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před každou akcí • 16.00–16.30 

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

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

 
7. července • 16.30–18.00 

Výtvarná dílna: Tvoření z knoflíků 
 Staré knoflíky se dají využít nejen k přišití na šaty, ale i k výtvarným technikám. Vytvořit 

obrázek a dozdobit ho knoflíky? Udělat z knoflíků listy na stromech nebo dekorace na 
šatech? Nechme se překvapit, co všechno si pro nás lektorka Ludmila Bednářová připravila. 
 

14. července • 16.30–18.00 

Muzikoterapie 
 Sejdeme se s muzikoterapeutkou Alenou Urbáškovou, abychom spolu oslavili léto hudbou. 

Čeká nás rozeznění a rozhýbání s hudebními nástroji, sdílení i závěrečná hudební relaxace.  

 
14. července • od 18.00 

On-line přednáška: Jak se žije se ztrátou zraku 
 Naladit se můžete na přímý přenos on-line přednášky Bc. Šárky Hambergerové, která bude 

vyprávět o životě se zrakovým postižením. Co pomáhá vyrovnat se s handicapem? Jak 
komunikovat a nabízet pomoc lidem se ztrátou zraku? Připojte se přes www.amelie-
zs.cz/online a dozvíte se víc. 

 
21. července • 16.30–18.00 

Tematické měsíce: Cvičení se Smovey 
 Smovey je pomůcka, která zapojí Vaše svaly, rozproudí lymfu a navíc vykouzlí úsměv na tváři.  

Jedním z pozitivních účinků cvičení s těmito vibračními kruhy je aktivace trávicího, vylučovacího 
a lymfatického systému, čímž dochází k detoxikaci organismu. Cvičení pro dobrou kondici a 
zdravého ducha zvládne opravdu každý, je tedy vhodné i pro klienty s omezenou hybností. 
Přijďte se dozvědět víc a zacvičit si s Mgr. Lenkou Fasnerovou z Centra pohybu. 
 

 
 

Vstup na všechny akce je zdarma. 

Akce Tematického měsíce jsou otevřené široké veřejnosti. 

 

http://www.amelie-zs.cz/online
http://www.amelie-zs.cz/online


 
  

                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                     

 

PORADENSTVÍ PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ A JEJICH BLÍZKÉ 
 

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

     a to jak pro onkologicky nemocné, tak pro jejich blízké 

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

komunikaci s blízkými a lékaři    orientaci ve vlastních pocitech a chování 

změny vzhledu     zvládání zátěže 

změnu životního stylu a denní režim  partnerské obtíže 

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

jiný pohled na negativní životní události       zmenšení pocitu viny 

komunikaci se zaměstnavatelem  návrat do práce 

      Psycholožka: PhDr. Jana Gebauerová  

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

 

 

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

            návazných služeb pro onkologicky nemocné i jejich blízké 

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

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

co dělat při návratu do práce po nemoci 

kde, jak a kdy žádat o invalidní důchod 

jak pracovat s dopady léčby po jejím ukončení 

poradenství v oblasti práv pacienta 

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

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

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

   Sociální pracovník: Mgr. Jan Chrastina 

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

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

 

KONZULTACE PSYCHOLOGA I SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA JSOU ZDARMA. 

 

 

 
 

 
KONZULTACE JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA. 

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

Amelie, z. s. 
Horní náměstí 367/5 

779 00  Olomouc 
(Edelmannův palác, 1. patro) 

 

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