsme náš sociální podnik a ve Středočeském kraji nový
komunitní projekt, získali a využili jsme řadu nových příležitostí. Rozpočet se znásobil a Olomouckou
pobočku se nakonec podařilo udržet a dokonce rozvíjet díky nové kolegyni, která se pustila do budování
s velkou chutí a energií. Koncem roku jsem ještě stačila připravit dva nové komunikační projekty, které
by měly dlouhodobě pomoci se změnou přístupu k psychosociální problematice onkologického (i jiného
dlouhodobého) onemocnění.
To všechno bylo pro mne jako elixír. Ačkoli to nebylo vždycky lehké, pracovala jsem, jak to šlo,
především s vidinou toho, jak Amelii připravit pro její další růst, u kterého už nemusím být. Základem
této změny je nové tříčlenné vedení, ve kterém jsou vedoucí služeb a metodik Michaela Čadková
Svejkovská, finanční a personální manažerka Dina Rišianová a já – ředitelka se zaměřením na
strategii a komunikaci. Tento trojlístek vytváří od té doby stále pevnější zázemí pro každého z nás,
kdo s Amelií spojil své plány a ambice. Když mluvím o zázemí, nemohu vynechat osobní poděkování
PhDr. Milanu Kinkorovi, který nás celým tímto rokem provázel v podobě pravidelných a častých
supervizních setkání, jako dobrovolník.
Léto 2012 bylo pro mne osobně úžasné! Mohla jsem konečně vyrazit s oslicí Amálkou, fenkou Sunny
a čas od času se k nám přidal někdo z přátel. Prochodili jsme část středních a jižních Čech. Tolik krásy,
klidu a štěstí… nevěřila bych, že to ještě zažiju. V září tato idyla skončila novou bulkou v podpaždí,
počet recidiv se tím zakulatil na 10. Po kolikáté už jsem si říkala, že tohle je konec? Procházím další
léčbou, pracuji, a to mi také dodává sílu.
Tyto řádky píši v červnu 2013, kdy se už chystám na léto a další cesty s Amálkou, Sunny, vírou
a nadějí.
Pavla Tichá
Zakladatelka a ředitelka Amelie
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Pomoc pro život s rakovinou
Život s rakovinou není jen léčba!
Většina z nás, co jsme si někdy vyslechli vážnou diagnózu, se jako první zeptala: „A co se mnou budete
dělat, pane doktore?“ V případě, že jsme měli štěstí na osvíceného a poctivého lékaře, vyslechli jsme
povzbudivým tónem: „No, my vám můžeme už dnes hodně pomoct, ale stále je to z poloviny na vás, na vaší
chuti do života.“ Většinou nás napadá: „No, to se lehko řekne, vždyť já mám dost starostí i bez té nemoci!“
Každý procházíme řadou problémů, rodinná krize, problémy v práci, zadlužení, starám se o nemocného
člena rodiny, mám problémy s dospívajícími dětmi, na všechno jsem sám/sama… a dalo by se pokračovat
ve vyjmenovávání řady naprosto běžných starostí, které ve spojení s onkologickou diagnózou nabudou
apokalyptických rozměrů. To jistě s léčbou samotnou nesouvisí, ale souvisí to právě s naší kapacitou
zaměřit se na uzdravení.
Amelie nabízí ucelený program psychosociální pomoci pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké
všech typů onkologických diagnóz a ve všech fázích nemoci a léčby i po jejím skončení. Odborné služby
v Amelii jsou zajištěny multidisciplinárním týmem specialistů, kteří dokážou účinně pomoci řešit většinu
vašich potíží, které s onkologickou léčbou zdánlivě nesouvisejí.

Linka Amelie – zprostředkovává ve všední dny vždy mezi 9. a 15. hodinou kontakt s odborníkem
se specializací na psychosociální problematiku onkologicky nemocných a jejich blízkých. Jedná se
o anonymní aktivitu, dostupnou všem, kdo mohou telefonovat a jsou ochotni zaplatit poplatek za telefonát
dle svého tarifu. Často je klienty užívána v krizových situacích.

Internetové poradenství – je písemnou obdobou Linky Amelie, anonymita je omezena formou
elektronického kontaktu, ale je v ní možno zpracovat rozsáhlejší a odbornější problematiku, odpověď je
možno realizovat i multidisciplinárně, pokud je to třeba.

Centra Amelie
Tři Centra Amelie v Praze, Olomouci a Rakovníku vznikla postupně od roku 2006 a postupně se rozvíjejí
do podoby, ke které je směřuje jednotná metodika práce. Ta vychází ze zkušeností odborného týmu,
zpracovává ji, řídí a kontroluje centrálně vedoucí služeb a metodik. Služby v Centru vždy poskytuje
bezplatně odborník či pracovník/lektor pod odbornou garancí.
Centra Amelie poskytují aktivizační
a informační aktivity klientům, kteří se
chtějí a mohou sami účastnit. Konkrétně
se jedná o základní a odborné sociální
poradenství, konzultační aktivity
v oblasti psychosociální pomoci
onkologicky nemocným a jejich
blízkým, pohybové aktivity prováděné
se zřetelem na potřeby a možnosti
cílové skupiny, individuální a skupinové
aktivity vedoucí k začlenění zkušenosti
onkologického onemocnění do osobní
historie a zpracování prožitků s tím
spojených – arteterapie, dramaterapie,

Psychoterapeutka MUDr. Michaela Chrdlová poskytuje
individuální konzultace v Centru Amelie Praha i na Lince Amelie.
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skupinová práce s tématy
blízkými onkologicky
nemocným či jejich blízkých,
sdílení a setkávání. Nedílnou
součástí je i činnost
dobrovolníků v Centrech.
Služby Amelie jsou nabízeny
lidem se všemi typy
onkologických diagnóz a ve
všech fázích nemoci a léčby
i po jejím ukončení, a také
jejich rodinám a blízkým.
Jednak formou měsíčního
programu tištěného či na
webu Amelie. Dále letáky,
které jsou distribuovány na místa potenciálního výskytu cílové skupiny (lékaři, nemocnice, sociální služby,
obce a města).
Kontaktovat jednotlivá Centra Amelie můžete telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou v době
programu. Domluvíte se a objednáte na odbornou konzultaci, případně účast na skupinových aktivitách.
Centrum Amelie Praha
Centrum Amelie v Praze poskytuje
registrované sociální služby, v jejichž
rámci je poskytována aktivizace
a odborné sociální poradenství.
Lze se tak objednat na bezplatnou
individuální konzultaci k odborníkům
na psychosociální problematiku
onkologického onemocnění, na odborné
sociální poradenství a další individuální
aktivity, ale také na pestrou nabídku
skupinových aktivit, jejichž součástí je
i otevřené setkávání klubového typu.

Terapeutka MgA. Olga Fleková vede v Centru Amelie Praha
skupinové aktivity.
Celkem proběhlo v Centru Amelie Praha:
• 124 individuálních konzultací
• 475 návštěv ve skupinových aktivitách
Projekt byl realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 8
a Nadačního fondu GSK, dále díky podpoře dárců z řad firem a fyzických osob a výtěžku veřejné sbírky.
Centrum Amelie Olomouc
Centrum Amelie v Olomouci prodělalo v prvním pololetí roku 2012 zásadní změny. Kvůli nešťastné souhře
okolností, které se odehrály v podobě zásadních životních změn všech členů týmu olomoucké pobočky,
došlo k úplné výměně personálního obsazení Centra Olomouc. Linka Amelie a Internetová poradna nebyla
přerušena.
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V září 2012 byla otevřena nová kancelář Amelie, kde se
začala uskutečňovat příprava nového otevření Centra
Amelie v nových, lépe dostupných prostorách, ke kterému
došlo v říjnu 2012 a zúčastnilo se jej 60 hostů.
Od září 2012 byly opět v nabídce individuální konzultace pro
klienty a od října 2012 plnohodnotně fungují individuální
i pravidelné skupinové aktivity v Centru Amelie Olomouc
2x měsíčně. Proběhla aktivní příprava na rozšíření týmu
odborníků a registraci sociální služby.
Celkem proběhlo v Centru Amelie Olomouc:
• 9 individuálních konzultací
• 21 návštěv ve skupinových aktivitách

Příprava čaje v Centru Amelie Olomouc.

Projekt byl realizován za finanční podpory Statutárního
města Olomouce, Nadačního fondu Větrník, Nadačního
fondu GSK a Unie neziskových organizací Olomouckého
kraje, dále díky podpoře dárců z řad firem a fyzických osob
a výtěžku veřejné sbírky.

Centrum Amelie Rakovník
V Centru Amelie v Rakovníku probíhala pravidelně minimálně dvakrát měsíčně setkání klientů
v prostorách Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
Poskytovány byly tyto aktivity: sdílení s lidmi s podobnou zkušeností, zprostředkované poradenství
a podpora odborníků (sociální pracovník, terapeut, lékař), nordic walking, společné vycházky, výlety,
rekondiční pobyty, zdravotní cvičení a společenská setkávání.
Celkem proběhlo v Centru Amelie Rakovník:
• 226 návštěv ve skupinových aktivitách
Projekt byl realizován za finanční podpory Města Rakovník a Nadačního fondu GSK, dále díky podpoře
dárců z řad firem a fyzických osob a výtěžku veřejné sbírky.

Psychorehabilitační pobyty
Psychorehabilitační pobyty jsou
zaměřeny na celé rodiny, včetně
dětí. Kromě každodenní procházky
a plavání v bazénu Měřín probíhají také
společenské, tvořivé a terapeutické
aktivity a výlety s oslicí Amálkou. V roce
2012 proběhl 1 pobyt v Jablonné nad
Vltavou v termínu 18.–21. 5. a zúčastnilo
se celkem 18 účastníků.
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Dobrovoln ci Amelie
Dobrovolnický program Amelie významně přispívá ke komplexnosti psychosociální podpory zajišťované
Amelií, o.s. V Praze je realizován na onkologických pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
ve Fakultní nemocnici v Olomouci a nově i v Institutu onkologie a rehabilitace (IOR) Na Pleši.
Dobrovolníci rovněž dlouhodobě působí
v Centrech Amelie, kde příchozí
přivítají, informují o programech
a objednávají je, připravují občerstvení
a zapojují se do skupinových setkání.
Jsou nenahraditelní při organizaci
jednorázových programů a v propagaci.
V roce 2012 Amelie zahájila také nový
typ dobrovolnického programu
v komunitě: pilotní projekt „Dobrovolní
poradci Amelie ve městech a obcích“.
Nedílnou součástí dobrovolnického
programu Amelie je školení
dobrovolníků zaměřené speciálně na onkologickou problematiku. Amelie pořádá každoročně několik
školení, účastní se jich dobrovolníci, kteří se plánují zapojit v rámci dobrovolnického programu Amelie, ale
také zájemci z jiných dobrovolnických center a neziskových organizací.
Díky projektu společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. „Rok společně, krok dopředu“ Amelie vyzkoušela
v roce 2012 poprvé také tzv. firemní dobrovolnictví.
Dobrovolnický program byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva
vnitra ČR, grantu společnosti Johnson & Johnson a Nadaci Divoké husy, dále díky podpoře dárců z řad
firem a fyzických osob.

Dobrovolnický program
v Praze
Dobrovolníci Amelie ve VFN v Praze
Dlouhodobě docházejí dobrovolníci Amelie
na lůžkové oddělení Onkologické kliniky
VFN v Praze. Pilotní projekt dobrovolníci na
ambulanci I. interní kliniky hematoonkologie
se velmi osvědčil a činnost dobrovolníků
přispívá ke zpříjemnění atmosféry při
dlouhém čekání i v době chemoterapeutické
léčby. Vedení i personál kliniky tento projekt

Poděkování dobrovolníkům ve VFN v Praze.
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přijal za svůj a díky tomu se vše dobře daří.
Na podzim proběhlo oficiální poděkování
dobrovolníkům, kteří se věnují pacientům ve
VFN.
V roce 2012 se zapojilo ve VFN v Praze
10 dobrovolníků Amelie, kteří realizovali
celkem 154 návštěv a s pacienty strávili
289 hodin.
Dobrovolníci v Centru Amelie
V roce 2012 se zapojilo v Centru Amelie
v Praze 21 dobrovolníků a dobrovolných
lektorů a pomáhali zde 464 hodin.

Dobrovolnice v Centru Amelie Praha.

Dobrovolnický program v Olomouci
Dobrovolnický program v Olomouci probíhal v roce 2012 na obou lůžkových odděleních Onkologické
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrovolníci připravovali pro pacienty skupinové tvořivé aktivity
a působili také jako společníci u lůžka, kdy si s pacientem povídali, předčítali mu, nebo s ním hráli
společenské hry.
Kvůli personálním změnám byl
dobrovolnický program v červenci
přerušen. Díky pochopení vedení
onkologické kliniky a vynikající
spolupráci jsme nastartovali
dobrovolnický program s novou
koordinátorkou opět v říjnu 2012.
Navázali jsme na to, co se osvědčilo,
a hledáme další cesty k vylepšení
programu tak, aby byl přínosem nejen
pro pacienty Onkologické kliniky
FNOL, ale také pro její zaměstnance
a dobrovolníky.

Tvůrčí dílny ve Fakultní nemocnici Olomouc.
V roce 2012 se ve FNOL zapojilo 14 dobrovolníků a s pacienty strávili 85 hodin.
V Centru Amelie v Olomouci pomáhalo 15 dobrovolníků a dobrovolných lektorů a odpracovali zde
45 hodin.

Dobrovolnický program v IOR Na Pleši
Dobrovolnický program Amelie byl v září 2012 zahájen v IOR Na Pleši, s nímž Amelie dlouhodobě
spolupracuje v rámci školení pro dobrovolníky. Byl vyškolen první dobrovolník, který tam pravidelně
1x týdně dochází. Od září uskutečnil 14 návštěv a s pacienty strávil 21 hodin.
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Školení dobrovolníků pro onkologická pracoviště
Nezbytnou podmínkou dobrovolnické práce v Amelii je absolvování povinného školení pro dobrovolníky.
Cílem vícedenního školení je připravit dobrovolníky na práci s onkologicky nemocnými i jejich blízkými
ve zdravotnických zařízeních i v Centrech Amelie. Součástí školení jsou interaktivní semináře, odborné
přednášky, diskuse o problematice, řešení praktických modelových situací a exkurze na onkologickém
pracovišti.
V roce 2012 Amelie uspořádala 2 školení, v dubnu v IOR na Pleši a v listopadu v Centru Amelie Praha.
Dohromady se školení účastnilo 25 dobrovolníků, z toho 1 dobrovolník pro DC Ústí nad Labem,
2 dobrovolnice z organizace FIT ILCO, 1 dobrovolnice z DC Mladá Boleslav, 6 dobrovolníků z Lékořice, o.s.
a zbytek, tedy 15 dobrovolníků pro Amelii v Praze a Olomouci.
Vybrané komentáře z dotazníků po
skončení školení v roce 2012:
„Byla jsem spokojená. Dozvěděla jsem
se, co jsem potřebovala vědět. Zažila
jsem hodně legrace. Je to pro mne velká
výzva.“
„Úžasný přístup, sdělení, otevřenost,
opravdovost.“
„Školení splnilo mé očekávání ve
všech oblastech. Seznámil jsem se
s mantinely dobrovolníka. Otevřená
atmosféra byla skvělá.“
„Důležitý pro mne byl i kontakt
s dalšími dobrovolníky všech věkových
Školení dobrovolníků v IOR Na Pleši.
kategorií.“
„Školení probíhalo v příjemném
prostředí. Není problém se na cokoliv zeptat a dostat opravdovou nevyhýbavou odpověď.“

Firemní dobrovolnictví
Společnost KPMG Česká republika, s.r.o. věnovala podporu
Amelii celý rok v rámci projektu „ROK společně – KROK
dopředu“. V rámci tohoto projektu zaměstnanci KPMG
věnovali dobrovolné práci v Amelii celý den a stihli toho
opravdu hodně: natírání dveří, čištění koberců a umývání
oken, ale třeba i výrobu triček pro naše dobrovolníky
v nemocnicích.
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Dobrovoln poradci Amelie
Pilotní projekt Dobrovolní poradci Amelie (dále jen DPA) vychází ze závěrů setkání odborné
a zainteresované veřejnosti „C´est la vie, aneb jak se žije s rakovinou ve Středočeském kraji?“ v roce
2011, kde jednoznačně zaznělo, že chybí začlenění onkologicky nemocných do sítě sociálních služeb
a dalších již fungujících podpůrných aktivit. Projekt DPA zpřístupňuje ověřené informace, které usnadní
život onkologicky nemocným a jejich blízkým, především mimo velká města ve Středočeském kraji.
Jedná se o novou formu komunitního projektu, ve kterém je kladen důraz na co nejvyšší využití lokálního
potenciálu. Inovativní je i zapojení obcí a měst v projektu s onkologickou problematikou, což potenciálně
zbavuje toto téma předsudků a mýtů. Reálně bylo k dispozici pět míst ve Středočeském kraji, kde DPA
nabízeli svou aktivitu. Jedná se o Chotilsko, Neveklov, Nový Knín, Příbram a Sedlčany. Pro všechna místa
byla realizována inzerce v lokálních médiích a další informace byly k dispozici formou letáků a plakátků
na veřejně přístupných místech. Samotná práce dobrovolných poradců – místních občanů – rekrutovaných
z řad jak bývalých pacientů, tak lidí s odbornými předpoklady, je unikátní. Probíhala pravidelně od září
do konce roku 2012 a na většině míst pokračuje i nadále. DPA odsloužili celkem 55 hodin na kontaktních
místech.
Projekt byl realizován za finanční podpory společnosti Johnson & Johnson, dále díky podpoře dárců z řad
firem a fyzických osob.

Poděkování dobrovolníkům
Praha:
Markéta Adamcová
Zuzana Balatá
Jitka Drábková
Gabriela Dušková
Jitka Evanová
Olga Hrušková
Martina Hučínová
Yvona Kunová
Karel Loukota
Tereza Mamulová
Annemarie Maryšková
Dana Moresová
Jana Odvárková
Marie Otradovcová
Miroslav Piňos
Marcela Polnicky
Jan Pospíšil
Daniel Redlich
Lucie Řádková
Ivana Slavíková
Vladimíra Zeisková

Olomouc:
Radka Hájková
Markéta Hamplová
Magdaléna Havelková
Soňa Kočí
Veronika Koutná
Lukáš Man
Lucie Palková
Tereza Petrůjová
Blanka Pollaková
Kateřina Purová
Vendula Rulcová
Barbora Ryklová
Karin Švábová
Kristýna Vacková
Veronika Vlachová
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Dobrovolní lektoři:
Praha:
Dagmar Bejdlová
Jan Lamač
Kateřina Šumberová
Olomouc:
Pavel Dostál
Vratislav Kratochvíl
Jitka Sidorová

Dobrovolní poradci v městech
a obcích Středočeského kraje:
Hana Beranová – Neveklov
Stanislava Krejčíková – Nový
Knín, Chotilsko
Jitka Pinkasová – Neveklov
Vladimír Trčka – Sedlčany
Vladimíra Zeisková – Příbram

Růst organizace
V roce 2012 dostala a využila Amelie řadu příležitostí, které byly zaměřené především na růst organizace.
„ROK společně – KROK dopředu“ roční podpora odborníků KPMG Česká republika, s.r.o.:
Amelie, o.s. se stala vítěznou organizací tohoto projektu pro rok 2011/2012. Díky tomu v roce 2012
Amelie využila bezplatné podpory
odborníků KPMG v oblasti personálního
poradenství, vzdělávání v práci na
PC a řízení organizace. Proběhl
dobrovolnický den zaměstnanců KPMG
v Centru Amelie v Praze, charitativní
golfový turnaj na podporu Amelie,
odborný tým provedl finanční audit
účetní závěrky a výroční zprávy za
symbolickou cenu. Tento projekt se

přenesl i do dalších let, odborníci KPMG dle zadání Amelie a na základě podkladů Sociologického ústavu
Akademie věd připravují materiál, který by měl ukázat možné úspory ve zdravotnictví v případě, že by se
zaměřila pozornost na psychosociální
podporu onkologicky nemocných.
To, že si zaměstnanci KPMG pro
rok 2011/12 vybrali k podpoře právě
Amelii, považujeme za velké ocenění.
Příležitost, kterou tým Amelie dostal
a využil, byla především ve vhledu do
profesionálního světa, který nabízí
efektivnější nástroje v komunikaci
a řízení organizace. Vážíme si toho,
že s pracovníky KPMG i vedením
společnosti zůstáváme nadále
v kontaktu i po skončení projektu.
Rok jinak – Nadace Vodafone:
Amelie, o.s. byla vybrána jako jedna z organizací, která získala na
rok 2012 do svých řad ing. Miluši Dvoržákovou, jejíž mzdu hradila
v plné výši Nadace Vodafone. Miluše se věnovala marketingu
a fundraisingu a podílela se na rozvoji
spolupráce se zahraničními organizacemi. Jejím
velkým vkladem do aktivit Amelie byla příprava rozjezdu projektu „sociálního podniku
Amelie“. Díky projektu „Rok jinak“ získala Amelie neocenitelné zkušenosti, které může
dále zhodnocovat a práce ing. Dvoržákové umožnila připravit pracovní pole pro další
pracovníky a tím i personální rozvoj organizace.
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NESsT – Sociální podnik
Na základě business plánu pro sociální podnik, který jsme připravili v rámci
mezinárodního projektu NESsT, převzala zástupkyně Amelie v Budapešti hlavní cenu
za Českou republiku v roce 2012. Díky tomu byla v květnu roku 2012 podepsána
smlouva o roční spolupráci s organizací NESsT, která podporuje sociální podnikání
v neziskových organizacích a zároveň Amelie získala finanční podporu ve výši
9 000 USD.
Amelie díky této podpoře mohla
nastartovat v roce 2012 nový projekt:
Vzdělávání Amelie, který především
přiblíží profesionálům ze zdravotně
sociálních oblastí i široké veřejnosti
praktické problémy, které onkologicky
nemocní a jejich rodiny řeší kromě své
léčby a jak jim v tom účinně pomoci.
Dále umožní širší uplatnění jednotlivých
členů odborného týmu Amelie
a nezanedbatelný efekt je zahájení
cesty k finanční soběstačnosti Amelie,
při zachování bezplatných služeb
potřebným.
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Vzdeláván Amelie
Vzdělávání v oblasti psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým se
ukazuje jako chybějící článek na pomezí zdravotně-sociálním. Jeho důležitost se zvyšuje v poslední době,
kdy se mění zákony a finanční situace se zhoršuje na všech úrovních systému.
V roce 2012 Amelie realizovala
několik akreditovaných seminářů
pro nelékařské zdravotnické profese
s psychosociální problematikou
onkologicky a jinak dlouhodobě
nemocných s akreditací České asociace
sester. 29. listopadu 2012 Amelie
realizovala Konferenci pro nelékařské
pracovníky nemocnice v Rakovníku
s názvem Problematika onkologicky
nemocných a jejich blízkých, které se
účastnilo 72 nelékařských pracovníků.
Počátkem roku 2012 Amelie získala
akreditaci instituce pro vzdělávání
sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb od MPSV a akreditovala a realizovala 2 semináře:
Psychosociální problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých a Sociálně zdravotní problematika
onkologicky nemocných a jejich blízkých.
Koncem roku 2012 se Amelie pustila do přípravy akreditace vzdělávací instituce pro úředníky státní správy
a samosprávy na MV.
Amelie uspořádala v Centru Amelie Praha několik vzdělávacích seminářů pro širokou veřejnost.
Na podzim roku 2012 to byla přednáška o chystané důchodové reformě.
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Růst odbornosti
Odbornost postavená na stabilním týmu, metodickém vedení, rozšiřování a sdílení vědomostí je pro Amelii
jedna z nejdůležitějších oblastí. Bohužel většinou není snadné na tuto oblast najít finanční prostředky.
Často si jednotliví členové odborného týmu musí „ukrajovat“ ze svého osobního volna, aby se mohli cíleně
věnovat této činnosti.
Odborné konference, jichž se Amelie, o.s. aktivně zúčastnila
1/2012
Prague ONCO – 3. Pražské mezioborové onkologické kolokvium
4/2012
XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické profese
5/2012
Odborná konference o dobrovolnictví v nemocnici v Příbrami

Publikační činnost
Brožura Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké

kolektiv
au
Centra Am torů
elie Prah

a

Na základě zkušeností z dlouhodobého poskytování poradenských a aktivizačních
služeb onkologicky nemocným a také na základě komunikace se zdravotníky ze
Psychoso
ciální min
imum
pro onko
logicky n
spolupracujících zdravotnických zařízení se tým Amelie rozhodl napsat brožuru
emocné
a jejich b
lízké
„Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“. Jednotlivé
kapitoly se zaměřují na určité fáze onkologické nemoci a snaží se ukázat to
nejdůležitější z praxe z pohledu lékaře, psychoterapeuta a sociálního pracovníka.
Publikace vyšla v nákladu 2200 kusů a je distribuována na základě poptávky do většiny
Komplexních onkologických center v ČR, do menších nemocnic i do pacientských organizací a vybraných
sociálních služeb. Brožura je rovněž dostupná v Centru Amelie Praha a je k dispozici také na webu Amelie.
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky, Úřadu vlády České
republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Ligy proti rakovině Praha.

Články v odborných médiích:
1/2012
Časopis Onkofarmacie – Kolektiv autorů Amelie, o.s.: Amelie již 5 let na cestě pomoci
		
onkologicky nemocným a jejich blízkým
č. 2/2012 Nemocnice – bulletin VFN a 1.LF UK: Článek „A kafíčko by nebylo?“ o dobrovolnickém
		
programu Amelie ve VFN v Praze
2/2012
Časopis Sociální služby – Střípky z domova: Den otevřených dveří Amelie v prosinci 2011

Zahraniční spolupráce
Dlouhodobou snahou Amelie je navázání spolupráce se zahraniční organizací stejného či podobného
zaměření tak, aby bylo možné oboustranné sdílení a přenos odborné zkušenosti na poli psychosociální
péče o onkologicky nemocné a jejich blízké. Díky jazykové vybavenosti a nepolevujícímu úsilí se podařilo
navázat kontakty s několika velkými zahraničními organizacemi. A koncem roku 2012 vyjeli zástupci
Amelie do Velké Británie, kde se setkali se zástupci Maggie’s Cancer Caring Centres. Jedná se
o největší organizaci v oblasti psychosociální pomoci ve Velké Británii a jednu z největších na světě vůbec.
Amelii se podařilo s Maggie’s Centres navázat spolupráci, která pokračuje dál. Projekt byl realizován za
finanční podpory Nadačního fondu GSK.
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Jednorázové akce pro veřejnost
Praha:
Je nám/s pět a půl – dne 12. června 2012 proběhlo v Centru Amelie Praha neformální setkání, na
kterém Amelie oslavila již pět a půl roku své činnosti. Při této příležitosti informovala hosty o novinkách,
úspěších a svých plánech do budoucna.
Děkujeme všem zúčastněným. Speciální
poděkování patří společnosti Zátiší
Group, která nám pro tuto akci
bezplatně zajistila kompletní servis
a vynikající občerstvení.
Vánoční posezení a den otevřených
dveří proběhly 18. prosince s ukázkou
aktivit Centra Amelie, nechyběl již
tradiční vánoční koncert nadané
hudebnice Báry Hulcové, tentokrát
doplněn duem s koledami, které
zazpívaly a zahrály Šárka a Alena
Kokrdovy.

Olomouc:
Slavnostní otevření Centra Amelie Olomouc
v nových prostorách na ul. 8. května č. 27 se
uskutečnilo 2. října 2012. Mezi hosty nechyběli
ani zástupci Magistrátu města Olomouce,
Krajského úřadu Olomouckého kraje, lékaři,
pracovníci neziskových organizací a novináři.
O kulturní program se postarali manželé
Kratochvílovi se svým hudebním vystoupením
a hrou na tradiční domorodé nástroje. Nové
prostory poskytují příjemné a klidné prostředí
pro skupinové tvořivé a pohybové aktivity i pro
individuální konzultace s našimi odborníky.
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Benefiční koncert pro Amelii se uskutečnil v prosinci
2012 v olomouckém Jazz Tibet Clubu. Hlavní hvězdou
večera byla slavná česká populární hudební skupina
Tata Bojs. Jako předkapela zahrála moravská skupina
A.M.Úlet. Tento koncert byl velmi úspěšný a přispěl
i k lokální propagaci Amelie v Olomouci.
Díky účinkujícím, kteří se vzdali honoráře, a návštěvníkům,
kterých se zúčastnilo přes 200, se vybralo více než
49 000 Kč. Děkujeme především Statutárnímu městu
Olomouc, které nám zajistilo bezplatnou propagaci
benefičního koncertu, a Jazz Tibet Clubu za bezplatné
poskytnutí prostor a další výpomoc s přípravou koncertu.
Dále bychom chtěli poděkovat tiskárně Slam za zvýhodněný
tisk plakátů.

Střední Čechy:
Iva a její hosté v Rakovníku – V rámci aktivit Amelie v Rakovníku probíhají dlouhodobě společenská
setkání se zajímavými hosty, na která navazovala posezení s tematicky ukotveným programem zaměřeným
na kvalitu života a prevenci onkologického onemocnění. V roce 2012 proběhly dle plánu 4 akce
s následujícími hosty: 12. 4. 2012 – František Novotný a Jindřich Kraus, 7. 6. 2012 – Ivanka Devátá, Lucie
Zápalová, Pavlína Svobodová a Vladimír Trapera, 11. 10. 2012 – Vlastimil Harapes a Marie Párová, 13. 12.
– Zdena Lorencová a Dagmar Nová. Na programu bylo např. autorské čtení, hudební a pěvecká vystoupení,
křest CD apod.
Návštěvnost je každým rokem vyšší, průměrný počet účastníků na jednom setkání v roce 2012 činil
52 osob. Pro rok 2013 plánujeme pokračování tohoto úspěšného cyklu společenských setkání se
zajímavými osobnostmi kulturního života.
Projekt byl realizován za finanční podpory Města Rakovník.
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2012–2013
přivolejme s jarem i naději
Pilotní verzi komunitního charitativního projektu Amelie připravovala již koncem roku 2012 jako lokální
především na Praze 8, kde sídlí Centrum Amelie v Karlíně. Cílem je upozornit pozitivním způsobem na to, že
život s onkologickou nemocí neznamená jen léčbu a že je potřeba vnímat a podporovat psychosociální rozměr
této problematiky. V průběhu měsíce března 2013 kytice tulipánů přinesly radost na pracoviště, do domovů i na
onkologické kliniky. Objednáním kytic firmy i občané podpořili myšlenku psychosociální pomoci onkologicky
nemocným a jejich blízkým. Výtěžek podpořil bezplatné služby v Centru Amelie Praha. Do projektu byly zapojeny
i školy z Prahy 8, které v rámci výtvarných hodin vyzdobily nejen školy a veřejný prostor ve svém okolí, ale také
připravily výzdobu pro onkologické kliniky. Doufáme, že veřejnost myšlenka Tulipánového měsíce osloví i v dalším
ročníku a budeme ji moci rozvíjet a opakovaně naplňovat a šířit.

Soutěž o podobu Ceny Amelie
Amelie, o.s., Galerie KusKovu a společnost ASSO vyhlásily začátkem září 2012 výtvarnou soutěž o podobu
Ceny Amelie – ceny za přínos v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým.
Cílem tohoto projektu je upozornit na oblast, která je v rámci onkologické péče i prevence v ČR dosud
odsouvána na samý okraj
zájmu. Soutěže se zúčastnila
desítka významných českých
výtvarníků a studentů
Atelieru Designu prostředí
Fakulty umění a architektury
TU v Liberci. Jejich návrhy
byly představeny 12. prosince
2012 na vernisáži v Galerii
KusKovu, poté byly až
do února 2013 vystaveny
u dalších vyhlašovatelů
soutěže. Vítězný návrh byl
vybrán na základě hlasování
návštěvníků výstavy
a odborné poroty a vyhlášen
1. 3. 2013. Cena, která má
zatím pracovní název „Cena
Amelie“, bude udělována
poprvé v roce 2014.
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„I slova léčí“
Na konec února 2013 byl naplánován první ročník konference na téma dobrovolnických programů
na pracovištích onkologické péče, který uspořádala společně Amelie, o.s a Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze. Dobrovolníci se stávají stále častěji součástí péče v nemocnicích, přinášejí na
lůžková i ambulantní pracoviště tu nejprostší nabídku – lidský kontakt, rozptýlení, ochotu naslouchat.
To je v odosobněném prostředí moderních technologií potřebné a důležité. Onkologická pracoviště
jsou specifická zvýšeným tlakem na všechny, kteří se zde pohybují. V rámci programu konference se
podělili o své zkušenosti s dobrovolnickými programy na onkologických pracovištích zástupci nemocnic
a neziskových organizací z celé ČR i hosté ze Slovenska. Konference byla realizována za podpory Úřadu
vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a společnosti AeskuLab Holding a.s.
– BIOLAB Praha.
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Partneři a spolupráce
• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
• Fakultní nemocnice Olomouc
• Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
• Masarykova nemocnice v Rakovníku
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Gaudia proti rakovině, o.s.

Členství Amelie, o.s. v jiných organizacích
Liga proti rakovině Praha
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Pracovní tým
Centrální vedení
Ředitelka: Pavla Tichá
Finance, personalistika a administrativa: Mgr. Dina Rišianová, Bc. Eva Šálková (asistent)
Vedoucí provozu a metodik: Bc. Michaela Čadková Svejkovská, DiS.
Specialista na PR a fundraising: Ing. Miluše Dvoržáková

Pobočka Praha – vedoucí: Pavla Tichá
Centrum Praha
Koordinátorka Centra: MgA. Olga Fleková
Přímá péče: MgA. Olga Fleková, MUDr. Michaela Chrdlová, Mgr. Šárka Slavíková, MUDr. Pěva Vraštilová,
Eva Adamcová
Úklid Centra Praha: Jaroslava Tobková, Pavlína Svejkovská
Dobrovolnický program
Koordinátorka: Mgr. Dina Rišianová, Mgr. Šárka Slavíková
Supervize dobrovolníků: MUDr. Michaela Chrdlová

Pobočka Středočeský kraj – vedoucí: Pavla Tichá
Centrum Rakovník
Koordinátorka: Ing. Jiřina Vecková
Projekt dobrovolní poradci Amelie
Vedoucí: Bc. Michaela Čadková Svejkovská, DiS.
Koordinátorka: Pavla Tichá
Organizace pobytů v Jablonné nad Vltavou
Hana Beranová, Pavla Tichá

Pobočka Olomoucko – vedoucí: PhDr. Marie Nosálková, Ing. Kateřina Rybová
Administrativní pracovník: Jana Helisová
Centrum Olomouc
Koordinátorka Centra: Jana Helisová, Ing. Kateřina Rybová
Pracovník přímé péče: PhDr. Marie Nosálková,
Dobrovolnický program
Koordinátorka: Bc. Veronika Koutná, Ing. Kateřina Rybová
Supervize dobrovolníků Olomoucko: Mgr. Veronika Haiclová

Sociální podnik – Vzdělávání Amelie – vedoucí: Mgr. Šárka Slavíková
Lektoři: MUDr. Michaela Chrdlová, Mgr. Šárka Slavíková, MgA. Olga Fleková,
Bc. Michaela Čadková Svejkovská, DiS.
21

Finanční hospodaření 2012

Náklady: 3 048 057 Kč
Výnosy: 3 061 343 Kč
Součástí výroční zprávy za rok 2012 je kompletní účetní uzávěrka.
Účetní závěrku za rok 2012 schválila valná hromada dne 28. 5. 2013 a byla auditovaná společností
ADAMEC AUDIT s.r.o.
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Poděkování
Děkujeme za finanční podporu

Liga proti rakovině Praha

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
Nexum Societas
PB Benecom

Unie neziskových organizací Olomouckého kraje

Lenka Bortlíková
František Brůček
Daniela Hromádková
Luboš Ježek
Eva Kordová
Eva Křemenová
Olga Kučerová
Dita Stejskalová
Ivana Veldová
Josef Žaloudek
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Děkujeme za bezplatné služby, věcné dary a spolupráci
MUDr. Alexandře Aschermannové za dlouhodobou spolupráci na vzdělávání dobrovolníků,
Ingrid Jamrichové za tvorbu vánočních přání a obrázků pro dobrovolníky,
Milanu Kinkorovi za bezplatnou pravidelnou supervizní podporu týmu i jednotlivců,
Karolíně Kudláčkové za spolupráci na přípravě projektu sociálního podniku Amelie,
Bc. Věře Madejové za dlouhodobé bezplatné poskytnutí prostor pro aktivity Centra Amelie Olomouc i za
podporu a vstřícnost při jejich realizaci,
Mgr. Denise Niederlové, která se v roce 2012 v pražské pobočce Amelie, o.s. zapojila jako stážistka
a v rámci příprav projektu Tulipánový měsíc odpracovala 72 hodin,
Igoru Ondřejovi za bezplatné služby v oblasti grafiky a DTP práce a technickou podporu,
Ivě Ptáčkové za spolupořádání společenských setkání v Rakovníku,
Mgr. Tereze Žílové za bezplatnou spolupráci při přípravě nových projektů.
Agentuře Pleon Impact za podporu v PR aktivitách,
Čajovně AMANA za pravidelné dodávání čajů pro Centrum Amelie v Praze,
Čajovně-kavárně Kratochvíle Olomouc za dlouhodobou spolupráci,
Galerii KusKovu a společnosti ASSO s.r.o. za realizaci výstavy návrhů pro Cenu Amelii,
Hudebním skupinám Tatabojs a A.M.Úlet, které vystoupily na benefičním koncertu pro Amelii
v Olomouci bez nároku na honorář
Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši – řediteli MUDr. Vydrovi, primářce onkologie
MUDr. Garnolové a celému týmu onkologického oddělení a ozařoven za pomoc při vzdělávání
dobrovolníků pro onkologická pracoviště,
Jazz Tibet Clubu za bezplatné poskytnutí prostor pro benefiční koncert v Olomouci a další výpomoc
s přípravou koncertu,
Květinářství Gondorf za pravidelné bezplatné zásobování květinami do Centra Amelie v Praze,
Muzeu TGM v Rakovníku za poskytování prostor pro kulturní akce,
Rádiu Haná a Českému rozhlasu Olomouc za bezplatné odvysílání spotu,
Společnosti Zátiší Group za bezplatný kompletní servis a vynikající občerstvení na oslavu Je nám/s pět
a půl,
Statutárnímu městu Olomouc za zajištění bezplatného výlepu plakátů na benefiční koncert a výrobu dvou
City Lightů,
Tiskárně POLYGRAF, s.r.o. za dotovaný tisk informačních letáků,
Alza CZ za tiskárnu Samsung,
LD Seating za 20 ks konferenčních židlí,
Nadaci Vodafone za tři repasované notebooky a PC s monitorem,
Pfizer s.r.o. za roletové promítací plátno.

24

Kontakty
Hlavní kancelář a sídlo:
Amelie, o.s.
Šaldova 337/15
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 283 880 316, +420 733 640 871
e-mail: amelie@amelie-os.cz
IČ: 27052141
DIČ: CZ27052141
Číslo účtu: 104034379/0800
Centrum Amelie Praha:
Šaldova 337/15
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 283 880 316, +420 739 001 123
e-mail: centrum.praha8@amelie-os.cz
Centrum Amelie Olomouc:
Dolní náměstí 38, Olomouc, 779 00 (2. patro)
E-mail: amelie.olomoucko@amelie-os.cz
Tel: +420 739 005 123
Centrum Amelie Rakovník:
Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200
Rakovník
Infolinka Rakovnicko: +420 733 640 873
e-mail: rakovnicko@amelie-os.cz
Dobrovolnický program
Tel.: +420 283 880 316, +420 733 640 872
e-mail: dobrovolnici@amelie-os.cz

Chcete nás podpořit?
Pošlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve znění DMS AMELIE.
Cena DMS je 30 Kč, Amelie obdrží 27 Kč.
Můžete přispívat i pravidelně, každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK AMELIE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám
bude odečtena částka 30 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz.
Využít můžete také sbírkový účet Amelie 229369762/0300.
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Příloha 1: Účetní závěrka Amelie, o.s. za rok 2012
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Příloha 2: Audit
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psychosociální pomoc
pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Lenka
Nemoc ji zastihla krátce po škole
a totálně jí převrátila život a hodnoty. Až díky ní si uvědomila, na
čem jí v životě opravdu záleží
a změnila vše od základu.
„Nemoc a podpora v Amelii mi dala
příležitost ke změně sebe sama.“

Gabka a Martin
Tatínek jí zemřel na rakovinu. Když onemocněla ona, měla krátce po svatbě. Manžel jí po celou dobu byl velkou oporou.

Eva
Nemoc ji zastihla uprostřed rušných
pracovních aktivit a připomněla jí, že
život nejsou dostihy.

„Podpora okolí je pro člověka během léčby
nedocenitelná. Nazapomínejme, že pomoc
potřebují i blízcí nemocného, a i to Amelie
nabízí.“

„Díky nemoci jsem si uvědomila, jak nesmyslné je pořád někam spěchat a jakou
hodnotu má životní pohoda a klidné
chvíle. To vše najdete v Centru Amelie.“

...rakovinou to nekončí, ale strachem začíná...
Centra Amelie

Dobrovolnický program

Vzdělávání

Nabízejí pravidelný bezplatný
program pro onkologicky
nemocné, jejich rodiny a blízké:

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

Nabízíme akreditované vzdělávání:

• odborné poradenství
a podpora

• v nemocnicích na
onkologických klinikách

• individuální a skupinové
programy

• v Centrech Amelie

• tvořivé, pohybové
a sebezkušenostní dílny
• podpůrné skupiny

• v městech a obcích jako
dobrovolní poradci
• nabízíme vzdělávání pro
dobrovolníky na onkologii

www.amelie-os.cz
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• zdravotníků
• pracovníků v sociálních
službách a sociálních
pracovníků
• úředníků a pracovníků
státní správy
Semináře:
• pro personalisty
• pro veřejnost

