Zpráva o činnosti Amelie
za rok 2018

„Tisíc papírových jeřábů origami, které člověk složí během jediného roku,
znamená jedno splněné přání: věčné štěstí, dlouhý život nebo uzdravení,“
říká prastará japonská legenda.
Skládáme dohromady nespočet laskavých skutků, ochotu pomáhat a sdílet,
odvahu jít dál a nepoddat se osudu. Takové je naše origami pro dobrý zítřek.
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Úvodní slovo
Naše organizace je jedinečná
Amelie pomáhá onkologickým pacientům už třináct let. Jaký byl ten zatím poslední v řadě? Podívejme se na
něj pohledem Šárky Slavíkové, předsedkyně výkonné rady spolku.
Zkuste prosím vybrat pět slov, která charakterizují rok 2018 z pohledu Amelie.
Loňský rok, ostatně jako všechny, které mu předcházely, byl pro Amelii velmi intenzivní. Ale pokud mám vybrat pět
charakteristických slov, pak jej zpětně vnímám jako náročný, úspěšný, svým způsobem opět překvapivý, ale také
obohacující a nadějný.
Jako náročný se vám loňský rok jeví proč?
Tento výraz je příznačný pro naši činnost obecně. Roční koloběh v neziskovém sektoru zkrátka takový je. Kumulují se
různé aktivity a okolnosti. Mezi stále se opakující činnosti patří třeba vyúčtovávání peněz z grantů a příprava žádostí
o další finance od státu. Do toho se v prvním čtvrtletí až pololetí pravidelně potýkáme s absencí rozpočtu, z čehož
plyne omezená možnost plánování. Tím vším se prolínají intenzivní ucelené projekty, například Tulipánový měsíc, revize brožury Psychosociální minimum, výzkum potřeb pacientů, podíl na projektu Hlas pacientek a další. Doufali jsme,
že se nám povede spolek aktivizovat, aby lépe spolupracoval s organizací a podporoval ji, ale to se úplně nepodařilo.
Co patří mezi největší úspěchy?
Hned na počátku roku jsme nastartovali novou podobu webu a také přechod na jiný administrátorský systém e-mailů a webových stránek. Jako velký úspěch hodnotím nové velké fundraisingové aktivity, například Hejtmanský ples
v Libereckém kraji, benefiční prodejní výstavu obrazů, benefiční prodej slonů a podobně. Zlepšili a prohloubili jsme
spolupráci s některými pacientskými organizacemi v rámci projektu Hlas pacientek. Amelie se také zapsala hlouběji
do povědomí odborníků jako poskytovatel psychosociální pomoci.
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Amelie pomáhá již od roku 2006. Co vás po tak dlouhé době překvapilo?
Stále mě udivuje, nebo možná spíš štve, že ani po tak dlouhé době se nemění určité způsoby chování úřadů ke klientům. Například přístup posudkových lékařů je pro mě neustálým zdrojem překvapení.
Jakým způsobem vás vaše práce obohacuje?
Velkou motivací je pro nás pozitivní zpětná vazba od klientů nebo ohlasy odborníků, například na publikace, i větší
návštěvnost aktivit, které připravujeme. A v neposlední řadě je to pocit určité jedinečnosti, díky které máme nezastupitelné místo na trhu.
Co ve vás v roce 2018 vzbudilo naději?
Do roku 2019 Amelie vstupovala s určitou nejistotou. Úpravy grantových procesů v rámci mnoha institucí byly předzvěstí nejistoty v rozpočtu, která nás provází celým prvním pololetím. Ale zvládáme to – díky odhodlání, zkušenostem a dobrému hospodaření v předchozích letech i kvalitnímu vedení organizace. Podařilo se nám také docílit
určité personální stabilizace – spolek Amelie posílili další členové. Stabilnější a optimalizovaný je i rozpočet z grantů,
zvýšila se hodnota darů. To vše je pro budoucnost Amelie velmi povzbudivé.

Předsedkyně výkonné rady

Šárka Slavíková
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Amelie v roce 2018
Amelie, z.s., vznikla v roce 2006 jako občanské sdružení, jehož cílem byla psychosociální pomoc onkologicky nemocným pacientům a jejich blízkým. Založily ji tři ženy – Pavla Tichá, Henrieta Tondlová a Michaela Chrdlová, které měly
osobní či profesní zkušenosti s touto zákeřnou nemocí.

Třináct let života Amelie
Od chvíle, kdy se Amelie zrodila, zrealizovala nespočet aktivit a projektů. Z Prahy, kde vznikla, postupně vykročila do
regionů a zakládající tým brzy rozšířili dobrovolníci. Všem, kteří potřebují nejen informace, ale také empatii, Amelie
nabídla nejprve telefonickou a posléze e-mailovou poradnu. A to byl jenom začátek…
Přehled vývoje Amelie a jejích aktivit v letech 2006–2018
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016

založení Amelie, o.s.
otevření prvního Centra Amelie v Praze pro veřejnost
spuštění telefonické Linky Amelie
zahájení dobrovolnického programu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
otevření Centra Amelie v Olomouci
otevření Centra Amelie v Rakovníku
akreditace „Dobrovolnického programu Amelie“ u Ministerstva vnitra ČR
zahájení dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici v Olomouci
registrace sociálních služeb v Centru Amelie v Praze:
• odborné sociální poradenství
• sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené
realizace prvního komunikačního projektu „C'est la vie aneb jak se žije ve Středočeském kraji“
spuštění e-mailové Linky Amelie
založení Sociálního podniku Amelie zaměřeného na vzdělávání v psychosociální oblasti
akreditace a realizace prvních vzdělávacích akcí
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
realizace druhého ročníku Tulipánového měsíce
otevření Centra Amelie v Příbrami
zahájení dlouhodobého projektu Tematické měsíce
rozšíření dobrovolnického programu v Praze
úmrtí spoluzakladatelky Amelie Henriety Tondlové
úmrtí zakladatelky a ředitelky Amelie Pavly Tiché
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 na školách Onkologicky nemocný v rodině
změna Amelie na zapsaný spolek a názvu na Amelie, z.s.
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
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2017

2018

realizace pátého ročníku Tulipánového měsíce
pokračování dlouhodobých projektů Center, dobrovolníků a spolupráce
nespočet dalších 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
realizace šestého ročníku Tulipánového měsíce
pokračování dlouhodobých projektů Center, dobrovolníků a spolupráce
rozšíření dobrovolnického programu v Praze do dvou dalších nemocnic
mnoho menších projektů – například se zaměřením na finanční gramotnost
první výsledky spolupráce na projektu Hlas pacientek
realizace brožury pro praktické lékaře a reedice psychosociálního minima
pokračování Výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR

Cíle, poslání a vize Amelie se nemění
Rosteme a vyvíjíme se ve prospěch našich klientů, ale směr naší cesty zůstává. Máme stále stejné ambice
a pracujeme na nich se stejným zaujetím, jako když jsme začínali.
Naše vize: Stav, kdy je rakovina vnímána „jen“ jako součást života.
Naše poslání: Pomáhat žít život s rakovinou. Aktivně a přímo těm, kteří naši pomoc potřebují a stojí o ni.
Náš cíl: Vytvořit v každém kraji minimálně jedno Centrum Amelie, které bude poskytovat individuální
a skupinové aktivity pro klienty a podporovat dobrovolnickou činnost.
Naše hodnoty: partnerství, důvěra a zkušenost

Naši partneři
Amelie naplňuje svou vizi a poslání ve spolupráci s nemocnicemi, pacientskými organizacemi, odborníky i laiky.
Významná je zejména spolupráce s Fakultními nemocnicemi v Praze a Olomouci, nemocnicemi v Liberci, Rakovníku,
Příbrami a Nové Vsi pod Pleší, s nemocnicí Na Bulovce a Ústavem hematologie a krevní transfuze v Praze. Amelie je
rovněž členem zastřešujících organizací NRZP, UNO a Liga proti rakovině.

Práce pod značkou spolehlivosti
V roce 2018 prošla organizace sérií kontrol, které měly za úkol ověřit,
jak plní své povinnosti. Jednalo se zejména o kontrolu hospodaření
s dotacemi, finanční audit, ale také nový proces hodnocení Asociace
veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). Výsledkem je potvrzení
značky spolehlivosti, jejímž držitelem je Amelie od léta 2015.
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„Chci především ocenit velmi vstřícný a pozitivní přístup
pracovníků Amelie. Pomáhá mi zejména přátelské
a neformální prostředí a jednání. Pro mne osobně je nejvíc
důležitá možnost promluvit si o svých pocitech a problémech
s člověkem mimo okruh rodiny a nejbližších osob.
Má terapeutka je velmi empatická, a přitom profesionální.
Pokládám setkání s ní za hodně důležitá a přínosná v mojí
těžké životní situaci. A moc jí za vše děkuji. Hodně mi pomáhá.
Dík i dalším pracovníkům – Amelii nemám co vytknout.“
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Spolek Amelie
Spolek Amelie se během roku 2018 soustředil na činnosti související s řízením organizace a rozrostl se o pár
nových členů.
Vedení Amelie v roce 2018
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 a Dagmar Bejdlová
Členové spolku
Spolek má celkem 17 členů, nadpoloviční většina z nich patří mezi zdravotně postižené osoby. Proto Amelie
i nadále zůstává organizací zdravotně postižených.

Tým Amelie
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
Koordinátorka Centra Amelie
v Praze: Kateřina Herciková
Výkonný tým Amelie
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, Michaela Schaferová, Jana Gebauerová, Tereza Kvapil Pokorná, Šárka Slavíková, Anna Rubešová, Michaela Čadková Svejkovská, Olga Fleková, Kristýna Maulenová
Externí spolupracovníci
Igor Ondřej, Ingrid Jamrichová, Alexandra Černá Lammelová, Magdalena Frouzová, Dagmar Konečná, Michaela
Schaferová, Radka Pončová, Michaela Chrdlová
Účetní
MULTIS PRO s.r.o.
Amelie v roce 2018 zaměstnávala celkem 33 pracovníků, průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na
hlavní pracovní poměr byl 2,59. Součet tří nejvyšších příjmů v Amelii včetně odvodů byl 1 608 039 Kč.
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„Na začátku sezení jsem se cítila nesvá,
jelikož jsem nevěděla, co mě čeká.
Po velmi příjemné konverzaci
jsem se v průběhu sezení uvolnila
a odcházím s pocitem, že se cítím o dost lépe
než na začátku.
Těším se na příště a moc děkuji.“
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Financování Amelie
Amelie se snaží o vícezdrojové financování. Jedním z jejích cílů je navýšení podílu darů na celkových příjmech, což se
v roce 2018 dařilo. Veřejnost byla oslovena i formou veřejné sbírky, a to nejen sběrem darů, ale i aktivním prodejem.
Mezi největší projekty, kterými Amelie oslovuje potenciální dárce, patří Tulipánový měsíc. Součástí aktivit zaměřených na získávání dalších zdrojů jsou 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 otevírají prostor jak pro klienty, tak potenciální spolupráci.
135 79 26
Státní instituce
1 475
423
Města a kraje
1 871
Nadace a fondy
569
Dary provozní
423
432
1 871
Členění podle zdrojů
Tržby
135
Ostatní
26
Dary převedené do fondu
432
569
Veřejná sbírka
79

Příjmy a výdaje celkem

Náklady 2018
Výnosy 2018 (bez sbírky)
Výsledek

4 316
4 495
179

1 475

Přílohou této výroční zprávy je kompletní účetní závěrka.
Organizace prošla auditem u společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o, vyjádření auditora je přílohou výroční zprávy.

Dotace a dary
Amelii v roce 2018 podpořilo celkem 30 institucí a organizací, ale také mnoho osob, jejichž identitu známe. Další
dárci podpořili Amelii formou veřejné sbírky a přes DMS.

Hlavní město Praha

1 363

Ministerstvo zdravotnictví

800

Úřad vlády České republiky

376

Ministerstvo kultury

150

Ministerstvo vnitra

149

Městská část Praha 10

130

Fórum dárců z.s. ČSOB pomáhá regionům

122

A dále přispěla: Nadace Umění pro zdraví
11

Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Nadace J&T
Amgen s.r.o.
Nadace ČEZ
Lesy České republiky, s.p.
Statutární město Liberec
Městská část Praha 8
LPR
Liberecký kraj
Nadační fond Josefa Luxe
Tesco
ČSOB
Město Rakovník
Městská část Praha 4
NF PDŽL
Městská část Praha 5
LASVIT s.r.o.
Městská část Praha 12
PRECIOSA, a.s.
CBRE s.r.o.
Novartis s.r.o.

91
85
76
76
54
50
49
45
40
37
36
30
26
23
23
20
15
10
10
10
10
10

Dárci Amelie:
Soupis darů nad 10 tisíc:
Liberecký kraj –
výtěžek hejtmanského plesu
WESTERN DIGITAL ( UK ) LIMITED –
organizační složka
IWAP – Mezinárodní asociace žen v Praze, z.s.
STEINEL Technik s.r.o.
Florea Holland s.r.o.
Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o.
Jakub Krofián
Sigmaplast a.s.
AeskuLab k.s.
Velvyslanectví Státu Kuvajt
Helena Kunešová
KNORR-BREMSE
Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
MUDr. Stanislava Maulenová
Eva Poláková
MGR. Stanislav Molák
Charity Gums
TACA, s.r.o.
PULSKLIMA, spol. s r.o.
CONDOMINIA, s.r.o.

Seznam jmen/názvů dárců do 10 tisíc:
135
99
95
87
42
38
30
30
30
26
24
20
14
12
11
11
10
10
10

Jan Šlégr
Liga proti rakovině Praha z. s.
Aldorf Lukáš
Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s.
Diplomatic Spouses´ Association z.s.
Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
Dagmar Borovičková
INTL FCSTONE LTD
Kateřina Herciková
Ilona Hojerová
Zuzana Hreus
Alena Klabanová
Juraj Kosek
Ivan Krajčovič
Jana Kupilíková
Markéta Lukešová
Klára Maříková
Petr Minařík
Ing. Mojmír Otava
Louis Paul Risk
Klára Řežábková
Jana Tománková
Hana Urbancová
Iveta Walderová
Anne Patricia Whiteh

9
9
6
5
5
5

Nefinanční dary
Provoz Amelie je dotován také materiálními dary a bezplatnými službami, které jsou pro její činnost nesmírně důležité. V roce 2018 nám tímto způsobem pomáhaly následující osoby a organizace:
Alza.cz
Amana, s.r.o.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Astera s.r.o. a Ing. Vladimír Žíla
CK Livingstone
Cricket and Snail
Current Media s.r.o. – Onkologická Revue
ČSOB
Dana Grulichová
Dárci Benefičního bazárku Amelie
Divadlo F.X. Šaldy Liberec, p.o.
DP Hl.m. Prahy
Eva Cendors
Google Czech Republic, s.r.o.
Hudební soubor CGNR
Hvězdy andělům a vystupující umělci
Ilona Hojerová
Ing. Helena Sasová
Ing. Jiří Urban – Veselá biofarma

tiskárna do Centra Liberec
čaje do Center Amelie
školení
materiál
snížená cena vstupenek
hudba – koncerty pro Amelii a nahrání videa
propagace Amelie, z.s.
vánoční jarmark
výroba a prodej výrobků pro Amelii
Benefiční bazárek Centra Olomouc
prostory za sníženou cenu
propagace v dopravních prostředcích
akce, podpora Amelie
reklama AdWords
vystoupení na Vánočním setkání Centra Olomouc
benefice
podpora Amelie
lektor
Mikulášská nadílka pacientům do nemocnice
pomoc dobrovolníků při konferenci Amelie
a propagace

IWAP
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Jaroslava Luciová
JCDecaux
Jumping Litovel
Karel Zuska
Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.
Květinka od Mariky
Lagardere Travel Retail, a.s.
LIVOX spol. s r.o.

lektor
propagace Amelie, z.s.
benefiční cvičení
právní poradenství pro organizaci
prostory pro akce
tulipány pro prodej
občerstvení na výstavu
zvýhodněné ceny na tisk letáků
materiál a občerstvení do Centra Olomouc,
ceny do soutěže
záštita Tulipánového měsíce
elektro revize pro Centrum Olomouc
cukrovinky pro děti
lektor
prostory
prostory a další spolupráce
propagace Amelie, z.s.
lektor
tisk Centrum Praha
káva a občerstvení Liberec
materiál pro tvořivou práci
občerstvení na Vánoční setkání
a benefiční bazárek Centra Olomouc
dary na mikulášskou nadílku do nemocnice
správa kampaní Google
podpora Amelie
produkce akcí Centra Olomouc a materiál
tisk Novinek ze sociální a zdravotní oblasti
výstava Všichni jsme jedineční
propagace Amelie, z.s.
vstupenky

Manželé Josef Kvapil a Tereza Kvapil Pokorná
Město Liberec
Mgr. Michal Křížek – Elektro Revize Křížek
MOCCA, spol. s r.o.
MUDr. Dana Frydrychová
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Obchodní centrum Forum Liberec
Ordinaceroku.cz
Petr Koukal
Pleon Impact
Potravinová banka Liberec
Preciosa, a.s.
Pretiosus OL s.r.o.
Renata Placková, Olomouc bez obalu s.r.o.
Sandra Gligič a tým Sunmarketing
Stela Zelinková
Talentovaní Umělci
Tiskárna Polygraph
Unitarian Church of Prague, Gilly a David Wadmore
We Make Media, s.r.o.
Zoologická zahrada Liberec, p.o.

Dobrovolníci v Tulipánovém měsíci a pro Amelii, z.s.
Dárcům rozesílala Amelie v roce 2018 newsletter s informacemi o aktivitách organizace. Všem dárcům tým Amelie
průběžně děkuje – bez nich by činnost organizace nebyla možná.

newsletter Amel

Editorial Šár
ky Slavíkové

Děkujeme všem, kteří v roce 2018 Amelii pomohli realizovat její
poslání.
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„V Centru Amelie Olomouc jsem navštívila workshop řeckých tanců.
Ty mě tak okouzlily, že chodím již druhý rok do kurzu a úplně jsem tancování propadla.
Našla jsem tam skvělé kamarádky.
Do Amelie se stále ráda vracím na různé akce a vždy na bazárek.
Setkala jsem se tu jen se samými skvělými, obětavými a pozitivními lidmi,
kterých si nesmírně vážím – pro jejich obětavou a záslužnou práci.
Patří vám velké poděkování!“
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Projekty realizované v roce 2018
V roce 2018 měla Amelie 11 samostatných projektů. Naplňovala své cíle jak v přímé práci s onkologicky nemocnými a jejich blízkými, tak v oblasti osvěty.

Amelie v roce 2018 realizovala:

kontaktů s klienty
kontaktů s klienty a veřejností
skupinových aktivit

8 985
12 820
267

Centra a Linka Amelie
Amelie vznikla proto, aby podporovala onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké a otevírala jim cestu ke komplexní odborné pomoci. Svou činností vychází vstříc individuálním potřebám těch, kteří se na ni obracejí. Stejně jako
v jiných vyspělých státech jsou součástí psychosociálních služeb Amelie psychická podpora, sociální poradenství
a informační servis. A také sdílení, důležitá součást pomoci, na kterou se často zapomíná. Všemi těmito aktivitami
organizace doplňuje medicínskou léčbu tak, aby měla pro nemocného a jeho blízké co nejvyšší efekt. Zároveň se
Amelie zaměřuje na to, aby svou činností posouvala společnost k empatii a zájmu o druhé.
Nabídka služeb v jednotlivých centrech z těchto cílů vychází. Tam, kde není k dispozici Centrum Amelie, může
v omezené míře suplovat služby Linka Amelie.

Centra – místa pomoci s setkávání
V roce 2018 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 2 790 kontaktů s nemocnými či jejich blízkými
v průběhu individuálních či skupinových aktivit. Jednalo se zejména o informační servis, poradenství (včetně
registrovaných sociálních služeb a souvisejících služeb), podporu v situaci
změny, zmírnění a prevenci stresu, seberozvoj a fyzickou aktivizaci vedenou Aktivity v Centru Amelie Liberec
s ohledem na specifika onkologického
onemocnění. Konkrétně jsme klientům nabídli třeba arteterapii, relaxační a dechová cvičení nebo základní a odborné sociální poradenství. Kromě toho se klienti Amelie mohou pod jejími křídly setkávat a sdílet své zkušenosti.

Kontaky s klienty v rámci center:

kontakty s klienty celkem
kontakty v individuálním poradenství
kontakty přes Linku Amelie
kontakty ve skupinových aktivitách
– z toho v sociálních službách
účastnci kulturně společenských akcí
noví klienti

3 264
597
65
2 202
1 032
100
278

Centra realizovala i dva rekondiční pobyty, množství kulturně společenských akcí a dva další projekty – Tematické
měsíce a Arteterapii onkologicky nemocným.
15

Centrum Amelie v Liberci
Centrum Amelie Liberec funguje od roku 2015. V libereckém regionu je jedinou profesionální organizací, která poskytuje psychosociální služby onkologicky nemocným a jejich blízkým. Centrum bylo v roce 2018 pro klienty otevřeno tři dny v týdnu a jeho pracovníci díky úzké spolupráci s nemocnicí působili i na onkologické ambulanci. Centrum
nabízelo individuální konzultace s psychologem či se sociálním pracovníkem. Pravidelné pohybové aktivity obsahovaly zdravotní cvičení, plavání a v roce 2018 se rozšířily i o vycházky do blízkého či vzdáleného okolí. V Krajské vědecké knihovně Liberec i v Centru Amelie probíhaly po celý rok přednášky a workshopy zaměřené na onkologickou
problematiku a oblasti, které s ní souvisejí. V nabídce byla například arteterapie i návštěvy výstav v libereckých galeriích. Na podporu bezplatných služeb pro onkologicky nemocné se realizovaly projekty „Vzkaz knihou“ či „Sloni nosí
štěstí“. Osvěta byla zaměřena na detabuizaci témat spojených s rakovinou ve společnosti, a to zejména v projektech
„Tematické měsíce“ a „Tulipánový měsíc“. Centrum Amelie v Liberci mohlo v roce 2018 rozšířit své služby nad běžný
rámec i díky podpoře dárců. Všem, kteří přispěli svým dílem, patří velké poděkování.
Nabídka služeb:
• Sociální poradenství
• Pracovněprávní poradenství
• Psychologické poradenství
• Zdravotní cvičení
• Plavání
• Vycházky
• Tvoření na podporu jemné motoriky
• Možnost zapůjčení knih s onkologickou tematikou
• Vzdělávací semináře
• Cyklus S Amelií za kulturou
• Nápojový a informační servis na ambulanci onkologie

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Liberci
v roce 2018:

Plavání s klienty Centra Amelie Liberec

kontakty s klienty celkem
kontakty v individuálním poradenství
kontakty přes Linku Amelie
kontakty ve skupinových aktivitách
kontakty v ambulanci
účastníci kulturně společenských akcí
noví klienti

729
42
13
319
355
55
33

V roce 2018 uspořádalo Centrum Amelie Liberec tyto jednorázové akce:
• V lednu to byl výlet S Amelií na Ještěd.
• V únoru se uskutečnila beseda o prevenci vyhoření v péči o vážně nemocného člena rodiny.
• Březen nabídl den otevřených dveří v Centru Amelie a vystoupení dětského pěveckého sboru Slunečnice na
onkologii.
• V květnu proběhl workshop zaměřený na trénink paměti a návštěva ZOO.
• Srpen přinesl workshop zaměřený na zdravé vaření.
• Od září do prosince jsme se zaměřili na projekt na podporu onkologicky nemocných „Sloni pro štěstí“.
• Od října do prosince klienti tvořili umělecké předměty netradičními technikami, a to jak v Centru, tak na onkologii.
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
16

Centrum Amelie v Olomouci
Centrum Amelie Olomouc nabízí své aktivity již od roku 2008 a v rámci registrované sociální služby poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2018 bylo Centrum dostupné každé pondělí od 15 do 18 hodin a každé úterý od 14 do 16 hodin, případně – po domluvě – i v jiné dny. Klienti měli možnost
navštívit individuální konzultace se sociální pracovnicí nebo psycholožkou zaměřené na poradenství a zprostředkování kontaktů a informací pro onkologicky nemocné a jejich blízké.
Nabídka služeb:
• Arteterapie
• Výtvarná dílna
• Podpůrná skupina
• Aktivizační, relaxační a koučinkové aktivity
• Pohybová cvičení
• Cvičení paměti
Nechyběl ani program zaměřený na širší veřejnost. Během března probíhaly různé aktivity Tulipánového měsíce
(benefiční kavárny a cvičení) a po celý rok byly v nabídce také aktivity osvětového projektu Tematické měsíce (besedy, přednášky a workshopy).

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Olomouci
v roce 2018:

kontakty s klienty celkem
kontakty v individuálním poradenství
kontakty přes Linku Amelie
kontakty ve skupinových aktivitách
– z toho v sociálních službách
noví klienti

365
15
13
337
167
20

V roce 2018 uspořádalo Centrum Amelie Olomouc tyto jednorázové akce:
• Proběhly dva Benefiční bazárky Amelie. První v březnu a druhý v říjnu. Celý výtěžek byl věnován na podporu
služeb Centra Amelie Olomouc.
• Od srpna do začátku listopadu uspořádala olomoucká Amelie ve spolupráci s uměleckou skupinou Talentovaní Umělci veřejnou literární soutěž Dobrovolnictví a Já, která nejen šířila myšlenku dobrovolnictví, ale také
připomněla desáté výročí místního působení Amelie.
• Centrum se v průběhu roku zúčastnilo
i několika významných akcí, jako byly
Veletrh sociální služeb, Dny dobrovolnictví na UP či Týden dobré vůle CGNR.
• Sváteční atmosféra v Centru panovala zejména 12. prosince, kdy se zde
uskutečnilo tradiční Vánoční setkání
s bohatým programem. Ten zahrnoval výroční výstavu nazvanou Amelie
v Olomouci, jejíž autorkou byla paní
Tereza Kvapil Pokorná. Nechybělo ani
bohaté občerstvení, vánoční punč
nebo vystoupení hudebního souboru
Oslava v Centru Amelie Olomouc
CGNR.
Centrum Amelie Olomouc
Horní náměstí 367/5
779 00 Olomouc
Telefon: +420 739 005 123
E-mail: olomouc@amelie-zs.cz
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Centrum Amelie v Praze
V roce 2018 bylo Centrum Amelie Praha otevřeno 4 dny v týdnu a nabízelo mnoho individuálních i skupinových
aktivit – v rámci registrovaných sociálních služeb (Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro
seniory a zdravotně postižené) i mimo ně.
Propagace pravidelných aktivit a akcí pro veřejnost je zajišťována rozesíláním elektronických pozvánek klientům
a dobrovolníkům, ale také pacientským organizacím, které se zabývají onkologickou problematikou. Jde o více než
400 kontaktů. Dobrovolníci roznášejí program a letáčky na téměř 40 míst – do nemocnic, onkocenter, na rehabilitační oddělení i místní úřady. Na většinu aktivit také upozorňujeme na facebooku Amelie. Některé akce jsme avizovali
i v médiích – časopis Naše osmička, Helpnet, tiskové zprávy.
V rámci pravidelných klubových aktivit jsme realizovali 12 workshopů, kterých se účastnilo 62 osob. Akce byly zaměřeny na výrobu koláží a šperků, velikonoční výzdobu, proběhla cestovatelská beseda o Taiwanu a Číně, malovalo
se na hedvábí a hedvábné šátky, hrnky, trička a tašky či sklo. V rámci dvou kurzů účastníci vyráběli šperky z hmoty
Fimo a v době adventu to byla vánoční výzdoba a přání.
Klienti absolvovali tyto pravidelné aktivity a využívali následující služby:
Individuální
• Individuální konzultace s psychologem a psychoterapeutem
• Odborné sociální poradenství
• Vracím se do práce
Skupinové
• Relaxací proti stresu
• Arteterapie
• Cvičení Pilates
• Trénink paměti
• Základy tajči pro začátečníky
• Tajči pro pokročilé (od září nově přidáno)
• S Amelií za kulturou
• Jóga
• Peripatetické skupiny – Procházka jako lék
• Zdravé vaření a pečení
• Čajovna
• Kurz finanční gramotnosti

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Praze
v roce 2018:

Nácvik relaxace v Centru Amelie Praha

kontakty s klienty celkem
kontakty v individuálním poradenství
kontakty přes Linku Amelie
kontakty ve skupinových aktivitách
– z toho v sociálních službách
noví klienti

1498
535
26
937
865
222

V roce 2018 uspořádalo Centrum Amelie Praha několik jednorázových akcí:
• Během roku: Amelie se prezentovala na několika veletrzích a dnech sociálních služeb, jako jsou NGO Market,
Veletrh sociálních služeb Prahy 12 nebo Den zdraví a sociálních služeb Prahy 8.
• V březnu se uskutečnil Den otevřených dveří, který zájemcům nabídl ukázku skupinových aktivit (pilates,
trénink paměti, tajči, arteterapii a relaxaci) a informace o individuálních konzultacích a sociálním poradenství.
• V rámci Českého dne proti rakovině jsme 16. května na desítce míst v Karlíně (restaurace, obchody) prezentovali prodej žlutých kvítků v rámci sbírky LPR – velkým letákem jsme upozornili na možnosti pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým v Amelii.
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•
•

•
•
•

Na červenec jsme připravili 3hodinový pohybový workshop – Hledání zdrojů v pohybu pod vedení
MUDr. Petry Steyerové.
Během léta se podařilo vyklidit, vymalovat a zařídit místnost, jejíž součástí byl původně i sklad, a vytvořit tak
příjemný prostor pro konzultace. Od srpna začal sloužit klientům. Na akci se podíleli zaměstnanci i dobrovolníci.
V rámci adventu jsme se zúčastnili Vánočního jarmarku v ČSOB. Návštěvníkům jsme nabízeli originální vánoční dárky, které vznikly v Centru Praha na workshopech s klienty a dobrovolníky.
Pro klienty a veřejnost zazpívala 17. prosince své šansony Eva Cendors – zpěvačka a hudebnice žijící ve Francii.
Na Vánočním setkání se sešli klienti, pracovníci, příznivci i sponzoři Amelie. V rámci výtvarných dílen si vyzkoušeli výrobu vánočních hvězd z papíru a skořápek se svíčkami. U vánočního punče a cukroví se zpívaly koledy.

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 patří k těm menším, má však velmi dobrou vazbu na Masarykovu nemocnici v Rakovníku, kde se mohou jeho klienti setkávat. Kromě pravidlených aktivit nabízí i další, které na ně navazují – rekondiční
pobyty a kulturně společenská setkání.
Pravidelná setkání v Centru probíhají 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Organizujeme také neformální setkání v rakovnické restauraci Česká chalupa, které se koná jednou za měsíc.
Nabídka Centra zahrnuje zejména
aktivizační aktivity – cvičení, nordic
walking, výlety, ale i skupinové aktivity
zaměřené na sdílení, při kterých se scházejí onkologicky nemocní a jejich blízcí.
V rámci těchto pravidelných klubových
setkání klienti například vyráběli šperky
z hmoty Fimo nebo korálkové vánoční
ozdoby.
Klienti absolvovali tyto pravidelné
aktivity a využívali tyto služby:
• Čajovna
• Nordic walking
• Výlety
• S Amelií za kulturou
• Posezení v restauraci Česká chalupa
• Rehabilitační cvičení

Výlet Centra Amelie Rakovník

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Rakovníku
v roce 2018:

kontakty s klienty celkem
kontakty v individuálním poradenství
kontakty přes Linku Amelie
kontakty ve skupinových aktivitách
účastníci kulturně společenských akcí
noví klienti
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672
5
13
609
45
3

V roce 2018 uspořádalo Centrum Amelie Rakovník tyto akce:
• V únoru se uskutečnilo rehabilitační cvičení zaměřené na posilování pánevního dna, v květnu pak orientované na hlavu, ruce a páteř.
• V průběhu celého roku jsme organizovali Výšlapy NW s holemi i bez holí. Na příklad v březnu jsme se vypravili do Křesína a Libochovic za bledulemi, v dubnu jsme šli podél Vůznice CHKO za podléškami, podbílkem
šupinatým a medvědím česnekem (zúčastnilo se 33 osob), v červenci jsme navštívili Tetínské vyhlídky, Kodu
a Srbsko a v srpnu jsme se pak rozloučili s létem na Přílepské skále.
• Listopad a prosinec patřily worshopům na téma zdravé vaření a pečení.
• V roce 2018 se také realizovaly dva rekondiční pobyty – na jaře Karlova Studánka a na podzim lázeňský pobyt
v Karlových Varech, kterých se zúčastnilo 37 osob.
• Ve spolupráci s Ivanou Ptáčkovou byla realizována dvě setkání „Iva a její hosté“ se zajímavými lidmi: v bezplatně zapůjčeném sále Dr. Spalové v Muzeu T. G. M. Rakovník jsme pokřtili novou sbírku básní Tichá vůně slov
Františka Novotného. Další setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
Akcí se zúčastnilo celkem 43 osob a vystoupili František Novotný, Jindřich Kraus, Iva Ptáčková-Lužná a Pavel
Štědrý.
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 a dobrovolníci
V roce 2018 Amelie realizovala dobrovolnický program v Olomouci, v Praze a ve Středočeském kraji. Celkem se programu účastnilo 114 dobrovolníků.
Kde bylo možné dobrovolníky Amelie potkat v roce 2018
Fakultní nemocnice Olomouc
onkologická klinika – 2 lůžková oddělení
onkologická ambulance a stacionář
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
onkologické lůžkové oddělení
aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
onkologické lůžkové oddělení
Kolínská nemocnice
výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
Krajská nemocnice v Liberci
výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce 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. Přispívali k celkové humanizaci nemocničního prostředí a odlehčovali nejen samotným pacientům, ale
i přetíženému zdravotnickému personálu. V Centrech dobrovolníci pomáhají při realizaci aktivit, důležitá je i jejich
administrativní pomoc.
dobrovolníci celkem
z toho v nemocnicích
v centrech a na akcích
návštěvy
odpracované hodiny
kontakty s nemocnými

114
64
66
616
1 198
8 707

Školení dobrovolníků Amelie
Vzhledem k jedinečnosti dobrovolnického programu zaměřeného
na onkologicky nemocné Amelie od roku 2008 realizuje školení
dobrovolníků vlastními silami. Účast v dobrovolnickém programu
nabízí i lidem, kteří 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.
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Školení dobrovolníků v Olomouci

Školení dobrovolníků v roce 2018

počet školení
počet proškolených dobrovolníků
počet zapojených dobrovolníků

5
40
30

Dobrovolníci se během celoroční činnosti pravidelně účastnili supervizních setkání, na kterých sdíleli situace
a prožitky ze své činnosti se supervizorem. Těchto setkání se během roku 2018 uskutečnilo 12. Dobrovolníci se měli
možnost potkat také v rámci poděkování a interního vzdělávání Amelie.

Dobrovolnický program Amelie v Olomouci
V roce 2018 docházeli dobrovolníci na dvě lůžková oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Pacientům byli k dispozici zpravidla v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin, příp. o víkendu. Snažili se jim 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 zpravidla v pondělí či ve středu v dopoledních hodinách. Pomáhali krátit dlouhou chvíli, nabízeli drobné občerstvení, čtivo, ale
také doprovod. Poskytovali rovněž informace o bezplatných možnostech psychosociální pomoci. V Centru Amelie
Olomouc se dobrovolníci realizovali při přípravě aktivit pro klienty nebo kulturně-společenských a benefičních akcí.
Velký úspěch představuje Cena rektora UP, která byla udělena dobrovolníkovi Amelie v rámci akce Dny dobrovolnictví UP. Dobrovolnický program Amelie byl prezentován i na konferenci Dobrovolnictví v Olomouckém kraji 2018.

Dobrovolnický program v Olomouci
v roce 2018 v číslech:

dobrovolníci celkem
– z toho v nemocnicích
– v Centru a na akcích
počet návštěv
odpracované hodiny
kontakty s nemocnými

61
26
35
312
621
4 619

V rámci dobrovolnického programu Amelie v Olomouci uspořádala tyto akce:
• Jako součást projektu Tulipánový měsíc vyzdobili dobrovolníci v březnu Onkologickou kliniku, Transfuzní
oddělení a Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc výtvarnými pracemi žáků,
studentů a dětí z celkem 15 různých subjektů. Výzdoba se povedla natolik, že v některých částech kliniky zdobila tamější
prostory i po zbytek roku.
• Dobrovolníci vypomáhali při benefičních bazarech, na propagačních akcích a při správě Centra Amelie.
• V květnu se dobrovolníci zapojili do sbírky Českého dne proti
rakovině.
• V čase předvánočním vyzdobili dobrovolníci Onkologickou
kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
• Pro pacienty připravili dobrovolníci mikulášskou nadílku
s hudebním vystoupením, pro klienty Vánoční setkání v Centru Amelie.
• Dobrovolníci pravidelně pořádali pro pacienty a klienty Centra výtvarné a tvořivé dílny, které byly tematicky zaměřeny na
roční období a svátky.
Dobrovolnický program v Olomouci
Telefon: +420 734 409 757
E-mail: dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz

Dobrovolnice na ambulanci ve FN Olomouc
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Dobrovolnický program Amelie v Praze
V roce 2018 dobrovolníci v Praze navštěvovali pacienty na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky a Dermatovenerologickém oddělení VFN na Karlově náměstí a na Onkogynekologickém oddělení Gynekologicko-porodnické
kliniky u Apolináře.
Dalším oddělením, kam dobrovolníci za pacienty pravidelně docházeli, je Hematoonkologická ambulance I. interní kliniky VFN. Dobrovolníci zde působí jako společníci pacientů, kteří zde celý den čekají na vyšetření, často
v doprovodu svých blízkých. Povídají si s pacienty a nabízejí jim malé občerstvení (kávu, čaj), křížovky, hry nebo
antistresové omalovánky.
Od května tohoto roku se dobrovolnický program Amelie rozšířil také do Nemocnice Na Bulovce. Zde dobrovolníci docházejí na lůžkové oddělení onkologie (s kapacitou 60 lůžek). Postupně zde vznikl stabilní dobrovolnický tým.
Jeho součástí je i vodicí pes Bertík, který svou paní často doprovází na cestě za pacienty.
Od podzimu 2018 začali dobrovolníci Amelie docházet také do Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT).
Zde navštěvují pacienty na lůžkovém oddělení hematologie. Pacienti tu často tráví hodně času osamoceni na pokojích, a tak společnost dobrovolníka velmi vítají. I personál je zde velmi vstřícný. Přestože na tomto oddělení DP
funguje teprve krátce, dobrovolníci sem docházejí velmi rádi.

Dobrovolnický program v Praze
v roce 2018 v číslech:

dobrovolníci celkem
– z toho v nemocnicích
– v Centru a na akcích
počet návštěv
odpracované hodiny
kontakty s nemocnými

46
32
27
277
521
3 858

Kromě pravidelných aktivit dobrovolníci v Praze realizovali tyto akce či
aktivity:
• V rámci 6. ročníku projektu Tulipánový měsíc se dobrovolníci na
jaře zapojili do výzdoby onkologických klinik ve VFN na Karlově
náměstí a v Nemocnici Na Bulovce.
• Během Tulipánového měsíce
uspořádali v nemocnicích tvořivé
dílny a přišli pacientům zazpívat
písničky „na přání“.
• Dobrovolnice Amelie Helena Kunešová se v roce 2018 opět zúčastnila Sportisimo ½ maratonu
Praha a společně se svou kama- Dobrovolníci u lůžka v Nemocnici Na Bulovce
rádkou Hankou běžela „pro Amelii“. Dokonce si obě vylepšily své časy z minulého ročníku.
• Na podzim přišli pacienty do Nemocnice Na Bulovce potěšit písničkou hudebníci z Dua Cricket & Snail a v prosinci nemohla chybět dobrovolnická návštěva Mikuláše, který společně s andělem a čerty přinesl všem pacientům malé dárečky.
Dobrovolnický program v Praze
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz
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Dobrovolnický program Amelie ve Středočeském kraji
Ve Středočeském kraji dobrovolníci navštěvovali pacienty na onkologickém oddělení v Nemocnici Na Pleši. Zde
pacienti bývají hospitalizováni i delší dobu, a tak přítomnost dobrovolníka a chvilkové rozptýlení při rozhovorech
s ním velmi vítají. Dobrovolníci zde mohou čas s pacienty trávit i vycházkou v parku, který je součástí nemocničního
areálu. Pacienty chodí často navštěvovat i během víkendů.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji
v roce 2018 v číslech:

dobrovolníci celkem
– z toho v nemocnicích
– v Centrech a na akcích
počet návštěv
odpracované hodiny
kontakty s nemocnými

Jednorázové akce v Nemocnici Na Pleši v roce 2018:
• Jako každý rok byly v rámci projektu Tulipánový měsíc vyzdobeny prostory nemocnice. Dobrovolníci k tomu ještě
zorganizovali jarní tvoření a nemohl chybět ani pacienty
velmi oblíbený „tulipánový“ jukebox, kdy dobrovolníci – hudebníci navštěvují pokoje pacientů a hrají pro ně písničky
na přání.
• V rámci programu také proběhlo několik tvořivých dílen.
Pacienti se měli možnost seznámit s novými výtvarnými
technikami, vyzkoušet antistresové omalovánky nebo malování na sklo.
• Koncem roku dobrovolníci opět přišli za pacienty s písničkou a na předvánoční návštěvě jim rozdávali drobné dárečky pro radost.
Dobrovolnický program ve Středočeském kraji
Telefon: +420 608 458 303
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz

Dobrovolnice v Nemocnici Na Pleši
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7
6
4
27
56
230

Onkologicky nemocný v rodině

Lektorky v akci ve škole

I v roce 2018 jsme se věnovali žákům ve školách. Již 4. ročník projektu Onkologicky nemocný v rodině byl zaměřen na 8. a 9. třídy ZŠ.
Edukace se týkala prevence a přinesla informace o životě s tímto
onemocněním. Studenti je mohou využít v okruhu svých blízkých,
protože prakticky neexistuje rodina, kde by se člověk s onkologickou
diagnózou nevyskytoval. V tomto roce se zapojily školy ZŠ Radlická
Praha 5, ZŠ Dubeč a ZŠ Švehlova z Prahy 10. Projekt byl realizován
v 8 třídách a zúčastnilo se ho 169 žáků. Kromě základních informací
žáci získali letáček s kontakty, školám jsme věnovali obě naše brožury
do školní knihovny. Někdy bylo znát, že téma je náročné. Interaktivní
forma, kterou je dvouhodinový program veden, nicméně napomáhá
k tomu, aby si z něj každý zapamatoval, co potřebuje.

Arteterapie v Amelii
Jako součást podpory onkologicky nemocným a jejich blízkým Amelie dlouhodobě nabízí arteterapii, a to jak v centrech, tak prostřednictvím dobrovolníků v nemocnicích.
Jedná se o arteterapeutická individuální a skupinová setkání, výtvarné dílny či návštěvy výstav. V roce 2018 bylo realizováno více než 110 aktivit, během nichž došlo k více než
550 kontaktům s nemocnými. Celkem bylo odslouženo více
než 170 hodin, ať už pracovníky, či dobrovolníky, kteří na
aktivitách spolupracovali ve 4 krajích.

Olomoucká arteterapie v akci

Tulipánový měsíc 2018
Již po šesté proběhl v březnu Tulipánový měsíc a opět naplnil své motto „Přivolejme s jarem i naději“. Můžeme konstatovat, že se o životě s rakovinou podařilo informovat širokou veřejnost, nemocné i jejich blízké. Zdraví lidé vyjádřili nemocným účast, a to nejen formou výzdoby, ale také různými aktivitami. Povedlo se rovněž podpořit bezplatnou
psychosociální pomoc poskytovanou v Centrech Amelie.
Tulipánový měsíc 2018 v číslech:
výzdoba
nemocnic a ambulancí
12
oddělení nemocnic
26
Center Amelie
4
počet lidí, kteří se podíleli
více než 3 100
akce pro nemocné
akce v nemocnicích
9
akce v Centrech
15
zapojení veřejnosti
zapojené instituce (zejména školské)
73
dobrovolníci v akci
56
komunikace projektu a psychosociálních potřeb
citylights Praha
91
plakáty
2 880
letáky pro veřejnost
6 000
kontakty s médii
15
25

Tulipánový měsíc byl úspěšný ve všech směrech.
Díky podpoře mnoha organizací se jeho poselství rozšířilo do dalších míst v ČR.
Všem, kdo se jej zúčastnili, děkujeme!

„Oceňuji individuální přístup, pohodové klidné prostředí.
Vážím si dobrovolnosti, široké škály aktivit,
možnosti využívat služby zdarma a toho,
že jsou určeny i pro blízké osoby onkologického pacienta.“
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Tematické měsíce 2018
Jako v předchozích letech jsme se věnovali prevenci a osvětě v tradičním projektu všech našich poboček – Tematické měsíce. Centra Liberec, Rakovník a Olomouc realizovala vždy jednu aktivitu v měsíci a Centrum Praha 3 až
4 aktivity. V každém měsíci se cíleně zaměřila na určitou skupinu onkologických diagnóz nebo oblast života s rakovinou. Uskutečnily se aktivity nejrůznějšího charakteru, od přednášek nebo on-line přednášek odborníků přes
besedy a workshopy až po vycházky, vaření atd. Pacientům byla k dispozici i webová sekce odkazů s informacemi
o jednotlivých onkologických diagnózách. Některé aktivity se opět odehrávaly mimo Centra Amelie na veřejných
místech, jako je Krajská knihovna v Liberci, nebo u spolupracujících organizací v Praze, například na Židovské obci
nebo v Komunitním Centru Právě teď. Bylo zrealizováno 76 aktivit, na nichž se podílelo 46 lektorů v jednotlivých
Centrech Amelie. Celkový počet kontaktů za rok byl 681 (Praha 308, Liberec 139, Rakovník 129, Olomouc 105) z toho
135 bylo v on-line podobě, ostatních 546 „face to face“.

Výzkum Psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR
Výzkum potřeb navázal na předchozí akci realizovanou v roce 2016 a pokračoval v mapování potřeb směrem k jejich
naplňování. Hlavní otázkou bylo, kde nemocní očekávají pomoc a odkud ji nakonec získávají.
Do výzkumu se zapojilo 250 osob, proběhly dvě fokusní skupiny. Výstupy byly zveřejněny koncem roku 2018
a kompletní zveřejnění probíhá v roce 2019 zejména na odborné půdě.
Zjištění potvrdila do značné míry očekávání výzkumníků, přesto se objevilo několik překvapivých oblastí, kde
se dozvěděli zajímavé informace. Jednou z nich je například to, že role zdravotních pojišťoven v podávání cílených
a odborných informací v oblasti onkologického onemocnění je úplně minimální a nemocní sami takovou činnost
ani neočekávají. Tuto oblast do značné míry suplují onkologové, a to přesto, že se jejich čas na setkání s pacientem
dlouhodobě zkracuje.

Brožury Amelie 2018
V tomto roce byla vydána brožura Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké, tedy její
3. revidované vydání. Bylo vytištěno 12 000 kusů, které byly distribuovány do celé ČR – do všech KOC a HOC, do
menších nemocnic a onkologických ambulancí, pacientským a neziskovým organizacím. Brožura je také ke stažení
na www.amelie-zs.cz/brozura. Na vydání máme znovu řadu pozitivních ohlasů, na některých místech byla brožura
tak rychle rozebrána, že jsme museli záhy vypravit další zásilku.
V roce 2018 byla také zpracována brožura pro praktické lékaře, která nabízí praktické informace pro podporu
dlouhodobě nemocných z psychosociálního pohledu. Vydání brožury v tištěné podobě se posunulo na rok 2019
z důvodu nové legislativy. Během roku 2018 začal také překlad workbooku pro onkologické pacienty, který ochotně
umožnili odborníci z Velké Británie. Workbook bude pro onkologicky nemocné zdarma k dispozici v polovině roku
2019.
Novinky v sociální a zdravotní oblasti nejen pro onkologicky nemocné a jejich blízké – tento občasník vznikl
nově, a to proto, že mnozí onkologicky nemocní a jejich
blízcí stále netuší, na co mají během léčby nárok, ať už
v oblasti sociální, či zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých
tématech. Během prvního ročníku vyšla 3 čísla časopisu,
každé po 2 500 výtiscích. Novinky jsou dostupné také na
webu www.amelie-zs.cz/category/novinky-v-socialni-a-zdravotni-oblasti. Občasník byl distribuován na stejná
místa jako naše brožury.
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„Jsem ráda za možnost hovořit,
příjemné prostředí i přístup pracovníků.
Není problém se v Amelii otevřít.“
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Odbornost v Amelii, vzdělávání a prezentace
Amelie vznikla jako pacientské sdružení, které chce poskytovat
odbornou péči. V Amelii dlouhodobě pracuje odborný tým, který
vytváří koncepci služeb, ale také prezentuje Amelii, její práci a psychosociální tématiku odborné veřejnosti. V roce 2018
Amelie prezentovala své zkušenosti na řadě odborných konferencí. Šárka Slavíková a Michaela Čadková Svejkovská se již
tradičně aktivně zúčastnily lednové konference Prague ONCO.
Michaela na pacientské sekci s příspěvkem Podpůrná péče při
onkologickém onemocnění v sociálně aktivizační službě a Šárka
na sesterské sekci s příspěvkem Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci. I na zářijovém mezinárodním setkání ECCO 2018 ve
Anna Rubešová na Prague Onco
Vídni měla Amelie svého zástupce v podobě psycholožky Kristý(Zdroj: We Make Media)
ny Maulenové. Nechyběli jsme ani na krajské konferenci o dobrovolnictví, která proběhla v září v Olomouci a kde měla příspěvek
Tereza Kvapil Pokorná. V říjnu pak Michaela Čadková Svejkovská přednesla na konferenci o Autogenním tréninku
příspěvek Využití závazku jako motivace a Šárka Slavíková v listopadu na konferenci posudkových lékařů v Hradci
Králové příspěvek Posudkové lékařství z pohledu onkologického pacienta. Odborné prezentace zakončila na výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu v listopadu Michaela Čadková Svejkovská příspěvkem Dobrovolníci
u onkologicky nemocných.
Stejně jako v předchozím roce Amelie připravila 5 seminářů pro pacientské organizace pod Aliancí žen s rakovinou prsu, zaměřených na oblast práv pacienta, komunikaci ve zdravotnictví a hájení práv a zájmů. Semináře se
uskutečnily v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni.
I v tomto roce pokračovaly aktivity platformy Hlas pacientek, která vznikla v květnu roku 2017 jako spojení organizací Aliance žen s rakovinou prsu, Lékový průvodce, Onko-unie, Dialog Jessenius a Amelie. Společně se snažily prosazovat změny nejen pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu v oblasti zdravotní a sociální, a tím naplňovat
body Memoranda. Mezi nejdůležitější akce patřilo jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (15. 1.),
jednání s předsedkyní Výboru pro sociální politiku Radkou Maxovou (8. 3.), kulatý stůl na Ministerstvu zdravotnictví
(11. 5.), prezentace na Brněnských onkologických dnech (17. 5.), seminář pro Onkologickou kliniku FN Plzeň (7. 6.),
Kulatý stůl v Senátu (2. 10.) a Happening na Vyšehradě k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny prsu (12. 10.).
V tomto roce také vznikl nový web www.hlaspacientek.cz.
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Příloha:
• Účetní závěrka Amelie, z.s. za rok 2018
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Příloha:
• Vyjádření auditora

36

37

38

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

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

Více informací na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz

