
 

Výroční zpráva Amelie, o.s. za rok 2009 

 
Amelie, o.s. poskytuje od roku 2006 v Centrech Amel ie psychosociální pomoc onkologicky 
nemocným a jejich blízkým. Otevírá se také nejširší  veřejnosti v podob ě preventivních a 
dobrovolnických program ů. 

 
Vize 

Vytvořit chráněné prostředí co nejblíže nemocnému a jeho blízkým, ve kterém není místo pro nátlak 

a manipulaci. Místo, ve kterém je vždy dostatečný prostor pro naději a každý zde může převzít 

zodpovědnost za svůj život, kde je běžné pomáhat si navzájem. Usilujeme o to, aby péče o pocity 

nemocného i jeho blízkých byla nedílnou součástí léčby. 

 

Kodex Amelie, o.s.  

• Mezi dávajícím a přijímajícím není rozdíl v postavení. Ať jsem profesionál či dobrovolník, 

pracuji zde především pro radost.  

• Respektuji přesvědčení (víru, cestu), rozhodnutí a svobodnou volbu každého, kdo 

navštíví programy Amelie o.s.  

• Nabízím své vlastní zkušenosti či odborné vědomosti, ale nepreferuji žádné léčebné 

metody a přístupy, preparáty a podobně.  

• V rámci aktivit Amelie o.s. není prostor pro komerční aktivity osob, či firem. V rámci 

aktivit v Centrech Amelie dodržuji kodex zaměstnance, dobrovolníka nebo klienta.   

• Spolupracuji s ostatními a hledám s nimi společnou řeč, a to jak v rámci Amelie o.s. a 

jeho partnerů, tak v případě ostatních subjektů, osob a organizací, které se věnují 

podobné problematice.  



 

Slovo předsedkyně sdružení Amelie, o.s. 

Rok 2009 byl již třetí v historii Amelie. Tuto třetí výroční zprávu připravuji v době, kdy už vím, že příští 

rok mě bilancování čeká znovu, naštěstí!  

Amelie se rozrůstá, získala nové prostory a vzniklo nové centrum v nové pobočce, vzrostl počet 

našich zaměstnanců. Někteří odešli a jiní přišli, náš rozpočet se oproti roku 2008 znásobil. Zaměřili 

jsme se na metodické vedení, systém řízení organizace, na akreditace a registrace, narostla 

administrativa. Dosud se Amelie rozvíjela rychle a lehce, většina energie byla směrována do programů 

a práce s klienty. Tento rok byl náročný také proto, že jsme se pustili do práce, která vyžaduje mnoho 

úsilí, a přitom není tolik vidět, ale pro profesionalizaci a dlouhodobý růst je zásadní. Za úspěch 

považuji, že původní tým zůstal semknutý, i když to nebylo vždy jednoduché. Amelie prošla další a 

opět o něco těžší fází úspěšně. Díky všem kolegyním, dobrovolníkům a přátelům.  

Při psaní projektů, článků i téhle výroční zprávy si uvědomuji stále víc, jak je důležité, abychom se 

stále vraceli k podstatě věci. Vyprázdněná silná slova, pojmy, jejichž význam vyčpěl, to bohužel bývají 

pohřebiště velkých snů a plánů. Tam se pak přehrabují ti, kteří hledají efektní schránky pro zájmy, 

které jsou už značně vzdálené původnímu obsahu.   

Věřím, že se nám bude i nadále dařit nezbavovat slova jejich pravého obsahu a oživovat je činy. 

Pavla Tichá 

Projekty realizované v roce 2009 

Finan ční zdroje pro rok 2009: 

Dárce K č 
BMS 681 151 
Ministerstvo zdravotnictví 750 000 
MČ Praha 8 20 000 
Trust for Civil Society 283 464 
Hlavní město Praha 80 000 
NF Pomozme dětem 23 821 
Špáňa Václav 95 796 
Beneš Richard 16 000 
Procter and Gamble 31 461 
Farmak Moravia 10 000 
Maxima Reality 50 000 
Drobní dárci – FO 383 314 
Celkem         2 086 261 



 

V roce 2009 na ú čet Amelie, o.s. p řišlo  

od firmy Johnson&Johnson  495.211,- K č 

od Nadačňího fondu V ětrník    40.000,- K č 

tyto peníze budou čerpány v roce 2010. 

 

Podle získaných grantů: 

� Profesionalizace Amelie, o. s. II část (CEE Trust)  

� Propagace a rozvoj dobrovolnických a podpůrných aktivit v oblasti psychosociální pomoci 

onkologicky nemocným (BMS Foundation) 

� Rozvoj kompetencí dobrovolníků pro onkologické kliniky (Ministerstvo zdravotnictví ČR). 

� Centra Amelie – psychosociální pomoc onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich 

blízkým v Praze a Olomouci (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hl. města Prahy). 

Aktivity v návaznosti na projekty, poptávku, možnosti a potřeby 

organizace: 

Pravidelné i jednorázové aktivity Center Amelie. 

� Individuální i rodinné konzultace a terapie  

� Aktivizační programy  

� Svépomocné aktivity s odborným zázemím  

� Psycho-rehabilitační pobyt v Táboře na malé Skále. 

 

Rozvoj Amelie v regionech: 

� Vznik nové pobočky Amelie pro střední Čechy s prvním Centrem v Rakovníku.  

� Rozvoj olomoucké pobočky Amelie. 

� Přestěhování Centra a kanceláře Amelie v Praze do nových prostor v Karlíně. 

 



Dobrovolnický program Amelie 

� Akreditace dobrovolnického programu ve zdravotnictví u Ministerstva vnitra ČR. 

� Vyhodnocení dobrovolnického programu Amelie a metodické doporučení (MUDr. Ivana 

Kořínková). 

� Dvě školení adeptů na dobrovolníky speciálně pro onkologickou oblast, vyškolili jsme 32 

účastníků.  

 

Profesionalizace a odborný r ůst organizace 

� Aktivní účast na odborných konferencích v ČR i v zahraničí (Brněnské onkologické dny, IPOS - 

Vídeň) 

� Zpracování a aplikace metodiky práce v centrech Amelie jako podkladu k registraci sociální služby 

v Praze  

� Finanční audit za rok 2007 a 2008 

� Vypracování strategického plánu rozvoje Amelie na roky 2010 a 2011 

 

Marketingová komunikace a fundraising 

� Registrace veřejné sbírky pro Amelii na 3 roky 

� Komunikace s médii – články, reportáže, rozhovory 

� Jarní bazar oděvů a módních doplňků ve prospěch Amelie 

� Vánoční koncert v Olomouci 

 

Spolupráce s NNO v naší oblasti 

� Dvě setkání se členy pacientských sdružení v Ústeckém kraji, organizováno ve spolupráci 

s občanským sdružením Zrnko Štěstí, Štětí. 

� Uspořádání 1. ročníku akce C´est la vie ve spolupráci s pěti pacientskými a odbornými 

neziskovými organizacemi. 

 

 



Podrobněji k některým projektům a činnostem:  

Pravidelné i jednorázové aktivity Center Amelie (Praha, Olomouc, Rakovník) 

Na telefonní lince Amelie byli k dispozici odborníci a poučení dobrovolníci každý všední den od 9:00 

do 15:00.  

V on-line poradně odpovídali odborníci na psychologickou, sociální i onkologickou problematiku. 

Centra Amelie poskytla pravidelné programy 53 klientům, kteří si mohli vybrat z připravených akcí 

vedených odborníky i dobrovolníky. 

Centrum Praha – realizovalo programy již 3 dny v týdnu, snažili jsme se, aby stěhování příliš 

nenarušilo provoz. 

Centra Olomouc a Rakovník realizovala své programy minimálně 2x měsíčně. 

 

Programy po řádané Centry Amelie:  

� Krizová intervence – probíhá často nejdříve na telefonní lince Amelie, nebo na Infolinkách 

jednotlivých poboček. V centrech Amelie se mohli klienti objednat k odborníkovi. 

� Individuální a rodinná terapie – většinou navazuje na první setkání, či krizovou intervenci. Na 

základě individuálního plánu (ten je možné vytvořit i anonymně) se domluví terapeut 

s klientem na počtu setkání. Rodiny nebo partneři docházejí na terapii po dohodě všech stran. 

� Sociální poradenství – odborníci na sociální problematiku radí ve všech oblastech spojených 

s onemocněním a jeho následky. 

� Klub Amelie - otevřená svépomocná skupina, kde se klienti navzájem podporují nejen 

sdílením. 

� Relaxace, joga, tajči – velmi jemné techniky podporují schopnost se uvolnit  a načerpat síly. 

� Tvůrčí dílny – výtvarná, divadelní, literární, pohybová, hudební. Především aktivizují a 

dodávají sebevědomí 

� Procházky, výlety apod. Centra Amelie podporují aktivity klientů. 

 

 

 



Přehled o pravidelné činnosti  

Aktivita počet 

Počet skupinových programů v Centrech  351 

Počet účastí na skupinových programech v Centrech  1 059 

Průměrná účast na setkání v Centrech 3,7 

Konzultace a individuální poradenství 126 

Intervence na Lince Amelie a v on-line poradně 132  

 

Zpracování a aplikace metodiky práce v centrech Amelie jako podkladu k 

registraci sociální služby v Praze  

Metodika pro práci center byla zpracována a aplikována v Centru v Praze, do dalších center je zatím 

přenesena její část a dále budeme pokračovat v návaznosti na strategický plán a požadavky 

v souvislosti s registrací poskytovatele sociálních služeb. V Praze jsme žádali o registraci pro dvě 

služby: odborné sociální poradenství a aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Přípravy 

žádosti jsou složitější, protože se jedná o první registraci pro tuto cílovou skupinu a služby na pomezí 

sociálně-zdravotním. 

Přestěhování Centra Amelie Praha a hlavní kanceláře do nových prostor  

Během roku 2009 se program Centra Amelie Praha a činnost kancelářského zázemí rozrostla tak, že 

naše stávající prostory nám přestaly vyhovovat. Z toho důvodu jsme se obrátili na zastoupení městské 

části Praha 8, kde byla od počátku adresa Centra a kanceláře. Místostarostka pro sociální a zdravotní 

otázky Mgr. Vladimíra Ludková nám vyšla vstříc, nabídla prostory lépe dostupné a prostornější, které 

Městská část Praha 8 zrekonstruovala podle našich potřeb. Vícenáklady (kvalitní plovoucí podlaha 

v sále, část kuchyně apod.) jsme doplatili. Koncem roku 2009 se Amelie, o.s. stěhovalo do nových, 

větších prostor.  

Strategický plán na roky 2010 a 2011 

Proběhlo třídenní setkání všech pracovníků Amelie, o.s. včetně zástupců dobrovolníků (i bývalých 

klientů) s cílem vytvoření strategického plánu na příští roky. Strategické plánování a analýzu SWOT 

po odborné stránce vedl zkušený facilitátor a konzultant v oblasti problematiky neziskových organizací 

Petr Konečný. Výsledkem setkání byla zpracovaná analýza SWOT a na ni navazovala matice 

(grafická mapa stěžejních a druhořadých aktivit), kde Amelie definovala hlavní oblasti činnosti. Na tyto 



aktivity navázal strategický plán činnosti a rozvoje. K němu se vedení Amelie pravidelně vrací, 

doplňuje a aktualizuje jej.  

Registrace veřejné sbírky  

V prosinci 2009 byla zaregistrována veřejná sbírka ve prospěch Amelie v délce trvání 3 roky. Po tuto 

dobu má Amelie, o.s. možnost prostřednictvím prodeje předmětů či vstupenek, příspěvkové 

pokladničky, provozu telefonní linky a sběrných listin získat finanční prostředky na provoz a aktivity 

Center Amelie.  

Dobrovolnický program 

Pravidelné aktivity Dobrovolnického programu Amelie , o.s.  

� Pravidelné návštěvy lůžkového oddělení Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty VFN v Praze 2. 

Dobrovolníci v nemocnici působí jako společníci u lůžka pacientů. 

� Pravidelná činnost v Centru Amelie (Praha, Rakovník, Olomouc). Spoluúčastí na relaxačních a 

tvořivých aktivitách a administrativně-organizační výpomocí se dobrovolníci podíleli na programu 

centra.  

� Pravidelné lektorské aktivity. Dobrovolní lektoři v Centrech Amelie vedli tvořivě - motivační dílny: 

zdravé vaření, meditace, výtvarné, pohybové a jiné dílny. 

 

Aktivity dobrovolníků Amelie  v Praze Počet hodin za dané období 

Návštěvy v nemocnici (Praha) 29 h (2,5 h/měsíc) 

Dobrovolníci 601 h (50 h/měsíc) 

Pravidelné 
aktivity Činnost v Centru Amelie 

Praha Dobrovolní lektoři 116 h (9,6 h/měsíc) 
Organizace kulturního programu - výlet parníkem 
pořádaný pacientským sdružením Zrnko štěstí za 
spoluúčasti Amelie, o.s. 

8 h 

Organizace programu - C´est la vie  32 h 

Jednorázové 
aktivity 

Pomoc při stěhování Centra Amelie Praha 12 h 

Celkem  795 h 
 

Dvě koordinátorky dobrovolníků prošly vyškolením MUDr. Kořínkové, která se stala dlouhodobou  

konzultantkou Amelie v této oblasti. 

 

Vyhodnocení stávající činnosti:  

V tomto roce jsme se zaměřili také na profesionalizaci dobrovolnického programu Amelie. Jako externí 

konzultantka se zapojila MUDr. Ivana Kořínková, nezávislá odborná konzultantka pro zdravotně-

sociální dobrovolnické programy, zakladatelka prvního systémově vedeného dobrovolnického 



programu ve zdravotnickém zařízení. V tomto roce jsme připravili podmínky pro to, aby dobrovolnický 

program Amelie v partnerských zdravotnických zařízeních byl realizován podle  „Metodického 

doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a 

bezpečnosti pacientů“ (Věstník MZČR č.6/2009 a výstupy projektu kvality 2008 na Portálu kvality 

MZČR). 

 

Školení dobrovolník ů v tomto roce absolvovalo 32 adept ů.  

Hlavním cílem školení dobrovolníků se specifickým zaměřením na onkologii organizované občanským 

sdružením Amelie je příprava zájemců na bezpečnou pozici dobrovolníka v oblasti cíleně zaměřené 

na onkologicky nemocné. Absolvování školení pro dobrovolníky je jednou ze základních podmínek 

účasti v dobrovolnickém programu Amelie.  

Příprava dobrovolníků Amelie pro práci na onkologických klinikách a v Centrech Amelie je rozdělena 

do následujících fází:  

1. fáze: přihlášení dobrovolníka na školení a základní individuální pohovor se zástupcem Amelie  

2. fáze: proškolení dobrovolníka v části obecné, týkající se principů a hranic dobrovolnické role, 

a v části odborné, týkající se specifických informací z oblasti psycho-onkologie a systému 

onkologické péče. Obě části jsou vyhodnoceny dotazníky. 

3. fáze: oslovení dobrovolníka s dvoutýdenním odstupem po ukončení školení formou dotazníku 

pro výsledné zmapování jeho motivace a zájmu o dobrovolnou práci. 

4. fáze: osobní setkání dobrovolníka, který projevil zájem o spolupráci, s koordinátorem a 

supervizorem, na kterém je podepsaná smlouva o spolupráci v dobrovolnickém programu 

Amelie 

 

Příprava dobrovolnického programu na onkologické klin ice FN Olomouc 

V roce 2009 probíhala ve  FN Olomouc závěrečná část akreditačního procesu. Vedení onkologické 

kliniky potvrdilo zájem o budoucí spolupráci, ale s faktickým zahájením dobrovolnického programu se 

muselo počkat až po ukončení procesu akreditace. Pro činnost na onkologické klinice FN Olomouc 

byla v roce 2009 vyškolena jedna koordinátorka a dvě dobrovolnice.  

 

Společenská akce C'est la vie 

Amelie, o.s. ve spolupráci s MČ Praha 8 a díky grantu Bristol-Myers Squibb Foundation, Inc. 

uspořádala 28. května 2009 v Kulturním domě Krakov na Praze 8 společenskou akci pro celou rodinu 

s názvem C'est la vie. 

Cíle akce:  



� Setkávání široké veřejnosti s kulturním programem pro celé rodiny, které pomůže zmenšovat 

trauma ve společnosti, jaké je s rakovinou spojeno. Změnit představy veřejnosti o průběhu léčby a 

životě s onkologickým a jiným dlouhodobým onemocněním, zbavit je škodlivých mýtů a 

detabuizovat související témata. 

� Podpora projektů psychosociální pomoci a pacientských sdružení v onkologické oblasti. 

� V odlehčené atmosféře představit a podpořit jednotlivá sdružení a projekty psychosociální pomoci 

onkologicky nemocným a jejich blízkým, pacientská sdružení i jiné aktivity. Dát jim prostor pro 

vlastní prezentaci a sbírku pro vlastní potřeby. 

� Propagace práce dobrovolníků v oblasti psychosociální pomoci dlouhodobě nemocným. 

Spolupracující sdružení (odborné i pacientské organizace) během večera měla možnost nabízet na 

svém stánku občerstvení, prodávat vlastní produkty a prezentovat svoje aktivity:  

Alen, o.s., Dračice, o.s., Fit Ilco ČR, o.s., Gaudia proti rakovině o.s., Mamma HELP o.s., ŽAP o.s. 

Děkujeme za vstřícnost všem účinkujícím, kteří se vzdali honoráře.  

 

Psycho-rehabilitační pobyty 

Prodloužený víkend s ob čanským sdružením Amelie prob ěhl 5. – 7. června 2009 v Tábo ře  

jako setkání vedené formou workshopu pro zájemce o aktivity Amelie a dobrovolníky, kteří by mohli 

případně pracovat touto metodou. Účastníci byli částečně z jihočeského regionu, kde Amelie zatím 

nemá pravidelné aktivity. Program se konal v prostorách Centra alternativní kultury „Cesta“, jehož 

zakladatelé budují od roku 1994 otevřené centrum pro kulturní, sociální a jiné aktivity. Zde byly 

k dispozici také ubytování a strava. V divadelním sále, který je součástí tohoto objektu, jsme našli 

ideální prostor pro svoji práci.  

Program připravily: MgA. Olga Fleková – terapeut, Mgr. Milena Černíková – psycholog, Pavla Tichá – 

ředitelka Amelie, o.s. Akce se zúčastnilo 5 osob, z toho 3 klienti (2 z místa konání) + 2 zájemci o 

spolupráci z Jihočeského kraje.  

 

Pobyt na Malé Skále (2.11. – 6.11. 2009)   

Hlavní náplní pobytu bylo cvičení zaměřené na celkové zlepšení psychické i fyzické kondice - tajči, 

jóga, bioenergetická a dechová cvičení. Pokud to dovolovalo počasí, probíhala cvičení venku. 

Podnikly se také 3 půldenní výlety do okolí a účastníci se učili používat při chůzi hůlky. Během pobytu 

měli klienti možnost seznámit se s reflexními masážemi a jejich využitím při léčbě. Prostor byl i na 

individuální konzultace. Program zajišťovala Mgr. Milena Černíková, MgA. Olga Fleková a Eva 

Adamcová. Zúčastnilo se celkem 10 klientů, z toho 9 žen a 1 muž.  

 



Účast Amelie na Mezinárodní  psycho-onkologické konferenci IPOS 

Zástupkyně občanského sdružení Amelie, MUDr. Michaela Chrdlová a Pavla Tichá, se zúčastnily 

Mezinárodní psycho-onkologické konference  IPOS, která se konala ve dnech 22. – 24. června 2009. 

Přihlásili jsme abstrakt příspěvku Psycho-onkologická péče v České republice s důrazem na věkovou 

kategorii v produktivním věku (Psycho-oncological care in the Czech Republic with special focus on 

working-age patiens). Tento příspěvek byl přijat ve formě posteru a účast obou zástupkyň byla 

podpořena stipendiem IPOS, díky kterému byly hrazeny účastnické poplatky z rozpočtu IPOS.  

Zástupkyně Amelie byly přizvány na plenární schůzi mezinárodní rady IPOS, kde Pavla Tichá 

představila činnost občanského sdružení Amelie v kontextu ČR a požádala o podporu především 

v oblasti získávání odborných informací a aktuálních výzkumů. Zástupkyním bylo nabídnuto členství a 

byly vyzvány k aktivní účasti na 13. ročníku konference IPOS v roce 2011 ve Varšavě.  

Marketingová komunikace  

Benefiční adventní koncert v Olomouci 

S podporou nadačních fondů Větrník a Pomozme dětem žít lépe se olomoucká 

pobočka Amelie stále více zviditelňuje nejen v odborných kruzích. V prosinci 2009 

uspořádala nová vedoucí pobočky Amelie Olomoucko PhDr. Marie Nosálková ve 

spolupráci s Konzervatoří Evangelické akademie v Olomouci, ZUŠ Žerotín Olomouc, 

Olomouckým studentským orchestrem a pěveckým sborem KEA pod vedením MgA. 

Petra Šumníka krásný koncert, a to s podporou Arcidiecézního muzea v Olomouci, 

které zapůjčilo sál Mozarteum. Na akci se prodávaly také výrobky z Cenra Amelie a 

autorské kopie obrazů Ingrid Jamrichové. O zdravé občerstvení na „afterparty“ 

v blízké vinárně se postarala paní Dagmar Fromelová společně s dobrovolníky 

z Katedry psychologie Univerzity Palackého.  

Akce se zúčastnila nejen odborná veřejnost (Fakultní nemocnice Olomouc, 

Univerzita Palackého, spolupracující lékaři atd.), ale také zástupci z řad 

podporovatelů o.s. Amelie či v neposlední řadě klienti Olomoucké pobočky.  

 

Hodnota PR výstupů v médiích 

Agentura PLEON Impact hodnotila i letos mediální aktivity Amelie a vyhodnotila je takto: 

Počet výstupů: 23 



Hodnota PR: cca 6 mil. Kč 

Zásah (náklad, sledovanost): cca 2,5 mil  

 

Výhled  do roku 2010 
V roce 2010 dokončíme započaté procesy a zaměříme se především na: 

� KVALITU NABÍDKY A SLUŽEB 

� PROPAGACI A ZVYŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI 

� FINANČNÍ NEZÁVISLOST, VÍCE FINANČNÍCH PARTNERŮ Z KOMERČNÍ SFÉRY 

� PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A MOTIVACE PRACOVNÍKŮ 

 
Poděkování: 

Děkujeme dobrovolníkům Amelie: 

Adamcová Eva 
MUDr. Aschermannová Alexandra 
Bejdlová Dagmar 
Čadková Svejkovská Michaela 
Dufková Lenka 
Fejfarová Zdena 
Haiclová Veronika 
Hučínová Martina 
Chodora Karel 
Koutná Josefa 
Křemenová  Eva 
Kunová Yvona 
Marianovská Vladimíra 
Mgr. Mocová Kateřina 
Nováková Jana 
Procházková Judita 
Ředinová Marie 
Schejbalová Marie 
Sidorová Jitka 
Scholz Marek 
Slavíková Šárka 
Tobková Jaroslava 
MUDr. Tondlová Henrieta 
Ing. Vecková Jiřina 

 

 

 



Děkujeme za podporu a bezplatné služby: 

Ingrid Jamrichové 
Igoru Ondřejovi 
Kramulové Daniele 
Leoně Matějkové  
Newton IT 
Městské části Praha 8 
PR agentuře PLEON Impact 
 

Děkujeme za spolupráci těmto organizacím a institucím: 

Alen, o.s. 
Diana, o.s. 
FIT ILCIO ČR, o.s. 
Gaudia proti rakovině, o.s. 
Institut Onkologie a rehabilitace Na Pleši  
IPOS 
Lymfomhelp, o.s. 
Mammahelp, o.s. 
Onkologická klinika 1. LF UK VFN Praha 2 
Onkologická klinika FN Olomouc 
VŠTJ Medika, o.s. 
Zrnko štěstí, o.s. 
ŽAP, o.s. 
 
 
 
Děkujeme za finanční podporu těmto institucím a 
dárcům: 
 
BMS Founation 
Ministerstvo zdravotnictví 
MČ Praha 8 
Trust for Civil Society 
Hlavní město Praha 
NF Pomozme dětem 
Špáňa Václav 
Beneš Richard 
Procter and Gamble 
Farmak Moravia 
Maxima Reality 
Křemenová Eva 
Chrdlová Michaela 
Bejdlová Dagmar 
Štěpán Pavel 
Laky Pavel 
Veldová Ivana 
Funková Lenka 
Kundrát Dušan 
 
Pro rok 2010 nás podpo řili : 
Johnson&Johnson 
NF Větrník 
 



O občanském sdružení Amelie: 

Správní orgány Amelie, o.s.: 

Předsedkyně:  Pavla Tichá 

Výkonná rada: MUDr. Henrieta Tondlová 

              MUDr. Michaela Chrdlová  

          Ing. Jiří Kocvera 

Revizní rada: MUDr. Alexandra Aschermannová 

  Zdeňka Kuhnová 

  Tomáš Ctibor 

 

Pracovníci Amelie: 

Ředitelka:     Pavla Tichá 

Administrativa a finance:   Denisa Kolouchová / Jitka Poláková 

Účetní:     Milena Petrtýlová (dodavatel) 

Vedoucí pobočky Olomoucko:  PhDr. Marie Nosálková 

Koordinátoři Center a dobrovolníků: Jana Helisová 

        Monika Bucháčková 

       Eva Adamcová 

       Ing. Jiřina Vecková 

Metodika    Michaela Čadková Svejkovská 

       MUDr. Ivana Kořínková (dodavatel) 

Psychoterapie a programy v centrech: MUDr. Michaela Chrdlová 

     Mgr. Milena Černíková 

     MgA. Olga Fleková 

     Mgr. Veronika Haiclová 

     Manželé Kratochvílovi 

 

Jsme skupinovými členy:: Národní rady osob se zdravotním postižením 

       Ligy proti rakovině 

 

 

 

 

 



Kontakty:  
 
Hlavní kancelář, adresa poboček Praha a Středočeský kraj  
a Centrum Amelie Praha: Šaldova 15, Praha 8 - Karlín, 180 00 
Tel: +420 283 880 316 
GSM: +420 733 640 871 
email: amelie@amelie-os.cz 
 
Centrum Amelie Olomouc: Mateřská škola Rooseveltova 101, Olomouc 
Infolinka Olomoucko: +420 739 005 123 
olomoucko@amelie-os.cz 
 
Centrum Amelie Rakovník: Masarykova nemocnice, Dukelských hrdinů 200, Rakovník 
Infolinka Rakovnicko:+420 733 640 873 
Email: rakovnicko@amelie-os.cz 
 
Sídlo sdružení,fakturační adresa: Kurta Konráda 15, Praha 9, 190 00 
IČ:270 52 0141  
DIČ: CZ 270 520 141 
Číslo účtu: 104034379/0800 

 



Finanční zpráva za rok 2009 

Příjmy a výdaje organizace za rok 2009 celkem 
1. Mzdové náklady  1 105 238,00 Kč 

1.1. Mzdové náklady - HPP 299 499,00 Kč 

1.2. Náhrada mzdy - nemocenská 2 596,00 Kč 

1.3. DPČ 291 184,00 Kč 

1.4. DPP 327 535,00 Kč 

1.5. Zákonné sociální pojištění - SP 128 991,00 Kč 

1.6. Ostatní sociální pojištění - ZP 52 962,00 Kč 

1.7. Zákonné sociální náklady - ÚP 2 471,00 Kč 

2. Cestovné  32 579,00 Kč 

2.1. Cestovné 9 044,00 Kč 

2.2. Cestovné ČR 13 675,00 Kč 

2.3. Cestovné zahraničí 9 860,00 Kč 

3. Zařízení a vybavení 119 542,20 Kč 

3.1. Výpočetní technika a příslušenství 29 584,00 Kč 

3.2. Drobný majetek - vybavení kanceláří 2 487,00 Kč 

3.3. Spotřeba materiálu - vybavení center 70 701,20 Kč 

3.4. Spotřební zboží a provozní materiál - terapeutické dílny 16 770,00 Kč 

4. Místní kancelá ř / náklady projektu 317 934,58 Kč 

4.1. Kancelářské potřeby 15 632,00 Kč 

4.2. Nájemné 122 948,00 Kč 

4.3. Elektřina 4 154,00 Kč 

4.4. Telefony, internet 95 891,58 Kč 

4.5. Poštovné 2 848,00 Kč 

4.6. Opravy a udržování - nové centrum Šaldova 55 962,00 Kč 

4.7. SOFTWARE - nehmotný majetek 13 381,00 Kč 

4.8. Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky 7 118,00 Kč 

5. Nákup Služeb 431 078,50 Kč 

5.5. Náklady na reprezentaci 40 318,00 Kč 

5.6. Ostatní služby 17 920,00 Kč 

5.7. Ubytování 30 100,00 Kč 

5.8. Odborné služby, lektoři, překladatelé 163 592,00 Kč 

5.9. Školení zaměstnanců 12 830,00 Kč 

5.10. Pojištění 5 712,00 Kč 

5.11. Propagace, publicita 79 240,50 Kč 

5.12. Kopírování, tisk, vazba 2 673,00 Kč 

5.13. Ekonomické a účetní služby, audit 77 420,00 Kč 

5.14. Ostatní daně a poplatky 1 273,00 Kč 

6. Příjmy celkem 2 112 032,38 Kč 

6.1. Tržby z prodeje služeb 5 000,00 Kč 

6.2. Rekondiční pobyty 20 001,00 Kč 

6.3. Úroky 769,94 Kč 

6.4. Přijaté příspěvky - dary 247 826,20 Kč 

6.5. Provozní dotace 1 838 435,24 Kč 
Příjmy projektu celkem  2 112 032,38 Kč 

Výdaje projektu celkem   2 006 372,28 Kč 

Převedeno do roku 2010   105 660,10 Kč 



 

 

 

 


