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Úvodní slovo
Uplynul další rok a já mám opět příležitost shrnout to nejdůležitější, co se v Amelii 
událo. Ačkoli lze rok 2017 charakterizovat jako rok nejistoty a řady změn, ukázalo 
se, že Amelie umí zvládnout a vyrovnat i stav nestability.

V roce 2017 se zapracoval náš současný finanční manažer Michal Blažka, což znač-
ně posílilo tým. Vytvořili jsme nové optimalizované a přístupné webové stránky. 
Kromě dlouhodobých projektů jako jsou Centra, Linka a Dobrovolnický program 
se Amelii opět podařilo velmi úspěšně realizovat březnový Tulipánový měsíc – pro 
který jsme našli stabilního partnera – a konferenci „I slova léčí“, na kterou přijala 
pozvání řada zajímavých hostů z České republiky i ze zahraničí. 

Amelie také pokračovala ve spolupráci s dalšími pacientskými a zájmovými or-
ganizacemi, s nimiž usiluje o změny v přístupu k onkologicky nemocným a k péči 
o ně. Komunikujeme s ministerstvy a odbornými společnostmi a vyvíjíme osvětové 
a vzdělávací aktivity.

Věřím, že v roce 2018 se Amelie posune opět dál a přála bych jí, aby byla respekto-
vaným partnerem u odborné veřejnosti.
Osobně v myšlenky Amelie pevně věřím.

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

Do začátku Amelie vložila Pavla Tichá svou zkušenost onkologicky nemocného, odbornost marketingového pra-
covníka a obrovský díl entuziazmu a živelnosti. Lékařka Henrieta Tondlová vložila své jméno, odbornost a zkušenosti 
při zakládání psychosociální péče o onkologicky nemocné v České republice. Michaela Chrdlová vložila svou odbor-
nost, psychoterapeutické znalosti a píli. K nim se postupně připojili další odborníci, onkologicky nemocní či jejich 
blízcí a společně vytvořili Amelii. Stalo se tak 22. 12. 2006, kdy byla Amelie, o.s. oficiálně zapsána.

To by nebylo možné realizovat bez nadšení Pavly Tiché a jejích přátel, kteří mnohdy kromě vlastní aktivity a kon-
taktů přispěli také finančně. Tak spolu s Pavlou pomohli Amelii vzniknout a udržet se a za to jim patří dík. Postupně 
se začaly psát první granty, vyhledávaly se další zdroje financování, odborníci pracovali jako dobrovolníci a postup-
ně jako zaměstnanci. Další dobrovolníci pomáhali tak, jak mohli a jak bylo třeba. A průběžně se o Amelii a psycho-
sociální péči o onkologicky nemocné a jejich blízké komunikovalo ven tak, aby důležitost podpory v nemoci chápali 
a využívali jak nemocní, tak jejich blízcí a aby toto téma bylo přístupné laické a odborné veřejnosti. Pavla z počátku 
nabídla pro komunikaci svůj příběh, ale postupně se začal psát příběh Amelie a psychosociální pomoci, ve kterém 
mají stále své místo jak dobrovolníci, tak odborníci. 

Přehled vývoje Amelie a jejích aktivit v letech 2006–2017 

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 registrace sociálních služeb v Centru Amelie v Praze (Odborného sociálního poradenství a 
Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené)

2011
realizace prvního komunikačního projektu „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

realizace prvního ročníku Tulipánového měsíce

realizace prvního ročníku konference „I slova léčí“ o dobrovolnictví na onkologiích

zahájení dvouletého projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

zahájení dobrovolnického programu ve Středočeském kraji v Nemocnici Na Pleši

realizace komunikačního projektu „C'est la vie aneb jak se žije v Olomouckém kraji“

rozšíření registrace sociálně aktivizačních služeb pro Centrum Amelie v Olomouci

2014

realizace druhého ročníku Tulipánového měsíce

otevření Centra Amelie v Příbrami

zahájení dlouhodobého projektu Tematické měsíce

rozšíření dobrovolnického programu ve VFN v Praze na další oddělení 

zemřela spoluzakladatelka Amelie Henrieta Tondlová

5. 9. zemřela zakladatelka a ředitelka Amelie Pavla Tichá
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2015

realizace třetího ročníku Tulipánového měsíce

otevření Centra Amelie v Liberci

rozšíření dobrovolnického programu v Olomouci

realizace konference „I slova léčí II.“ o komplexní péči o onkologicky nemocné a jejich blízké

realizace osvětového projektu „Onkologicky nemocný v rodině“ na školách 

změna Amelie, o.s. na zapsaný spolek a názvu na Amelie, z.s.

2016

realizace čtvrtého ročníku Tulipánového měsíce

rozšíření preventivního projektu Tematické měsíce do všech Center Amelie

realizace brožury Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

realizace Výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR

spolupráce se dvěma projekty – Aliance žen s rakovinou prsu a Merck

2017

realizace pátého ročníku Tulipánového měsíce

pokračují dlouhodobé projekty Center, dobrovolníků a spolupráce

pokračuje i mnoho menších projektů – arteterapie, Tematické měsíce, Onkologicky nemocný 
v rodině a další

začátek spolupráce na projektu Hlas pacientek

realizace konference „I slova léčí III.“ o mezioborové spolupráci v péči o onkologicky nemocné 
a jejich blízké

Amelie vznikla na základě osobní zkušenosti s  onkologickou nemocí. Pavle Tiché byla diagnostikována ra-
kovina prsu v pozdním stádiu a zjistila, že komě léčby jí zdravotní systém nenabízí nic. Začala se rozhlížet jinde, 
ptala se, reflektovala, co se děje jí i dalším nemocným, a hledala formulaci toho, co potřebuje, co v systému chybí. 
Zjistila, že jde o podporu v procesu léčby a po ní – psychologickou a sociální péči, aktivizaci, která reaguje jak na 
stav onemocnění, tak na individuální stav člověka. Zjistila, že jde i o vztah mezi zdravotníky, zdravotnickým systé-
mem a nemocným. A také zjistila, že podporu potřebují i blízcí nemocného. Pro shrnutí všeho chybějícího nalezla 
odpovídající formulaci ve dvou slovech: psychosociální péče.

V dnešních dnech se již o vztahu mezi nemocným a zdravotníky mluví více, stejně jako se mnohem více mluví 
o psychosociální péči, o komplexní péči či o podpoře v léčbě. Změnilo se pojetí onkologického onemocnění. Již se 
nejedná o nemoc, ale o chronické onemocnění. Bohužel se zatím nezměnila dostupnost psychologické a sociální 
péče v nemoci, stejně jako se neděje plánovitá aktivizace nemocných a jejich blízkých. Není jasná ani koncepce psy-
chosociální podpory během nemoci.

Onkologicky nemocných postupně přibývá. V současné době prodělá onkologické onemocnění někdy v prů-
běhu života každý třetí Čech. Onkologie dostala do rukou kromě úspěšnější diagnostiky také daleko více možností 
léčby. To prodlužuje délku života onkologicky nemocných. Strašák okamžité smrti v onkologii je téměř pryč. Ve svém 
důsledku to však znamená těžší boj proti zažitým stereotypům v onkologii a také větší počet lidí, kteří jsou nemocí 
zasaženi a kteří by si zasloužili podporu. Víme, že ročně je nově diagnostikováno asi 80 tisíc osob a tak v ČR lze počí-
tat přibližně s půl milionem osob, které mají co do činění s rakovinou. Pokud k tomuto číslu připočteme ještě blízké, 
jedná se zhruba o jednu desetinu celkové populace České republiky.

To vše jsou důvody, proč Amelie chce a potřebuje pokračovat ve své práci. Nyní organizace existuje již 12 let a za 
dobu své existence neměnila zásadně své cíle, poslání ani vizi.

Vizí Amelie je stav, kdy je rakovina vnímána „jen“ jako součást života. Pro tuto vizi chce Amelie otevírat pro-
stor svou činností.

Součástí poslání je – kromě přímé práce s onkologicky nemocnými i jejich blízkými – osvěta a vzdělávání. Amelie 
pomáhá 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 indivi-
duální a skupinové aktivity pro klienty a bude podporovat i dobrovolnickou činnost. 
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K orientaci v tom, co Amelie dělá, jí slouží hodnoty, na kterých staví. Jsou jimi partnerství, důvěra a zkušenost. 
Amelie a lidé v ní rádi spolupracují a sdílí své vědomosti. Respektují jiné odbornosti i zkušenosti, a to včetně těch, 
se kterými přicházejí lidé do Amelie. Ve své odbornosti staví na znalostech a dovednostech, které se snaží aktivně 
rozšiřovat a vytvářet. 

Spolek Amelie pracuje s onkologicky nemocnými a tak je samozřejmé, že i většina jeho členů jsou lidé se zdra-
votním znevýhodněním či postižením nebo jejich blízcí. I proto si zachovává statut pacientské organizace a spolu-
účastní se na prosazování práv jak svých členů, tak i nečlenů. Stejně tak naplňuje svou vizi a poslání i ve spolupráci 
s nemocnicemi, dalšími pacientskými organizacemi, odborníky i laiky. Významná je zejména spolupráce s fakultními 
nemocnicemi v Praze a Olomouci, nemocnicemi v Liberci, Rakovníku, Příbrami, Na Pleši a v Praze Na Bulovce. Amelie 
je rovněž členem zastřešujících organizací NRZP, UNO a Liga proti rakovině. Spolupracuje rovněž s Aliancí žen proti 
rakovině, Lékovým průvodcem, Onko Unií a Dialogem Jessenius.

Amelie se v posledních letech potýkala se ztrátou svých zakladatelů. Prováděla organizační změny a stále hledá 
další finanční a odborné zdroje, které pomohou s rozvojem organizace a naplňováním poslání. Přestože to vše klade 
nároky na stabilitu organizace, spolek sám se proměnil jen málo. Amelie ví, kam jde a co dělá.

Cílem zásadních dlouhodobých a části krátkodobých projektů je bezplatná, přímá a odborná pomoc onkologic-
ky nemocným a jejich blízkým. Část krátkodobějších projektů je zaměřena na osvětovou činnost, která napomáhá 
kultivaci prostředí, ve kterém se onkologicky nemocní pohybují, včetně zastupování jejich práv. Součástí osvětových 
aktivit je i výchova v oblasti předsudků a stereotypů spojovaných s onkologickou nemocí.
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Amelie v roce 2017
Spolek Amelie se během roku 2017 soustředil na činnosti související s řízením organizace. Výkonná rada byla v kon-
taktu přibližně čtvrtletně, dvakrát proběhla valná hromada. Spolek se rozrostl o několik nových členů a došlo ke 
jmenování stálého ředitele, kterým se stala dlouhodobě zastupující ředitelka Michaela Čadková Svejkovská. Organi-
zace se pod jejím vedením soustředila jak na klíčové aktivity naplňující poslání Amelie, tak i na interní procesy, které 
jejich realizaci umožňují.

Složení vedení Amelie bylo v roce 2017 následující:

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, Dagmar Bejdlová

Členů spolku je celkem 17. Amelie i nadále zůstává organizací zdravotně postižených.

Výkonný tým Amelie měl v roce 2017 následující složení:
Vedení Amelie:

Ředitelka: Michaela Čadková Svejkovská
Finanční manažer: Michal Blažka
Manažerka projektů: Šárka Slavíková

Vedení projektů:
Koordinátorka Centra Amelie v Liberci: Petra Kuntošová
Koordinátorka Centra Amelie v Olomouci: Tereza Kvapil Pokorná
Koordinátorky Centra Amelie v Praze: Šárka Slavíková, Kateřina Herciková
Koordinátorka Centra Amelie v Rakovníku: Jiřina Vecková
Koordinátorky dobrovolnického programu v Olomouci: Tereza Kvapil Pokorná, Ludmila Rudová
Koordinátorka dobrovolnického programu v Praze a Středočeském kraji: Eva Račanová

Pracovníci v přímé práci s klienty:
Petra Kuntošová, Zina Nosková, Klára Háková, Marie Entová, Marie Pijáčková, Ivo Buček, Tereza Kvapil Pokorná, 
Šárka Slavíková, Anna Rubešová, Michaela Čadková Svejkovská, Olga Fleková

Externí spolupracovníci:
Igor Ondřej, Ingrid Jamrichová, Alexandra Černá Lammelová, Milan Kinkor, Magdalena Frouzová, Dagmar Koneč-
ná, Michaela Schaferová, Radka Pončová, Michaela Chrdlová
Účetní: Jiří Krupka

Amelie v roce 2017 zaměstnávala celkem 31 pracovníků, průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr byl 1,85. Součet tří nejvyšších příjmů v Amelii včetně odvodů byl 1 419 068 Kč.

Během roku 2017 Amelie měla dvanáct samostatných projektů. Realizovala dlouhodobé projekty Center v Praze, 
Olomouci, Liberci a Rakovníku, telefonické a e-mailové Linky Amelie a dobrovolnického programu v Praze, Olomou-
ci a ve Středočeském kraji. K tomu realizovala menší projekty jako Tulipánový měsíc, Arteterapie u onkologicky ne-
mocných, Tematické měsíce, Onkologicky nemocný v rodině a konferenci „I slova léčí III.“. Kromě toho také zástupci 
odborníků vzdělávali a prezentovali na odborných i laických fórech. Dopad aktivit Amelie na onkologicky nemocné 
i jejich blízké, a také širokou veřejnost, je v řádu desítek tisíc lidí ročně, kterým pomáhá. Nabízí jim služby, informace 
a podporu, což ve svém důsledku umožňuje lepší vyhlídky v léčbě i délce přežití s onemocněním. Tím se snižuje 
zátěž na zdravotní i sociální systém a také na rodiny a partnerství. Odborná veřejnost může těžit z prostoru, který 
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Amelie otevírá – informačně, dovednostmi, reflexí. Široká veřejnost může využít dopadů na zmírňování tabu a ste-
reotypů spojených s onemocněním i znalosti nabídky a potřebnosti podpůrných služeb. 

Amelie v roce 2017:
 13 287 kontaktů s klienty a veřejností
 8 648 kontaktů s klienty
 236 skupinových aktivit
 31 pracovníků
 12 samostatných projektů

Organizace během roku prošla kontrolami plnění svých povinností. Jednalo se zejména o kontroly hospodaření 
s dotacemi, finanční audit, ale také interní proces hodnocení Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). 
Výsledkem bylo potvrzení značky spolehlivosti, jejímž držitelem je Amelie od léta 2015. Výrok auditora je přílohou 
finanční části zprávy.

V komunikačních aktivitách se organizace soustředila na navázání a prohloubení kontaktů s dárci a efektivnější 
komunikaci s onkologicky nemocnými a jejich blízkými. K obojímu sloužil zejména newsletter s informacemi o ak-
tivitách organizace a také spuštění nového, rozšířeného webu Amelie. S odbornou veřejností Amelie komunikuje 
zejména na konferencích, ale také prostřednictvím projektu Tematické měsíce, ve kterém s nimi úzce spolupracuje. 
V roce 2017 proběhl třetí ročník konference zaměřené na psychosociální oblast péče o onkologicky nemocné „I slova 
léčí III.“, kde zahraniční i tuzemští odborníci sdíleli výsledky své činnosti a také své zkušenosti. 
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„Rakovina mi vzala dva velice blízké lidi, viděla jsem, jak je onkologické 
onemocnění nečitelné a zákeřné, uvádí lidi do samoty a izolace.  Zkušenost mých blízkých mi ukázala, že lékařskou péči při léčbě rakoviny 
by měla doplnit podpora sociální, psychologická, terapeutická.  Ta do velké míry rozhoduje, jak se člověk k nemoci postaví.“Zdenka, blízká nemocného

Nabízíme:
   Užitečné informace o všem,  co souvisí s onemocněním
Konzultace psychologa 
Sociální poradenství

Individuální i skupinové aktivitySetkávání s jinými onkologicky nemocnými

Centrum Amelie Praha:  Šaldova 15 (vchod z ulice Sokolovská) 186 00 Praha 8 – Karlín 
tel.: +420 283 880 316, +420 739 001 123 e-mail: praha@amelie-zs.cz www.

www.amelie-zs.cz

psychosociální pomoc  pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Od roku 2006 nabízíme odbornou pomoc lidem se všemi typy onkologického onemocnění, jejich 
rodinám a blízkým. S podporou Amelie se snáze vyrovnáte se zátěžovými situacemi, které rakovina 
přináší. Naše služby jsou doplňkové k medicínské léčbě a zvyšují kvalitu života během ní i po návratu 
do běžného života. Služby jsou bezplatné. Přijďte a ptejte se! Jsme tu pro vás.

Centrum Amelie Praha

Nemůžete přijít? Zavolejte či napište na Linku Amelie:tel.: 739 004 333 (každý všední den mezi 9 a 15 hodinou) e-mail: poradna@amelie-zs.cz 

psychosociální pomoc pro 

onkologicky nemocné a jejich blízkéCentrum Amelie Liberec

Kontaktujte nás:

Krajská Nemocnice Liberec

Husova 10 

(budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká)

460 63 Liberec

tel.: 608 458 277
 liberec@amelie-zs.cz 

Linka Amelie: 

telefonická: 739 004 333 (po–pá 9:00–15:00)

poradna@amelie-zs.cz

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

„V průběhu závažné chronické 

nemoci, kterou rakovina 

je, by měl mít nemocný 

přístup k sociálnímu 

a psychologickému 

poradenství, potřebuje 

rady, oporu, uklidnění. 

Bez této podpory je často 

bezradný a ztracený, a to 

komplikuje samotnou léčbu.“

MUDr. Alexandra Aschermannová

onkoložka

„Nemocným psychosociální péči doporučuji 

a doporučuji ji i jejich rodinným příslušníkům.“
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Přehled aktivit Amelie v roce 2017
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 rea-
lizována v mnoha vyspělých státech světa, je psychická podpora, sociální poradenství, informační servis a sdílení. 
Všechny tyto aktivity podporují a doplňují léčbu zdravotníků tak, aby z ní byl co nejvyšší efekt jak pro nemocného, 
tak pro jeho blízkého, a mají i společenskou užitečnost. 

Centra a Linka Amelie

Nabídka služeb v jednotlivých Centrech odpovídá výše uvedeným cílům. Tam, kde není k dispozici Centrum Amelie, 
může v určité míře suplovat služby Linka Amelie.

V roce 2017 Amelie poskytovala psychosociální pomoc ve svých Centrech v Liberci, Olomouci, Praze a Rakovníku 
a přes telefon nebo e-mail na Lince Amelie po celé ČR. V rámci těchto služeb bylo realizováno celkem 2 711 kon-
taktů s nemocnými či jejich blízkými v individuálních či skupinových aktivitách. Obsahem byl zejména informační 
servis, poradenství (včetně registrovaných sociálních služeb a souvisejících služeb), podpora v situaci změny, zmír-
nění a prevence stresu, seberozvoj a fyzická aktivizace vedená s ohledem na specifika onkologického onemocnění. 
Konkrétně se jedná například o arteterapii, relaxační a dechová cvičení, základní a odborné sociální poradenství. 
Kromě toho nabízí Amelie klientům možnost setkávání nad kávou či čajem.

 2 711 kontaktů s klienty celkem
 513 kontaktů v individuálním poradenství
 113 kontaktů přes Linku Amelie
 1 695 kontaktů ve skupinových aktivitách
 459 z toho v sociálních službách
 87 účastníků v kulturně společenských akcích
 275 nových klientů

Centra realizovala i dva rekondiční pobyty, množství kulturně společenských akcí a dva další projekty – Tematické 
měsíce a Arteterapie onkologicky nemocným.

Centrum Amelie v Liberci

Centrum Amelie Liberec je nejmladším Centrem. Podařilo se jej otevřít na jaře roku 2015. Na Liberecku je tak k dispo-
zici první profesionální organizace, která poskytuje psychosociální služby onkologicky nemocným a jejich blízkým. 
Centrum bylo v roce 2017 pro klienty otevřeno tři dny v týdnu a jeho pracovníci díky úzké spolupráci s nemocnicí 
působili i na onkologické ambulanci. V nabídce Centra jsou individuální konzultace s psychologem či se sociálním 
pracovníkem. Pohybové aktivity jsou zaměřené na zdravotní cvičení a v roce 2017 se rozšířily o plavání. V Centru se 
také uskutečnily přednášky a tvořivé workshopy. Další akce proběhly v Krajské vědecké knihovně Liberec, v solné 
jeskyni, Botanické zahradě či IQlandii. V nabídce byla arteterapie i návštěva výstavy v Oblastní galerii Lázně. Speci-
ficky se realizovaly projekty „Vzkaz knihou“, osvěta se zaměřovala na detabuizaci témat spojených s rakovinou ve 
společnosti zejména v projektech „Tematické měsíce“ a „Tulipánový měsíc“. Centrum Amelie v Liberci se v roce 2017 
podařilo stabilizovat, došlo k udržení nabídky stávajících aktivit a rozšíření jejich spektra. Všem dárcům patří dík, 
zejména děkujeme za pomoc panu Žílovi.

Nabídka služeb:
Odborné sociální poradenství
Pracovněprávní poradenství
Psychologické poradenství
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Zdravotní cvičení a plavání
Tvoření s občerstvením v prostorách Amelie
Možnost zapůjčení knihy s onkologickou problematikou
Vzdělávací semináře
S Amelií za kulturou
Nápojový a informační servis na ambulanci onkologie

Centrum Amelie v Liberci v roce 2017:
 430 kontaktů s klienty celkem
 43 kontaktů v individuálním poradenství
 25 kontaktů přes Linku Amelie
 51 kontaktů ve skupinových aktivitách
 311 kontaktů v ambulanci
 8 účastníků v kulturně společenských akcích
 45 nových klientů

V roce 2017 uspořádalo Centrum Amelie Liberec tyto jednorázové akce:
V únoru se uskutečnil den otevřených dveří, v jehož rámci bylo možné se seznámit se službami, pracovníky 
i prostory Centra. Program byl doplněn o pohoštění a nabídku knih k zapůjčení.
Proběhlo vystoupení dětského pěveckého sboru Slunečnice při ZŠ Švermova a také česko-francouzské šanso-
niérky Evy Cendors na onkologii v Krajské nemocnici Liberec.
V červnu byla Amelie partnerem prestižní akce „Skleněná zahrada“, která spojila dohromady krásu vystavené-
ho skla a podporu onkologicky nemocných.
Od října do prosince probíhalo tvoření na lůžkovém oddělení Komplexního onkologického centra v Li-
berci. 
V prosinci byla Amelie opakovaně účastníkem vánočních trhů před libereckou radnicí, kde mohli zájemci ne-
jen načerpat informace o poskytovaných službách organizace, ale odnést si i vánoční dekoraci či ozdobu se 
symbolem Amelie pro 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 2008. Zajišťuje registrované sociální služby – sociálně akti-
vizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a další související aktivity a projekty. V roce 2017 bylo 
Centrum dostupné každé pondělí od 15 do 18 hodin a úterý od 14 do 16 hodin a dále dle domluvy, s možností 
navštívit individuální konzultace se sociální pracovnicí nebo psycholožkou zaměřující se jak na poradenství, tak na 
zprostředkování kontaktů a informací. 

V pravidelné nabídce Centra byly tyto aktivity:
Arteterapie
Dramaterapie
Výtvarná dílna
Podpůrná skupina 
Aktivizační a relaxační činnosti
Pohybová cvičení
Cvičení paměti
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Nechyběl ani program zaměřený na širší veřejnost. Během měsíce března probíhaly v Centru aktivity Tulipánové-
ho měsíce a po zbytek roku byly v nabídce také aktivity osvětového projektu Tematické měsíce.

Centrum Amelie v Olomouci v roce 2017: 
 284 kontaktů s klienty celkem
 27 kontaktů v individuálním poradenství
 25 kontaktů přes Linku Amelie
 232 kontaktů ve skupinových aktivitách
 123 z toho v sociálních službách
 19 nových klientů

V roce 2017 uspořádalo Centrum Amelie Olomouc tyto jednorázové akce:
Benefiční bazárky Amelie jsou již tradiční a oblíbenou akcí. První bazárek se konal v březnu. Druhý proběhl 
v říjnu a stal se důležitou součástí akce Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Celý výtěžek 
z akcí byl použit na podporu služeb Centra.
Ke dni 25. září připravilo olomoucké Apokalips Pole Dance studio již čtvrtý ročník benefičního cvičení Apoka-
lips Charity Day. Celý výtěžek z akce byl věnován na podporu Centra.
Centrum se zúčastnilo oslavy 300 let budovy CMTF UP, Dnů dobrovolnictví na UP a Týdne dobré vůle CGNR.
Sváteční atmosféra v Centru panovala zejména 13. prosince, kdy se zde uskutečnilo tradiční Vánoční setkání s bo-
hatým programem. Nechyběla ani sólistka MDO Radoslava Mičová nebo vystoupení hudebního souboru CGNR. 

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

Centrum Amelie v Praze

Centrum Amelie v Praze bylo v roce 2017 otevřeno čtyři dny v týdnu a nabízelo řadu individuálních i skupinových 
aktivit, a to v rámci registrovaných sociálních služeb (Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a zdravotně postižené) i mimo ně. 

V  rámci pravidelných klubových aktivit jsme společně s klienty realizovali workshopy (malování na skleničky, 
malování na tašky, zdobení dárkových krabiček a podtácků), cestovatelskou besedu a hraní společenských her.

Klienti navštěvovali tyto pravidelné aktivity a služby: 
Individuální konzultace s psychologem a psychoterapeutem 
Odborné sociální poradenství 
Focusing 
Relaxací proti stresu 
Arteterapie 
Cvičení Pilates 
Trénink paměti 
Základy tajči 
S Amelií za kulturou 
Jóga 
Peripatetické skupiny – Procházka jako lék 
Zdravé vaření a pečení 
Čajovna 
Workshopy z  volného cyklu „Tělo, pohyb, rovnováha“ – Jóga/ Tanec jako terapie/ Tělo, pohyb, rovnováha/ 
Relaxace 
Kurz finanční gramotnosti
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Centrum Amelie v Praze v roce 2017: 
 1 254 kontaktů s klienty celkem
 440 kontaktů v individuálním poradenství
 50 kontaktů přes Linku Amelie
 764 kontaktů ve skupinových aktivitách
 336 z toho v sociálních službách
 195 nových klientů

V roce 2017 uspořádalo Centrum Amelie Praha několik jednorázových akcí:
V květnu proběhl Den otevřených dveří spojený s benefičním bazárkem letního oblečení, doplňků a dárků. 
Během akce pracovníci seznamovali návštěvníky s nabídkou služeb Centra Amelie.
V září dobrovolník Amelie Jan Pospíšil křtil svou knihu Z pošťákovy brašny. Přátelé Honzy i příznivci Amelie mě-
li možnost zaposlouchat se do autorského čtení a doprovodné hry na loutnu Báry Hulcové. Návštěvníci akce 
se dozvěděli o nabídce služeb Centra Amelie a dalších dobrovolnických aktivitách ve VFN v Praze. 
Během adventního času se Amelie zúčastnila Jarmarku MČ Praha 8 a IWAP Christmas Market v hotelu Inter-
nacional. Návštěvníkům jsme nabízeli originální vánoční dárky, které vznikly v Centru Praha na workshopech 
s klienty a dobrovolníky.
Na Vánočním setkání se sešli klienti, pracovníci, příznivci i sponzoři Amelie. V rámci výtvarných dílen si vy-
zkoušeli tvorbu vánoční hvězdy z drátků, anděla z rouna, svíčky ve skořápce. U vánočního punče a cukroví se 
zpívaly koledy. Klavírní doprovod a zpěv zajistily dobrovolnice Amelie. 
Během roku se Amelie také prezentovala na několika veletrzích a dnech sociálních služeb, jako je NGO Market, 
Veletrh sociálních služeb Prahy 12, Den zdraví a sociálních služeb Prahy 8, Den neziskových organizací na Praze 5. 

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

Centrum Amelie v Rakovníku

Centrum Amelie v Rakovníku je menším Centrem, má však velmi dobrou vazbu na Masarykovu nemocnici v Rakov-
níku, kde se koná setkávání klientů. Kromě pravidelných aktivit nabízí i další, návazné aktivity. Mezi tyto aktivity patří 
rekondiční pobyty a kulturně společenská setkávání. 

Pravidelná setkávání v Centru probíhají jednou za 14 dní ve čtvrtek mezi 14 a 17 hodinou. V nabídce je i nefor-
mální setkání v České chalupě, které se koná jedenkrát měsíčně.

Nabídka Centra zahrnuje zejména aktivizačně zaměřené aktivity – cvičení, nordic walking, výlety, ale i skupinové 
aktivity zaměřené na sdílení, při kterých se scházejí onkologicky nemocní a jejich blízcí. V pravidelných klubových 
aktivitách klienti například realizovali výrobu šperků z hmoty Fimo a výrobu korálkových vánočních ozdob.

Nabídka služeb:
Čajovna
Výšlapy – nordic walking
Výlety
S Amelií za kulturou
Posezení Česká chalupa
Rehabilitační cvičení

Centrum Amelie v Rakovníku v roce 2017: 
 743 kontaktů s klienty celkem
 3 kontakty v individuálním poradenství
 13 kontaktů přes Linku Amelie
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 648 kontaktů ve skupinových aktivitách
 79 účastníků v kulturně společenských akcích
 16 nových klientů

V roce 2017 uspořádalo Centrum Amelie Rakovník tyto akce:
Centrum zorganizovalo rehabilitační cvičení zaměřené na posilování pánevního dna (únor, duben), na pre-
venci lymfedému (říjen) a na trávicí trakt (květen), dále workshop na téma inkontinence (pomůcky, cviky na 
posílení pánevního dna) v březnu.
Výšlapy NW s holemi i bez holí se konaly v lednu, červnu, červenci a srpnu.
V září se realizovala přednáška Mgr. Petry Kubíkové „Zelené potraviny – účinky na organismus“. V listopadu 
a prosinci proběhly workshopy na téma zdravé vaření a pečení.
V roce 2017 se realizovaly dva rekondiční pobyty – na jaře se jelo do Orlických hor a na podzim se uskutečnil 
lázeňský pobyt v Karlových Varech. Zúčastnilo se celkem 31 osob. 
Ve spolupráci s Ivanou Ptáčkovou byla realizována dvě setkání se zajímavými lidmi v bezplatně zapůjčeném 
sále Dr. Spalové v Muzeu T. G. M. Rakovník. V roce 2017 se setkání účastnilo celkem 59 osob. Vystoupili Gustav 
Oplusti, Jindřich Kraus, František Novotný a Pavel Štědrý.
Neformální setkávání otevřená všem zájemcům se pořádala vždy jedenkrát měsíčně v úterý v České chalupě 
v Rakovníku. 

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

V roce 2017 Amelie realizovala dobrovolnický program v Olomouci, v Praze a ve Středočeském kraji. Celkem se pro-
gramu účastnilo 122 dobrovolníků, z nichž bylo 64 zajištěno smlouvou a pojištěno.

Kde bylo možné dobrovolníky Amelie potkat v roce 2017:
Fakultní nemocnice Olomouc  Onkologická klinika – 2 lůžková oddělení 

Onkologická ambulance 
Nemocnice 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 
Onkologická část lůžkového oddělení dermatovenerologické kliniky

Nemocnice Na Bulovce  Aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánové- 
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ho měsíce
Příbramská nemocnice  Výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
Kolínská nemocnice  Výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
Krajská nemocnice v Liberci  Výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsí-

ce a dílny
Centrum Amelie v Olomouci
Centrum Amelie v Liberci
Centrum Amelie v Praze

Dobrovolníci poskytovali onkologicky nemocným společnost v nemocnicích, pomáhali je rozptýlit a vyplnit jim 
volný čas a přispívali k celkové humanizaci nemocničního prostředí a odlehčení nejen pro pacienty, ale také pro 
přetížený zdravotnický personál. V Centrech dobrovolníci pomáhají při realizaci aktivit, důležitá je i jejich administ-
rativní pomoc.

Dobrovolníků celkem 122
z toho: v nemocnicích 64
 v Centrech a na akcích 58
Počet návštěv 601
Odpracovaných hodin 1 241
Kontaktů s nemocnými 8 140

Školení dobrovolníků Amelie
Vzhledem k jedinečnosti dobrovolnického programu zaměřeného specificky na onkologicky nemocné Amelie 

od roku 2008 realizuje školení dobrovolníků vlastními silami. Účast v dobrovolnickém programu nabízí i lidem, kte-
ří sami prošli onkologickým onemocněním. Amelie klade důraz na odbornost, praktičnost a provázanost školení 
s praxí. Dobrovolníky školí tým odborníků, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Školení probíhají 
v Centrech Amelie a ve spolupráci s nemocnicemi, které v rámci školení umožňují exkurzi.

Školení dobrovolníků v roce 2017
Počet školení 4
Počet proškolených dobrovolníků 38
Počet zapojených dobrovolníků 33

Dobrovolníci se během své celoroční činnosti pravidelně účastnili supervizních setkání, na kterých společně se 
supervizorem sdíleli situace a prožitky z jejich činnosti. Během roku 2017 proběhlo celkem 12 supervizních setkání. 
Dobrovolníci se také měli možnost potkat při několika setkáních, které pro ně koordinátorky uspořádaly, a na inter-
ním vzdělávání Amelie. 
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Dobrovolnický program Amelie v Olomouci
V roce 2017 docházeli dobrovolníci na dvě lůžková oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Pro 
pacienty byli dobrovolníci k dispozici každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin, případně o víkendu. Dobrovolníci 
se pacientům snažili zpříjemnit pobyt v nemocnici povídáním, společenskými hrami, předčítáním nebo různými 
tvořivými činnostmi. 

V rámci ambulantní části kliniky nabízeli dobrovolníci svou podporu nemocným a jejich blízkým každé pondělí či 
středu od 9 do 11 hodin. Dobrovolníci zde pomáhali krátit dlouhé chvíle nabídkou drobného občerstvení, časopisů, 
křížovek či poskytováním informací o bezplatných možnostech psychosociální pomoci. V Centru Amelie Olomouc 
se dobrovolníci pro změnu účastnili příprav aktivit pro klienty nebo kulturně-společenských a benefičních akcí. Vel-
kým úspěchem bylo také udělení historicky první Ceny rektora UP dobrovolnici Amelie.

Dobrovolnický program v Olomouci v roce 2017 v číslech
Dobrovolníků celkem 53
z toho: v nemocnicích 28
 v Centru a na akcích 35
Počet návštěv 355
Odpracovaných hodin 714
Kontaktů s nemocnými 4 348

V rámci dobrovolnického programu Amelie v Olomouci uspořádala tyto akce: 
V rámci projektu Tulipánový měsíc vyzdobili dobrovolníci Onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc 
květinami a výtvarnými pracemi žáků a studentů Církevního gymnázia Německého řádu, ZŠ a MŠ Hněvotín, 
ZŠ Brodek u Prostějova, ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Gymnázia Jakuba Škody, Dětské skupiny Květoslávek a Ko-
lektivu mladých hasičů SDH Černovír. 
Dobrovolníci vypomáhali při benefičním divadle a bazarech, na propagačních akcích a při správě Centra 
Amelie. Zapojili se také do sbírky Českého dne proti rakovině.
Na jaře, na podzim a před vánoci vyzdobili dobrovolníci Onkologickou kliniku a Kliniku plicních nemocí a tu-
berkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Připravili mikulášskou nadílku s hudebním vystoupením v nemoc-
nici. 
Dobrovolníci pořádali pro klienty Centra výtvarné dílny, které byly tematicky zaměřeny na roční období 
a svátky, a připravili pro ně i vánoční setkání.

Dobrovolnický 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 2017 pravidelně na lůžkové oddělení Onkolo-
gické kliniky a také na Hematoonkologickou ambulanci I. interní kliniky a na lůžkovou část gynekoonkologického 
a dermatovenerologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrovolníci jsou u lůžek jako spo-
lečníci, nabízejí křížovky, popovídání, zapůjčení knihy a tvořivé aktivity. Dobrovolníci na ambulanci zpříjemňují 
pacientům dlouhé čekání na vyšetření nebo pobyt na denním stacionáři, kromě rozhovoru nabízejí také kávu 
a čaj.

Dobrovolnický program v Praze v roce 2017 v číslech:
Dobrovolníků celkem 42
z toho:  v nemocnicích 27
 v Centru a na akcích 15
Počet návštěv 221
Odpracovaných hodin 477
Kontaktů s nemocnými 3 627
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Kromě pravidelných aktivit dobrovolníci navíc realizovali v Praze tyto akce či aktivity:
V Tulipánovém měsíci se dobrovolníci zapojili do výzdoby onkologických klinik ve VFN na Karlově náměstí 
a v Nemocnici Na Bulovce. Obrázky pro výzdobu vytvořili žáci základních a mateřských škol, jejichž několi-
kaletá spolupráce nás velmi těší. Dobrovolníci během Tulipánového měsíce také uspořádali v nemocnicích 
tvořivé dílny. A jako dobrovolní hudebníci („živý jukebox“) přišli potěšit pacienty písničkou.
Dobrovolníci i v roce 2017 realizovali pro nemocné na odděleních nabídku tvůrčích aktivit. Jedná se zejména 
o společné rukodělné tvoření, při němž spolupracují dobrovolníci a nemocní. Ti si mohou ukrátit čas, naučit 
se něčemu novému, ale zejména odvést pozornost k pozitivní aktivitě.
Poslední milou akcí na konci roku byla mikulášská návštěva dobrovolníků v Nemocnici Na Bulovce, kde dob-
rovolníci rozdávali pacientům kromě úsměvů také malou mikulášskou nadílku.
Dobrovolníci rovněž pomohli při prodeji kytiček v rámci květinového dne Ligy proti rakovině, a také podpořili 
Amelii svojí přítomností u stánku na NGO Marketu. Nedílnou součástí aktivit je administrativní pomoc v Cen-
tru 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
Ve Středočeském kraji dobrovolníci navštěvovali pacienty v Nemocnici Na Pleši. Hodně pacientů zde bývá bez čas-
tých rodinných návštěv, a tak společnost dobrovolníka vždy ocení. Oblíbené jsou zejména vycházky dobrovolníka 
s pacientem v parku, který je součástí areálu nemocnice. Vítané jsou i popovídání, tvůrčí aktivity nebo nabídka kří-
žovek a sudoku. Dobrovolníci do nemocnice většinou dojíždí i z větších vzdáleností.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji v roce 2017 v číslech:
Dobrovolníků celkem 17
z toho: v nemocnicích 15
 v Centrech a na akcích 0
Počet návštěv 25
Odpracovaných hodin 50
Kontaktů s nemocnými 165

Jednorázové akce v Nemocnici Na Pleši v roce 2017:
Na Pleši se začaly v roce 2014 úspěšně realizovat skupinové aktivity, a to jak výtvarné, tak i literární 
a hudební. V roce 2017 v nich dobrovolníci pokračovali. Pacienti měli možnost seznámit se s  novými 
výtvarnými technikami, vyzkoušet antistresové omalovánky nebo při vánočním tvoření vyrábět zářivé 
vánoční hvězdy.
V rámci projektu Tulipánový měsíc dobrovolníci zajistili výzdobu oddělení. Pro pacienty také připravili jarní 
tvoření, zahráli a zazpívali písničky.
Skupina dobrovolných hudebníků ČÁGO uspořádala pro pacienty koncert v divadelním sále nemocnice. 
Další setkání s písničkou proběhlo ještě v předvánočním čase, opět se skupinou ČÁGO, tentokrát v komorněj-
ším pojetí vánočního posezení s koledami.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz
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Onkologicky nemocný v rodině
Projekt „Onkologicky nemocný v rodině“ zaměřený na prevenci a na informace o životě s tímto onemocněním byl již 
třetím rokem realizován na pražských základních školách. V tomto roce se zapojily školy ZŠ Radlická Praha 5, ZŠ Gra-
fická Praha 5, ZŠ Tusarova Praha 7 a ZŠ Špitálská Praha 9. Projekt se uskutečnil v celkem sedmi třídách (8. a 9. ročník) 
a zúčastnilo se ho 132 žáků. Žáci získali základní informace a letáček s kontakty; školy obdržely brožury do školní 
knihovny. V projektu budeme pokračovat i v příštím roce.

Arteterapie v Amelii
Jako součást podpory onkologicky nemocným a jejich blízkým Amelie dlouhodobě nabízí arteterapii, a to jak v Cen-
trech, tak prostřednictvím dobrovolníků v nemocnicích. Jedná se o arteterapeutická individuální a skupinová se-
tkání, výtvarné dílny a návštěvy výstav. Kromě toho organizace pořádá i muzikoterapeutická skupinová setkávání či 
dramaterapie, a to i jako klubové aktivity. V roce 2017 bylo realizováno více než 130 aktivit, během nichž došlo k více 
než 300 kontaktům s nemocnými. Celkem bylo odpracováno více než 210 hodin, ať už pracovníky či dobrovolníky, 
kteří na aktivitách spolupracovali ve 4 krajích. 

Tulipánový měsíc 2017
Již popáté proběhl v březnu Tulipánový měsíc, kterým Amelie informuje o „životě s rakovinou“ širokou veřejnost, 
nemocné i jejich blízké. Zdraví lidé aktivně vyjádřili podporu nemocným nejen výzdobou nemocnic, ale také 
uspořádáním různých aktivit. Akcí se podařilo podpořit bezplatnou psychosociální pomoc poskytovanou v Cen-
trech Amelie. 

Tulipánový měsíc zahrnuje tři hlavní aktivity (Život s rakovinou, Žijeme zde spolu a Děláme radost). Všechny 
naplnily své cíle a zároveň se je i díky podpoře několika organizací podařilo rozšířit do více míst po celé České 
republice.

Tulipánový měsíc 2017 v číslech:
Výzdoba
nemocnic a ambulancí 9
oddělení nemocnic 14
Center Amelie 4
dílka vyrobilo osob více než 1370 

Akce pro nemocné
akce v nemocnicích 12x
akce v Centrech 10x

Zapojení veřejnosti
zapojeno institucí (zejména školských) 47
počet dobrovolníků v akci 51

Komunikace projektu a psychosociálních potřeb
plakáty metro, tram a bus 2784x
plakáty 100x
letáky pro veřejnost 3000x
komunikace s médii 23x

Tematické měsíce 2017
Projekt Tematické měsíce zaměřený na prevenci a osvětu v onkologické a psychosociální problematice se realizoval 
ve všech Centrech Amelie. Centra Liberec, Rakovník a Olomouc realizovala vždy jednu aktivitu v měsíci a Centrum 
v Praze 3–4 aktivity. Šlo a akce nejrůznějšího charakteru, od přednášek nebo on-line přednášek odborníků, besed 
a workshopů až po vycházky či vaření. 
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Novinkou tohoto roku bylo, že některé aktivity se neodehrávaly v Centrech Amelie, ale na veřejných místech – 
například v Krajské knihovně v Liberci nebo u spolupracujících organizací v Praze, jako jsou Židovská obec nebo 
Komunitní centrum Právě teď. Celkem se realizovalo 67 akcí se 701 kontakty, z nichž bylo 332 online. 

V rámci Tematických měsíců jsme také pokračovali s webovou informační částí. Rozšířili jsme webové strán-
ky Amelie a vytvořili sekci s kontakty a informacemi o jednotlivých onkologických diagnózách, která je dostupná 
i z různých mobilních zařízení.

Konference „I slova léčí III.“
21. listopadu 2017 jsme společně s partnerskou Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze uspořádali konferenci „I slo-
va léčí III.“ aneb Mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné. Konference navazovala na dva předchozí 
ročníky, které se také zabývaly oblastí podpůrné psychosociální péče o onkologicky nemocné a jejich blízké. 

Zúčastnilo se 67 posluchačů z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků, nelékařských zdravotnických 
profesí a zástupců pacientských organizací. Posluchači si odnesli sborník příspěvků z konference, jehož součástí 
byl adresář psychologů a sociálních pracovníků pracujících s onkologicky nemocnými a jejich blízkými. Z konfe-
rence byl pořízen videozáznam příspěvků, který je společně se sborníkem ke stažení na webu Amelie. Z diskuse 
o praxi v mezioborové spolupráci v ČR i zahraničí vyplynulo, že péče o nemocné nesmí být omezena pouze na 
péči o tělo a nemoc, ale musí podporovat nemocného v jeho celosti a dbát o kvalitu jeho života při tomto dlou-
hodobém onemocnění. 

Odbornost v Amelii, vzdělávání a prezentace
Amelie vznikla jako pacientské sdružení, které chce poskytovat odbornou péči. V Amelii dlouhodobě pracuje od-
borný tým, který vytváří koncepci služeb, ale také prezentuje Amelii a její práci a psychosociální tematiku odborné 
veřejnosti. V  roce 2017 zástupci Amelie přednesli příspěvky na konferenci Prague ONCO (leden 2017), příspěvek 
Metastatický pacient z pohledu psychologa a sociální práce (Brněnské onkologické dny, duben 2017), příspěvek 
Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu (Paliativní konference ve FN Motol, květen 2017) a příspě-
vek Psychosociální podpora v paliativní péči o onkologicky nemocné (Výroční konference Aliance žen s rakovinou 
prsu, listopad 2017). Amelie se prostřednictvím svého zástupce aktivně účastnila i světového psychoonkologického 
kongresu IPOS v Berlíně, kde byl umístěn poster o výzkumu potřeb onkologicky nemocných v ČR a distribuováno 
doporučení pro pacienty, zdravotníky i blízké onkologicky nemocných. 

Během roku Amelie také připravila 6 seminářů pro pacientské organizace pod Aliancí žen s rakovinou prsu, za-
měřených na oblast komunikace, osobního nastavení a psychohygieny. V polovině roku se Amelie spojila s orga-
nizacemi Aliance žen s rakovinou prsu, Lékový průvodce, Onko Unie a Dialog Jessenius. Společně tyto organizace 
založily platformu Hlas pacientek a podepsaly Memorandum o potřebách změny pro pacientky s metastatickým 
karcinomem prsu v oblasti zdravotní a sociální.
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Financování Amelie v roce 2017
Amelie je spolkem, nestátní, neziskovou organizací, která má své cíle ve změně pojetí přístupu k onkologické-
mu onemocnění a nemocným a v poskytování psychosociální pomoci. Aby toto bylo možné, potřebuje zdroje 
pro své aktivity. Nejedná se jen o finance, jichž je třeba nejvíce, ale i o materiál, znalosti, dovednosti a dobro-
volnou práci. Síť podporovatelů, která toto zajišťuje, je nedílnou součástí týmu, který se podílí na změně, již 
Amelie přináší.

Udržet finance neziskové organizace, která postupně roste, je úkolem, který má na starosti zejména vedení 
Amelie. Podporu pak dostává od výkonné a revizní rady spolku. Pro Amelii má zásadní význam, aby vše bylo rea-
lizováno v souladu se zákony, smluvními vztahy i etickými normami. I proto Amelie podstupuje již velmi dlouhou 
dobu a dobrovolně každoroční finanční audit u nezávislého odborníka. I proto se zapojila do hodnocení Asociace 
veřejně prospěšných organizací ČR. A také se, mimo jiné, ve strategickém plánování zavazuje plánem poměru 
výdajů směrem k přímé práci v oblasti cílů a nepřímých výdajů na podpůrnou činnost, jako je administrativa, 
fundraising nebo komunikace, a to v poměru 70 ku 30 % výdajů. Tento poměr je dlouhodobě dosahován, což 
stvrzuje i udělená a každoročně revidovaná značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kterou Amelie může 
oprávněně používat.

Příjmy a výdaje Amelie v roce 2017 celkem
Celkem příjmy (bez sbírky) 3 686 tis. Kč
Celkem náklady 3 680 tis. Kč
Výsledek 6 tis. Kč

Amelie hledá cestu k vícezdrojovému financování. Jedním z jejích cílů je navýšení podílu darů v celkových příjmech. 
Veřejná sbírka, kterou Amelie dlouhodobě realizuje, jí v letošním roce výrazně pomohla vyrovnat výkyv ve financo-
vání. Mezi největší projekty, kterými Amelie oslovuje potenciální dárce, patří Tulipánový měsíc. Patří sem i tradiční 
benefiční koncerty a kulturně společenská setkávání v Rakovníku „Iva a její hosté“. Amelie také ve svých Centrech 
realizuje drobné lokální akce, které zviditelňují nabízené služby a mohou otevírat prostor jak pro klienty, tak pro 
potenciální spolupráci. 

Členění financí podle zdrojů a jejich výše v tisících Kč

 Státní instituce 1 036 

 Města a kraje 1 641 

 Nadace a fondy 518 

 Dary 412 

 Veřejná sbírka 84 

 Tržby 69 

 Ostatní 10 

1 036

1 641

518

412

6984 10
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Dotace a dary 
Amelii v roce 2017 podpořilo celkem 32 institucí a organizací a mnoho osob, jejichž identitu známe. Další podpořili 
Amelii formou veřejné sbírky a přes DMS. 

Donátoři Amelie 2017 a výše jejich podpory v desítkách tisíc Kč

Hlavní město Praha 

1 075

Ministerstvo zdravotnictví 
350

Úřad vlády České republiky 

343

Ministerstvo kultury 
200

Městská část Praha 10 

150

Ministerstvo vnitra 
143

Nadační fond Tesco 

114

Dále v částce pod deset tisíc Kč přispěli: 
Liga proti rakovině, Nadace Umění pro zdraví, Městská část Praha 9, Nadace SYNER.

Dárci Amelie
Přehled dárců ve výši nad 10 tisíc Kč

Martin Pidrman – GrooveBar 121 000

Aeskulab k.s. 45 000

Florea Holland s.r.o 42 000

Karlínský spolek pro zábavu 39 300

Sigmaplast a.s. 30 000

KNORR - BREMSE, Systémy pro užitková vozidla, ČR, s.r.o. 20 000

Helena Kunešová 18 500

Zeppelin CZ s.r.o. 13 500

Mgr. Stanislav Molák 11 000

Condominia, s.r.o. 10 000

Petr Čoček 10 000

Statutární město Olomouc 85
Amgen s.r.o. 80
Středočeský kraj 67
Liberecký kraj 67
Olomoucký kraj 60
Lesy České republiky, s.p. 50
Statutární město Liberec 48
Nadace J&T 47
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe 40
Nadační Fond Lux 35
Československá obchodní banka, a. s. 33
Novartis s.r.o. 30
Městská část Praha 8 30
Nadace ČEZ 16
Nadace Vodafone Česká republika 24
Rakovník 21
Městská část Praha 4 20
Nadační fond LASVIT 15
Městská část Praha 5 14
Nadace Sova 10
Nadace PRECIOSA 10
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Abecední přehled dárců ve výši do 10 tisíc Kč
AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. – Bohumil Květoň, Aldorf Lukáš, Astera s.r.o., Burešová Radomila, Davydova Taťjana, 
DENSO Manufacturing Czech s.r.o, Hes Viktor, Hreus Lukáš, Hrubá Hana, Jarmar Michal, Klabanová Alena, Lerchová 
Jana s rodinou, Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o., Machek Martin, doc. PaedDr. Matulayová Tatiana, Molatová Denisa, 
Ospalek Martin, Pánková Pavlína, Ružičová Olga, Řežábková Klára, Kavan Tomáš, Urbancová Hana, Valášková Tereza, 
Vlk Vlastislav, Wilson Martinez.

Nefinanční dary
Nedílnou součástí dotování provozu Amelie jsou i materiální dary a bezplatné služby, které nám v roce 2017 věno-
valy následující osoby a organizace:

Alza.cz Notebook

Amana, s.r.o. Čaje do Center Amelie

Apokalips Pole Dance studio Apokalips Charity Day vol. 4 pro Centrum Olomouc, 
dárkové poukazy na cvičení pro dobrovolníky

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s Bezplatná školení

Astera s.r.o. a Ing. Vladimír Žíla Materiál a benefiční podpora Amelie

BENET, v.o.s. Materiál na tvoření

Bijoux components, s.r.o. Korálky pro tvoření v Liberci

Botanická zahrada Liberec Bezplatné vstupenky

Církevní gymnázium Německého řádu Divadelní benefiční představení studentů

Crystalex CZ, s.r.o. Skleničky na zdobení v Centru Liberec

Current Media s.r.o. – Onkologická Revue Propagace Amelie

Česká asociace sester Pomoc při organizaci konference

ČPP a.s. Výpočetní technika

Dárci Benefičního bazárku Amelie Materiál na bazárek Centra Olomouc

DDM Olomouc a DDM CGNR Poskytnutí prostor na akci k zakončení Tulipánového 
měsíce v Olomouci

Deloitte Advisory s.r.o. Drobné dárky pro dobrovolníky

Dobrovolníci a spolupracovníci Tulipánového měsíce Pomoc při realizaci Tulipánového měsíce

Dobrovolníci Amelie Pomoc v nemocnicích a Centrech

DP Hl.m. Prahy Propagace v dopravních prostředcích

ELITE, a.s. Vansdorf Bezplatný materiál na tvoření

Energy Life CZ, s.r.o. Bezplatné vstupenky

Grulichová Dana Materiál do Centra Olomouc

Hudební soubor CGNR Vystoupení na Vánočním setkání Centra Olomouc

IQlandia, o. p. s. Bezplatné vstupenky

IWAP Pomoc dobrovolníků při konferenci Amelie a propagace

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Propagace Amelie, z.s.

Kavárna Euphoria Občerstvení na schůzku dobrovolníků

Kotelna 66 Poskytnutí prostor na zahájení Tulipánového měsíce

Krajská nemocnice Liberec, a.s. Snížení ceny služeb cateringu

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o. Bezplatné poskytnutí prostor na akce



28

Kvapil Josef s manželkou Materiál a občerstvení do Centra Olomouc

Květinka od Mariky Bezplatně tulipány na benefiční prodej

Lagardere Travel Retail, a.s. Občerstvení na zahájení Tulipánového měsíce  
a mikulášskou nadílku do nemocnic

Látal Ivan Focení na akcích Amelie

LIVOX spol. s r.o. Bezplatný tisk letáků

Maršálková Jana Fotografické služby pro Centrum Olomouc

Masarykova nemocnice Rakovník Poskytnutí prostor pro Centrum Amelie

Mičová Radoslava, Nováková Vendula  
a Dvořáková Kristýna Vystoupení na Vánočním setkání Centra Olomouc

MOCCA, spol. s r.o. Cukrovinky pro děti

MÚ Rakovník Poskytnutí prostor pro aktivitu Amelie

Ordinace roku.cz Propagace Amelie, z.s.

Penta Hotels Ubytování účastníků konference

Pivovar Chomout Volný vstup na exkurzi pro dobrovolníky

Placková Renata Dary na mikulášskou nadílku do nemocnice

Pleon Impact Bezplatný tisk pro Centrum Praha

Preciosa, a.s. Bezplatný materiál na tvoření

Pretiosus OL s.r.o. Občerstvení na Vánoční setkání Centra Olomouc

Procter & Gamble – Rakona, s.r.o. Dary pro účastníky konference

Skurla Martin Tiskárna a knihy pro Centrum Praha

Spirituál kvintet Bezplatné vystoupení na zahájení Tulipánového měsíce

Sun Marketing s.r.o. a Sandra Gligič s týmem Správa kampaní Google

Talentovaní Umělci Produkce akcí Centra Olomouc a poskytování materiálu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Pomoc při organizaci konference a poskytnutí sálu na 
konferenci

We Make Media, s.r.o. Propagace Amelie, z.s.

Děkujeme všem, kdo v roce 2017 Amelii pomohli realizovat její poslání.

Pokud se nejedná o veřejnou akci, všechna vyobrazení osob jsou v této výroční zprávě uvedena s jejich souhlasem.
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Účetní závěrka Amelie, z.s. za rok 2017 (vč. rozvahy v porovnání se dvěma předchozími lety, výkazu zisku a ztrát) 
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Organizace prošla auditem u společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o.
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Více informací na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15
186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 283 880 316 
tel.: +420 739 001 123
praha@amelie-zs.cz

Co potřebují onkologicky nemocní v ČR  
a můžeme jim to dopřát?

V roce 2016 Amelie, z.s. realizovala výzkum Psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR. Víme proto, 
že onkologicky nemocní vnímají nejsilněji své potřeby v oblasti související se zdravotnictvím. Potřebují 
především mít důvěru v lékaře; aby k nim zdravotnický personál měl lidský, osobní přístup; aby jim zdravotníci 
vysvětlili možné nežádoucí účinky a následky léčby včas, plně a jasně; a aby měli od zdravotníků dostatek srozumitelných 
informací ohledně nemoci, vyšetření, léčby a jejích možných následků. 

Víme, že lidé vnímají svou onkologickou nemoc primárně prizmatem zdravotnictví, a teprve ve druhém 
sledu si uvědomují její další souvislosti (psychické, finanční a sociálně právní). To prodlužuje nástup včasné 
podpory v oblastech mimo léčbu. Nemocní identifikují potřeby jako nacházet naději, optimismus a sílu bojovat; 
mít psychickou podporu v období prvních vyšetření a čekání na diagnózu; mít možnost vypovídat se, promluvit si 
o tom, jak se cítím, a čeho se bojím. Stejně tak jako získat informace o tom, na co všechno mají v souvislosti s nemocí 
nárok. Konkrétně lidé potřebují především informace: o rekonvalescenci (např. rehabilitace, lázně); o  tom, na 
co dalšího má pacient nárok (např. kompenzační pomůcky, sanitka, cestovné od pojišťovny); o tom, jak finančně 
zabezpečit sebe a rodinu (např. nárok na příspěvky, dávky, důchod). Lidé se často se svými potřebami z oblastí 
mimo léčbu obrací na lékaře a zdravotnický personál, protože neví, kde psychické, sociální a informační 
potřeby naplňovat.

Doporučení Amelie a jejích služeb může znamenat zásadní 
podporu v kvalitě života během léčby i po léčbě onkologické 
nemoci jak pro nemocné, tak pro jejich blízké. Důvěřujte 
nám, nabízíme odbornou práci psychologů a sociálních 
pracovníků a cílené aktivity na podporu nemocných.

Pacienti i jejich blízcí se na nás mohou obrátit:
v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Liberci a Rakovníku 
(viz kontakty níže)
na Lince Amelie: telefonicky 739 004 333 (po–pá 9–15 hod.) 
či e-mailem na poradna@amelie-zs.cz, v nabídce je i skype 
poradenství

Centrum Amelie Olomouc
Horní náměstí 367/5
779 00 Olomouc
tel.: +420 739 005 123
olomouc@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Liberec
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10 
460 63 Liberec
tel.: +420 608 458 277
liberec@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Rakovník
Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200 
269 29 Rakovník
tel.: +420 733 640 873
rakovnik@amelie-zs.cz


