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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci a přátelé naší organi-
zace,

každý rok je v Amelii rokem změn. Reagujeme na stále se promě-
ňující svět, možnosti i výzvy a jdeme neustále dopředu už 14 let. 
Minulý rok byl nejen pro nás ve znamení neočekávané výzvy 
v  podobě pandemie COVID-19. Hodnoty občanské společnosti, 
lidská práva, demokracie a humanismus jsou v zájmu zvládnutí 
pandemie podřizovány opakovanému nouzovému stavu, někdy 
jen těžko pochopitelným vládním opatřením a emočně vypjaté-
mu chování všech lidí – pacientů, zdravotníků, institucí, donorů 
a dalších. Nebyla a není to lehká doba pro organizaci, pracovníky, 
dobrovolníky a zejména pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Amelie se dlouhodobě věnuje psychosociální podpoře, která po-
zitivně ovlivňuje kvalitu života. Nejinak tomu bylo i v roce 2020. 
V této složité době však naše zaměření nabírá na vyšší aktuálnosti. 

Amelie byla po celý rok 2020 všem potřebným k dispozici - jako 
maják v neklidném moři. Žádnou ze svých aktivit nenechala la-
dem, naopak, v mnoha z nich se rozvinula a zdokonalila. Velmi 
rychle dokázala navázat na možnosti, přizpůsobit je potřebám 
nemocných a jejich blízkých a nabídnout své služby v novém mó-
du. A bylo to třeba a vnímáno s velkou vděčností na jejich straně. 

Díky všem, kdo jste u toho byli s námi. Především děkuji všem 
svým skvělým kolegyním a kolegům, bez kterých by to nešlo. 
A posilněni novými zkušenostmi směle vstupujeme do roku 2021 
a těšíme se na další výzvy i spolupráci. 

Šárka Slavíková
Předsedkyně spolku Amelie, z.s.
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Amelie a výhled na rok 2021
Nyní, kdy sestavujeme tuto výroční zprávu, čelí svět i nadále pandemii koro-
naviru. Přijímaná opatření a jejich důsledky se ve své plné sílu budou teprve 
projevovat, proto ani nelze odhadnout vliv na ekonomiku a potažmo neziskový 
sektor. I proto není možné odhadnout, jak toto vše dopadne na Amelii a její 
financování. Musíme stejně jako v roce 2020 počítat s omezeními, rušením akcí 
i neposkytnutím některých grantů, na pokračování organizace a její mise v ro-
ce 2021, to však vliv mít nebude. Vedení Amelie situaci pravidelně monitoruje 
a  dělá vše pro zmírnění negativních účinků na spolek, jeho aktivity, zaměst-
nance a především klienty. Je možné, že přijdou nutné změny, nicméně i v roce 
2021 budeme pomáhat žít život s rakovinou všem, kdo to potřebují a chtějí. 
Priority máme pevně dané a ty se nemění.
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Amelie v roce 2020
Amelie, z.s., vznikla v roce 2006 jako občanské sdružení, jehož cílem byla psychosociální pomoc onkologicky nemoc-
ným 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. 

Čtrnáct let života Amelie

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 a sice Odborného sociálního poradenství 
a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené

2011
realizace prvního komunikačního projekt "C'est la vie aneb jak se žije ve Středočeském kraji"
spuštění e-mailové části Linky 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 program 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 v Praze
úmrtí spoluzakladatelky Amelie Heriety Tondlové
5. 9. úmrtí zakladatelky a ředitelky Amelie Pavly Tiché

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 na školách Onkologicky nemocný v rodině
změna Amelie na zapsaný spolek a názvu na Amelie, z.s.

2016

realizace čtvrtého ročníku Tulipánového měsíce
rozšíření preventivního projekt 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 v platformě Hlas pacientek
realizace konference “I slova léčí III.” o mezioborové spolupráci v péči o onkologicky nemocné 
a jejich blízké
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2018

realizace šestého ročníku Tulipánového měsíce
pokračují dlouhodobé projekty Center, dobrovolníků a spolupráce
dobrovolnický program v Praze se rozšířil do dvou dalších nemocnic
pokračuje i mnoho menších projektů - například se zaměřením na finanční gramotnost
spolupráce v platformě Hlas pacientek přináší první výsledky
realizace brožury pro praktické lékaře a reedice psychosociálního minima
pokračování Výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR

2019

realizace sedmého ročníku Tulipánového měsíce
pokračují dlouhodobé projekty Center, dobrovolníků a spolupráce
dobrovolnický program pracuje na rozšíření do dalšího regionu
realizace brožury o Dobrovolnickém programu Amelie k 10. výročí akreditace
spolupráce na projektu Hlas pacientek pokračuje a plánuje rozšíření spolupracujících organizací
realizace konference “I slova léčí IV.” o specificích komunikace v péči o onkologicky nemocné 
a jejich blízké
dotisk brožury pro praktické lékaře a reedice Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
realizace pracovní knihy pro onkologicky nemocné "Zvládání rakoviny"

2020

realizace osmého ročníku Tulipánového měsíce
pokračují dlouhodobé projekty Center, dobrovolníků a spolupráce
dobrovolnický program už je i v Hradci Králové
spolupráce pokračuje jak s pacientkými organizacemi, tak s Hlasem pacientů, který se rozšířil
realizace výzkumu spánku onkologicky nemocných v ČR
realizace nové brožury pro nevyléčitelně onkologicky nemocné i jejich blízké
pokračuje i mnoho menších projektů včetně přípravy nové podoby webových stránek
Covid 19 také Amelii postrčil do online aktivit v mnohem větším měřítku než dříve

Cíle, poslání a vize Amelie se nemění ani v těžkých časech
Pracujeme ve prospěch našich klientů, měníme se, ale směr 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 bude 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, Olomouci a Hradci Králové, nemocnicemi v Li-
berci, 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 2020 prošla organizace sérií kontrol, které měly za úkol ověřit, jak 
plní své povinnosti. Jednalo se zejména o kontrolu hospodaření s do-
tacemi, finanční audit, ale také ověřovací hodnocení Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR (AVPO). Výsledkem je potvrzení Značky spo-
lehlivosti, jejímž držitelem je Amelie od léta 2015.   
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Spolek Amelie 
Spolek Amelie se během roku 2020 soustředil na změny související s Covid situací, udržení směru organizace 
a také změny související s omezenými možnostmi sekávání.

Vedení Amelie v roce 2020

Výkonná rada 
Předsedkyně rady a statutární orgán: Mgr. Šárka Slavíková
Členové rady: Zdeňka Svoboda Kuhnová, Gabriela Böhmová, Michaela Chrdlová, Petra Kuntošová

Revizní rada
Předsedkyně revizní rady: Dagmar Bejdlová 
Členové revizní rady: Jiřina Vecková a Dina Rišianová 

Členové spolku
Spolek má celkem 18 členů a 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
Koordinace projektů: Tereza Kvapil Pokorná
Koordinátorka Centra Amelie v Liberci: Petra Kuntošová
Koordinátorka Centra Amelie v Olomouci: Helena Kaštilová
Koordinátorka Centra Amelie v Praze: Kateřina Herciková, Monika Kaššaiová
Koordinátorka Centra Amelie v Rakovníku: Jiřina Vecková
Koordinátorky dobrovolnického programu v Olomouci: Vanda Omastová, Marie Kubisová
Koordinátorka dobrovolnického programu v Praze: Eva Račanová
Koordinátorka dobrovolnického programu ve Středočeském kraji: Dina Rišianová
Koordinátorka dobrovolnického programu v Hradci Králové: Andrea Nečasová

Pracovníci v přímé práci s klienty
Petra Kuntošová, Veronika Hlavatá, Pavla Řechtáčková, Marie Bezděkovská, Klára Háková, Jana Gebauerová, Jan 
Chrastina, Marie Vinklerová, Šárka Slavíková, Michaela Čadková Svejkovská, Martina Hráská, Olga Fleková, Kris-
týna Maulenová

Externí spolupracovníci
Igor Ondřej, Alexandra Černá Lammelová, Magdalena Frouzová, Marie Marečková, Barbora Filípková, Dagmar 
Krutilová

Účetní
MULTIS PRO s.r.o.

Amelie v roce 2020 zaměstnávala celkem 40 pracovníků, průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr byl 3,02. Součet tří nejvyšších příjmů v Amelii včetně odvodů byl 1 595 057 Kč.
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Financování Amelie
Amelie se dlouhodobě snaží o vícezdrojové financování. Jedním z jejích cílů je navýšení podílu darů na celkových 
příjmech, což se i v roce 2020 dařilo. Veřejnost byla oslovena i formou veřejné sbírky. Mezi největší projekty, kterými 
Amelie oslovuje potenciální dárce, patří Tulipánový měsíc. Součástí aktivit, zaměřených na získávání dalších zdrojů, 
jsou i tradiční benefiční a kulturně společenské akce. Amelie také ve svých Centrech realizuje drobné lokální akce, 
které zviditelňují nabízené služby a otevírají prostor jak pro klienty, tak potenciální spolupráci. Celkově bylo financo-
vání Amelie obdobné jako v minulých letech, změny v souvislosti s Covid situací jsou však i zde patrné. 

Členění podle zdrojů

Státní instituce 1 576
Města a kraje 1 938
Nadace a fondy 723
Dary provozní 362
Tržby 166

Veřejná sbírka použité prostředky 54
Veřejná sbírka nepoužité prostředky 132

Příjmy a výdaje celkem

Náklady 2020 Celkem 4 725
Výnosy 2020 Celkem 4 819
Výsledek 94

Z toho hlavní činnost:

Náklady 2020 4 661
Výnosy 2020 4 717
Výsledek 55

Z toho hospodářská činnost:

Náklady 2020 63
Výnosy 2020 102
Výsledek 38

Přílohou této výroční zprávy je kompletní účetní závěrka.

Organizace prošla auditem u společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o, vyjádření auditora je přílohou výroční zprávy.

1 576

1 938

723

362
166
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Dotace a dary 

Amelii v roce 2020 podpořilo celkem 34 institucí a organizací, ale také mnoho osob, jejichž identitu známe. Další 
dárci podpořili Amelii formou veřejné sbírky a přes DMS. 

Hlavní město Praha 1 421

Ministerstvo zdravotnictví 887

Úřad vlády České republiky 404

Ministerstvo kultury 150

Městská část Praha 10 130

Olomoucký kraj 118

Účelové dary

NF J&T 108

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 95
ROCHE s.r.o. 90
Nadace ČEZ 82
Novartis s.r.o. 71
Fórum dárců z.s. 58
Liberecký kraj ID 35

A dále přispěla: Městská část Praha 3 a Liga proti rakovině Praha z. s.

Dárci Amelie

Soupis darů nad 10 tisíc seřazený dle výše

Mezinárodní asociace žen v Praze, z.s. 85
Alza.cz a.s. 42
ABO valve, s.r.o. 30
AeskuLab k.s. 30
KNORR-BREMSE  
Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 30

Ministerstvo vnitra 85

Statutární město Olomouc 70

Středočeský kraj 55

Liberecký kraj 55

Ministerstvo práce a sociálních věcí 49

Městská část Praha 8 45

Městská část Praha 4 35

Městská část Praha 5 15

Město Rakovník 11

Městská část Praha 12 10

Amgen s.r.o. 30
Nadace rozvoje občanské společnosti/Tesco 30
Globus ČR 22
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe 20
Nadace Komerční banky a.s. - Jistota 18
Pro bezpečnou budoucnost z.s. 18
Nadační fond Avast 18
PRECIOSA, a.s. 15
Nadační fond CDCP 10

Florea Holland s.r.o. 27
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 13
CONDOMINIA, s.r.o. 10
Liga proti rakovině Praha z. s. 10
Michal Mizera 10
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Seznam jmen/názvů dárců do 10 tisíc

Aldorf Lukáš
Bulánek Petr
Dream Sisters s.r.o.
Fišara, Jan
Herman Vladimir
Hojerová Ilona 
Karasová Lenka
Kejzlarová Lenka
Klabanova Alena
Kupilíková Jana

Nefinanční dary

Provoz Amelie je dotován také materiálními dary a bezplatnými službami, které jsou pro její činnost nesmírně důle-
žité. V roce 2020 nám tímto způsobem pomáhaly následující osoby a organizace:

Bínová Renáta Materiál do Centra Praha 5
Daněčková Ivana Tisk propagačních materiálů 10
Google Czech Republic, s.r.o. Reklama a IT služby 6
Krásná Každý Den s.r.o. Materiál do Centra v Olomouci 6
Praha 8 srdcem - dárce Materiální dar do Centra v Praze 1

Neoceněné nefinanční dary:

Amana, s.r.o. čaje do Center Amelie
Aschermannová Alexandra MUDr. dobrovolný lektor 
Báťková Zdeňka pomoc při přípravě akcí
Bednářová Ludmila dobrovolný lektor 
Cendors Eva akce, podpora Amelie
Current Media s.r.o. – Onkologická Revue propagace Amelie, z.s.
Damair Irská Muzika koncert při akci 
Dárci Benefičního bazárku Amelie Benefiční bazárek Centra Olomouc
Fasnerová Lenka, Mgr. dobrovolný lektor 
Fialová Alena MUDr. dobrovolný lektor 
Fitness Life Liberec  podpora benefičních akcí
Friedlová Martina dobrovolná lektorka
Glassor Decoration, s.r.o. darování ozdob 
Grulichová Dana POMOC S PŘÍPRAVOU AKTIVIT A BAZÁRKU AMELIE
Háva Petr Mgr. dobrovolný lektor 
Hindráková Hana beseda v Nemocnici Na Pleši
Houdková Dana dobrovolný lektor 
Hrabánková Darja Mgr. dobrovolný lektor 
Chlebovcová B. MUDr. dobrovolný lektor 
Chrastina Jan pomoc při přípravě akcí
Janáčková Laura, doc. PhDr. Dr. phil., CSc bezplatná přednáška 
JCDecaux propagace Amelie, z.s.
Klaudiánova nemocnice, a.s. spolupráce
Koktová Martina Bc. dobrovolný lektor 
Krajčovič Ivan konzultace
Krajská nemocnice Liberec, a.s. spolupráce
Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o. prostory pro akce

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
Mikeš Martin
Mgr. Molák Stanislav - soudní exekutor
Mgr. Papajiková Miroslava 
Pudilová Veronika
Ing. arch. Richtrová Eva 
Ryšková Eva 
Ružičová Olga 
Tomanková Jana 
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Kubánek Michal dobrovolný lektor
Kučerová Veronika grafika a realizace výmalby v Centru Olomouc
Kulhavá Alena Mgr. dobrovolný lektor 
Kuntoš Marek pomoc při akcích
Kvapil Pokorná Tereza, Mgr. podpora Amelie
Kynkorová Hana Mgr. dobrovolný lektor 
Lerch Jakub podpora Tulipánového měsíce v Olomouci
LIVOX spol. s r.o. zvýhodněné ceny na tisk letáků
Masarykova nemocnice Rakovník prostory
Mečl Jan MUDr. dobrovolný lektor 
Město Liberec záštita Tulipánového měsíce
Mikulová Radka Mgr. dobrovolný lektor 
Morcinek Ondřej a Orchestr UPOL koncert na zahájení TM
Moučka Tomáš MUDr. dobrovolný lektor 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. prostory
Obchodní centrum Forum Liberec prostory a další spolupráce
Obchodní centrum Krakov podpora benefičních akcí
Omastová Vanda dobrovolná lektorka + pomoc při přípravě akcí
Pončová Radka podpora benefičních akcí
Pretl Martin MUDr. CSc. dobrovolný lektor 
Sport studio ENDORFIN, s.r.o. cvičení pro Amelii
Svobodová Jitka a České ILCO dobrovolný lektor 
Tůmová Vendulka dobrovolný lektor 
Vágnerová Tereza Mgr. Ing. dobrovolný lektor 
Vodáková Eliška dobrovolná lektorka
Voldřichová Věra Mgr. dobrovolný lektor 
We Make Media, s.r.o. propagace Amelie, z.s.
Zbořilová Petra dobrovolná lektorka
Zdichynec Pavel dobrovolný lektor
Zikán Michal prof. dobrovolný lektor 
ZŠ Sokolovská Liberec, p.o. sbírka pro Amelii

Mezi dárce počítáme i dobrovolníky v Tulipánovém měsíci a pro Amelii, z.s.

Dárcům rozesílala Amelie v roce 2020 newsletter s informacemi o aktivitách organizace. Všem dárcům tým Amelie 
průběžně děkuje – bez nich by činnost organizace nebyla možná.

Děkujeme všem, kteří v roce 2020 Amelii pomohli realizovat její poslání.
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Projekty realizované v roce 2020
V roce 2020 realizovala Amelie 11 samostatných projektů. Naplňovala své cíle, jak v přímé práci s onkologic-
ky nemocnými a jejich blízkými, tak v oblasti osvěty. Některé projekty jsou krátkodobé či časově omezené, jiné 
jsou realizovány jako průběžné a dlouhodobé. Informace o jednotlivých projektech následují níže.

Dopady činností, které Amelie realizuje jsou měřitelné jen velmi těžko s nástroji, které má k dispozici. Spoléhá se na 
měření ze světa, kde se prokazuje účinnost včasné a odborné psychosociální podpory u onkologicky nemocných 
a jejich blízkých a podle toho jsou aktivity projektů plánovány. Amelie však reaguje i na zjištěné potřeby onkologicky 
nemocných a jejich blízkých a specifika v ČR a proto realizuje i velmi specifické činnosti. Mezi ně patří právě třeba 
mapování potřeb nebo zastupování zájmů onkologicky nemocných. Účinnost podpory je pak opakovaně prokazo-
vána v životech pacientů a příbězích, které s Amelií sdílí. Výstupy aktivit jsou kvantifikovány a vypovídají o šíři záběru 
i odbornosti pracovníků v Amelii. Podívejte se na ně dále.

Amelie v roce 2020 realizovala:

kontaktů s klienty: 6409
kontaktů s klienty a veřejností: 11019
skupinových aktivit: 584

Odborné sociální poradenství Amelie je specializované, protože reaguje na akutní potřeby, které vznikají na začátku 
onkologického onemocní. Zároveň je velmi ovlivněno situací nemocných či jejich blízkých a tak vyžaduje i značnou 
hloubku a rozhled. Takové poradenství vyžaduje specialisty, kteří mají opravdový zájem, protože pak se skutečně 
daří plnit vize Amelie a do rukou sociálních pracovnic se dostávají opravdové komplimenty.

„Krásný den do Amelie, musím vám neskutečně poděkovat za veškerou pomoc, které se mi od vás dosta-
lo. Zachránili jste mi doslova život. Léčba tak mohla probíhat mnohem více v klidu ...a samozřejmě je ještě 
v procesu… 
Moc si toho vážím. Dokonce jsem vám poslala další kolegyně ze svého stacionáře, které jsou z vás také nad-
šené. Zachraňujete kvality našich životů. Za to velké díky. S pozdravem Jana“

Zde o změně kvality života těch, kdo využili služeb odborného sociálního poradenství Amelie není třeba pochybo-
vat.
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Centra a Linka Amelie 

Amelie vznikla proto, aby podporovala onkologicky nemocné a jejich blízké a otevírala jim cestu ke komplexní od-
borné pomoci. Svou činností vychází vstříc individuálním potřebám těch, kteří se na ni obrací. Stejně jako v jiných 
vyspělých státech jsou součástí psychosociálních služeb 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, mohou 
v omezené míře suplovat služby buď Linka Amelie a nebo, jako tomu bylo v roce 2020 ve zvýšené míře, i online ak-
tivity, včetně poradenských a konzultačních.

Centra Amelie – místa pomoci a setkávání
V roce 2020 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 3 208 kon-
taktů s nemocnými či jejich blízkými v rámci individuálních či skupinových aktivit. Jednalo se zejména o informační 
servis, poradenství (včetně registrovaných sociálních služeb a souvisejících služeb), podporu v situaci změny, zmír-
nění a prevenci stresu, seberozvoj a fyzickou aktivizaci vedenou s ohledem na specifika onkologického onemocnění. 
Klientům jsme nabízeli např. arteterapie, relaxační a dechová cvičení nebo základní a odborné sociální poradenství. 
Kromě toho se klienti mohou pod křídly Amelie setkávat a sdílet své zkušenosti. 

Covidový rok 2020 výrazně ovlivnil osobní setkávání jak v individuálních, tak zejména ve skupinových aktivitách. 
Stejně jako na celou společnost restrikce dopadly i na lidi s rakovinou a jejich blízké, kteří jsou zranitelnou skupinou 
z hlediska zvýšeného rizika infekce. I proto to byl rok velké výzvy – jak doručit služby a přitom respektovat jak na-
řízení a rozhodnutí, tak i specifika onkologicky nemocných a jejich blízkých. Naštěstí mohla Amelie navázat na své 
předešlé snažení z online aktivit a rozšířit nabídku. Lidé se také začali v online světě daleko lépe pohybovat a začali 
ve zvýšené míře využívat online individuální poradenství.

Kontaky s klienty v rámci Center Amelie v roce 2020

kontakty s klienty celkem 3 208
kontakty v individuálním poradenství 1 277
kontakty přes Linku Amelie 245
kontakty ve skupinových aktivitách 1 579
- z toho v sociálních službách 274
účastnci kulturně společenských akcí 15
noví klienti 532

Centra realizovala nakonec i dva rekondiční pobyty, několik kulturně společenských akcí a dva další projekty – Tema-
tické měsíce a Arteterapii onkologicky nemocným.
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Centrum Amelie v Liberci

Centrum Amelie Liberec funguje od roku 2015. V libereckém regionu je jedinou profesionální organizací, která po-
skytuje psychosociální služby onkologicky nemocným a jejich blízkým. Centrum bylo v roce 2020 pro klienty ote-
vřeno i nadále tři dny v týdnu. V nabídce byly individuální konzultace s psychologem či se sociálním pracovníkem, 
množství pohybových a dalších aktivit. 

I v roce 2020 působilo Centrum se svými službami, díky úzké spolupraci s nemocnicí, přímo na ambulanci Komplex-
ního onkologického centra v Liberci, ovšem pouze velmi omezeně, zejména přes poskytované informační materiály. 
Dle možností byla realizována arteterapie, tvoření na podporu jemné motoriky a návštěvy výstav. V Krajské vědecké 
knihovně Liberec, v Centru Amelie i online probíhaly po celý rok přednášky a workshopy zaměřené na onkologickou 
problematiku a oblasti s ní související. Na podporu bezplatných služeb pro onkologicky nemocné se realizovaly 
různé projekty jako např. Vánoční prodej ozdob a dekorací. Osvěta se zaměřovala na detabuizaci témat spojených 
s rakovinou ve společnosti zejména v projektech Tematické měsíce a Tulipánový měsíc.

Nabídka aktivt a služeb: 
•	 Odborné sociální poradenství 
•	 Pracovněprávní poradenství 
•	 Psychologické poradenství
•	 Zdravotní cvičení  
•	 Cvičení v bazénu 
•	 Plavání
•	 Nordic Walking vycházky
•	 Arteterapie
•	 Tvoření na podporu jemné motoriky
•	 Možnost zapůjčení knih s onkologickou problematikou 
•	 Vzdělávací semináře 
•	 Nápojový a informační servis na ambulanci onkologie

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Liberci v roce 2020:

kontakty s klienty celkem 517
kontakty v individuálním poradenství 48
kontakty přes Linku Amelie 49
kontakty ve skupinových aktivitách 313
kontakty v ambulanci 107
účastníky v kulturně společenských akcích 0
nových klientů 86

V roce 2020 uspořádalo Centrum Amelie Liberec tyto jednorázové akce:
•	 Leden: zimní vycházka na Libereckou výšinu, beseda s ošetřovateli Zoo Liberec
•	 Únor: cestopisná přednáška Bali a ostrov Gili, akce nácviku jógových cviků na podporu trávení
•	 Březen: den otevřených dveří, workshop na trénink paměti
•	 Duben: poradenství a psychosociální podpora onkologickým klientům online
•	 Květen: procházka Lesní naučnou stezkou Harcov, zdravotní cvičení
•	 Červen: přednáška Zaměstnanec i OSVČ během a po dlouhodobé nemoci, divadelní vycházka Odsunutí
•	 Červenec: návštěva ZOO Liberec, výlet do Harrachova
•	 Srpen: workshop Zdravý oběd bez vaření, online přednáška Nejčastější urologické nádory
•	 Září: přednáška o možnostech náhradní rodinné péče při neplodnosti, cvičení senior fitness v bazénu
•	 Říjen: vycházka Ještěd v barvách podzimu, plavání pro onkologicky nemocné
•	 Listopad: online přednáška Rakovina prsu a genetická zátěž, vycházka Hamrštejn
•	 Prosinec: online divadelní představení Komáři se ženili v Naivním divadle, akce Sport jako jedna z preventiv-

ních aktivit proti stresu a nemocem
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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. Poskytuje jak sociální a psychologické poradenství 
onkologicky nemocným i jejich blízkým, tak aktivizaci. Každé úterý od 16 do 18 hodin probíhal v Centru pravidelný 
program pro klienty i veřejnost.  

Nabídka aktivit a služeb:
•	 Arteterapie 
•	 Výtvarná dílna 
•	 Poetoterapie 
•	 Aktivizační, relaxační a koučinkové aktivity 
•	 Pohybová cvičení 
•	 Trénink paměti  

Během března probíhaly aktivity Tulipánového měsíce 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 2020:

kontakty s klienty celkem 230
kontakty v individuálním poradenství 16
kontakty přes Linku Amelie 49
kontakty ve skupinových aktivitách 165
účastníků v kulturně společenských akcích 35
nových klientů 68

V roce 2020 uspořádalo Centrum Amelie Olomouc tyto jednorázové akce:
•	 V září proběhl Benefiční bazárek Amelie. Výtěžek byl věnován na podporu služeb Centra Amelie Olomouc.
•	 Na počátku adventu proběhlo tradiční Vánoční setkání s programem pro klienty, dobrovolníky a veřejnost. 

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 Praha má za sebou čtrnáctý rok poskytování služeb klientům. Klienti mohli využívat četné indivi-
duální nebo skupinové aktivity, také Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdra-
votně postižené, včetně výživového poradenství, tajči, arteterapie nebo relaxace. V rámci Tematických měsíců se 
realizovaly 3 akce měsíčně, zaměřené především na přednášky a prevenci. Centrum také navázalo na aktivity z před-
chozího období a pokračovalo v nabídce tréninku paměti, jógy, pilates, vycházek nebo tvořivého Klubu. Centrum 
bylo klientům otevřené vždy od pondělí do čtvrtka.
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Rok 2020 přinesl i Centru Amelie Praha specifickou situaci, ve které se část aktivit přesunula do online prostředí. 
V přísné protiepidemiologické situaci se pozornost pracovníků Amelie soustředila do zaznamenávání online akcí 
pro web a Youtube; natáčeli se přednášky, videa cvičení jógy nebo pilates, relaxace, tvořivé návody. 

Jádro propagace aktivit pro klienty i veřejnost spočívá i nadále v emailových pozvánkách pro klienty, dobrovolníky 
a pacientské organizace, využívá se také web a facebook. Díky dobrovolníkům se letáky a plakáty dostávají do praž-
ských nemocnic. Na akce upozorňují i weby MČ Praha 8 a MČ Praha 10 nebo Helpnet. 

Nabídka aktivit a služeb:
•	 Individuální konzultace s psychologem a psychoterapeutem
•	 Odborné sociální poradenství
•	 Vracím se do práce
•	 Výživové poradenství
•	 Relaxací proti stresu
•	 Arteterapie
•	 Cvičení Pilates
•	 Trénink paměti pro začátečníky
•	 Trénink paměti pro pokročilé
•	 Základy tajči pro začátečníky
•	 Tajči pro pokročilé
•	 S Amelií za kulturou
•	 Jóga
•	 Peripatetické skupiny – Procházka jako lék
•	 Zdravé vaření a pečení
•	 Čajovna

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Praze v roce 2020:

kontakty s klienty celkem 1 873
kontakty v individuálním poradenství 1 105
kontakty přes Linku Amelie 98
kontakty ve skupinových aktivitách 670
z toho v sociálních službách 239
nových klientů 328

V roce 2020 uspořádalo Centrum Amelie Praha tyto jednorázové akce:
•	 v červenu proběhla velmi úspěšná přednáška Laury Janáčkové na téma štěstí
•	 31. 10. a 1. 11. se Centrum zapojilo do květinové sbírky Ligy proti rakovině
•	 v prosinci  proběhl i v omezeném režimu vánoční benefiční prodej na podporu činnosti Centra a také první 

online vánoční besídka, v rámci které jsme se na dálku propojili s klienty a dobrovolníky.

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 Ra-
kovníku, kde se mohou jeho klienti setkávat. Kromě pravidelných aktivit nabízelo Centrum i rekondiční pobyty. 

20
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Pravidelná setkání probíhala jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 14 do 17 hodin, pokud nedošlo k omezení vzhle-
dem ke Covid-19. Neformální setkání byla realizována, jednou za měsíc, v rakovnické restauraci Česká chalupa. 
V průběhu roku byly organizovány výšlapy NW s holemi i bez holí (např. na zámek Veltrusy, do Blatna a Petrohra-
du, na Krásný Dvůr, do Mariálné Týnice, dále CHKO Křivoklátsko nebo výšlap Bezručovým údolím u Chomutova).

Nabídka Centra zahrnovala aktivizační činnosti i skupinové aktivity zaměřené na sdílení, při kterých se scházejí 
onkologicky nemocní a jejich blízcí. V rámci těchto pravidelných klubových setkání se klienti věnují například 
i tvořivým a rukodělným aktivitám. 

Nabídka aktivit a služeb: 
•	 Čajovna 
•	 Nordic walking
•	 Výtvarné dílny
•	 Výlety 
•	 S Amelií za kulturou 
•	 Posezení v restauraci Česká chalupa 

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Rakovníku v roce 2020:

kontakty s klienty celkem 588
kontakty v individuálním poradenství 108
kontakty přes Linku Amelie 49
kontakty ve skupinových aktivitách 431
účastníky v kulturně společenských akcích 15
nových klientů 50

V roce 2020 uspořádalo Centrum Amelie Rakovník tyto jednorázové akce:
•	 V ledu se uskutečnila beseda o zdravém životním stylu.
•	 V červnu se realizoval týdenní rekondiční pobyt v Jeseníkách na kterém se sešlo 20 osob. 
•	 Listopad patřil workshopu na téma zdravého vaření a pečení.

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 2020 Amelie realizovala dobrovolnický program v Olomouci, v Praze, ve Středočeském kraji a také Hradci 
Králové. Celkem se programu účastnilo 108 dobrovolníků.

Kde bylo možné dobrovolníky Amelie potkat v roce 2020
Fakultní nemocnice Olomouc
 onkologická klinika – 2 lůžková oddělení
 onkologická ambulance a čekárny stacionáře a radioterapie
 aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
Nemocnice Na Pleši
 onkologické lůžkové oddělení
 onkologická paliativní jednotka
 aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 Hematoonkologická ambulance I. interní kliniky a stacionář
 lůžkové oddělení onkologické kliniky
 onkologická část lůžkového oddělení gynekologicko-porodnické kliniky
 onkologická část lůžkového oddělení dermatovenerologické kliniky
 aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce
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 
Fakultní nemocnice Hradec Králové
  aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce 
 onkologické lůžkové oddělení
Krajská nemocnice v Liberci
 onkologická ambulance
 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.
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Rok 2020 byl i pro dobrovolnický program velkou výzvou a to zejména s ohledem na to, že 
byl uzavřen přístup dobrovolníků do nemocnic a za nemocnými a to na mnohých místech 
i déle než 8 měsíců v roce. Pokud už dobrovolníci na oddělení mohli, sami museli pracovat 
s riziky, která svou činností mezi nemocné či ve vztahu ke svému vlastnímu zdravotnímu 
stavu, přináší. I proto to je stále velký test solidarity a vůle. Nicméně i v takové atmosféře se 
podařilo dobrovolnický program v roce 2020 realizovat a přestože došlo k velkým omezením 
v osobních kontaktech, dobrovolníci i koordinátoři dobrovolníků vymysleli mnoho způsobů 
jak kontakt zprostředkovat. Kontaktů ubylo, ale počet odpracovaných hodin dobrovolníky 
ani jejich počet se výrazně nesnížil.

Dobrovolníků celkem 108
z toho v nemocnicích 76
a v Centrech a na akcích 56
Počet návštěv 409
Odpracovaných hodin 929
Kontaktů s nemocnými 3 201

Školení dobrovolníků Amelie

Vzhledem k jedinečnosti dobrovolnického programu zaměřeného na onkologicky ne-
mocné realizuje Amelie, od roku 2008, školení dobrovolníků vlastními silami. Účast 
v dobrovolnickém programu nabízí i lidem, kteří sami prošli onkologickým onemocně-
ním. Amelie klade důraz na odbornost, praktičnost a provázanost školení s praxí. Dobro-
volníky školí tým odborníků, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Školení 
probíhají v Centrech Amelie a ve spolupráci s nemocnicemi, které v rámci školení umož-
ňují exkurzi.

Letošní rok přinesl i do školení změnu. V reakci na potřebu doškolování, po zapojení nových 
zkušeností Amelie, drobných přesunech obsahu školení, jsme zjistili, že jeden den školení je 
možné provést online. Takto proběhlo školení na podzim 2020 a na druhý den dobrovolníci 
pro doškolení stále čekají. I tak se ale mohou zapojit do zprostředkovaných aktivit a svůj en-
tuziasmus uplatnit ve prospěch onkologicky nemocných.

Školení dobrovolníků v roce 2020

Počet školení 5
Počet proškolených dobrovolníků 68
Počet zapojených dobrovolníků 31

Dobrovolníci se během celoroční činnosti pravidelně účastnili supervizních setkání, na kte-
rých sdíleli situace a prožitky ze své činnosti se supervizorem. Těchto setkání se během roku 
2020 realizovalo 9. K tomuto číslu se připojilo dalších 5 intervizních setkání s metodikem 
a 2 online setkání celého dobrovolnického programu. Dobrovolníci se měli možnost propojit 
také v rámci poděkování a interního vzdělávání Amelie. 

Dobrovolnický program Amelie v Olomouci

Dobrovolnický program Amelie v Olomouci byl v mnoha ohledech poznamenán COVID-19, 
ale zároveň se podařilo najít mnoho cest, jak myšlenky a cíle dobrovolnického programu 
realizovat. Od března 2020 byl zákaz na lůžkové i  ambulantní oddělení, kdy dobrovolníci 
nemohli docházet do nemocnice. Mohli se zapojit ale jinak např. zdobení oddělení na onko-
logické klinice během Tulipánového měsíce, posílání vzkazů nemocným v nemocnici, které 
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následně rozdával personál, zapojit do výzvy šití roušek, malování Centra Amelie, prodej kytiček během Českého 
dne proti rakovině, při přípravě a realizaci charitativního bazárku, balení vánočních zvonečků a vytváření vánočních 
přání na onkologickou kliniku.

Proběhla školení a vzdělávací supervize pro dobrovolníky. Během roku se také vyměnily koordinátorky dobrovol-
níků. A také byli ocenění všichni nominovaní na Cenu rektora Univerzity Palackého za zásluhy v oblasti dobro-
volnictví. Jedním z nich byl i dobrovolník Amelie Matěj Mičulka, který k tomu řekl: „Já osobně to beru hlavně jako 
ocenění pro celou Amelii.“ 

Dobrovolnický program v Olomouci v roce 2020 v číslech:

Dobrovolníků celkem 25
z toho v nemocnicích 14
a v Centru a na akcích 18
Počet návštěv 41
Odpracovaných hodin 115
Kontaktů s nemocnými 515

Dobrovolnický program Amelie v Olomouci uspořádal tyto akce: 
•	 Během celého roku probíhala telefonická i osobní setkání s vrchní sestrou, kde se diskutovaly a domlouvaly 

možnosti činnosti dobrovolníků a realizace aktivit, které odpovídaly vládním opatřením i momentální situaci 
v nemocnici a na odděleních. 

•	 Díky tomu se podařilo uskutečnit výzdobu prostor onkologické kliniky během března, poslat vzkazy nemoc-
ným během jarní covid vlny, předat dárečky na Sv. Mikuláše a vánoční přání pro nemocné a zdravotnický 
personál v prosinci.

Dobrovolnický program v Olomouci
Telefon: +420 734 409 757
E-mail: dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie v Praze

Začátkem roku 2020 dobrovolníci, jako společníci u lůžka, navštěvovali  pacienty ve Všeobecné Fakultní nemocnici 
(VFN) Na Karlově náměstí na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky a na Onkogynekologickém oddělení, Gyneko-
logicko-porodnické kliniky u Apolináře, dále na lůžkovém oddělení onkologie Nemocnice Na Bulovce a lůžkovém 
oddělení hematologie v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Dalším oddělením, kam dobrovolníci dochá-
zeli, byla Hematoonkologická ambulance I. interní kliniky VFN. Dobrovolníci zde působí jako společníci pro pacienty, 
kteří celý den čekají na vyšetření v čekárně ambulance nebo na denním stacionáři. Dobrovolníci zde, vedle rozhovo-
ru, nabízejí pacientům také malé občerstvení (kávu, čaj), křížovky, hry nebo antistresové omalovánky.

Od března se situace ohledně koronaviru bohužel podepsala také na četnosti dalších návštěv dobrovolníků nemoc-
nicích. Z důvodu vyhlášení zákazu návštěv ve všech zdravotnických zařízeních nemohli dobrovolníci po většinu roku 
za pacienty docházet. Dobrovolníci se však dále zapojovali např. šitím a distribucí roušek pro nemocnice, posílali 
pacientům pozdravy „na dálku“ v podobě přání nebo obrázků.

K dočasnému obnovení návštěv došlo na některých odděleních během letních měsíců. Na podzim se nemocnice 
pro návštěvy dobrovolníků, až na pár výjimek, opět uzavřely. Dobrovolníci však pokračují ve zprostředkovaných 
aktivitách.
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Dobrovolnický program v Praze v roce 2020 v číslech:

Dobrovolníků celkem 59
z toho v nemocnicích 40
a v Centru a na akcích 35
Počet návštěv 234
Odpracovaných hodin 514
Kontaktů s nemocnými 1 953

Dobrovolnický program Amelie v Praze uspořádal tyto akce: 
•	 Na jaře se dobrovolníci zapojili do projektu Tulipánový měsíc výzdobou onkologických klinik ve VFN na Kar-

lově náměstí. Dobrovolníci během Tulipánového měsíce uspořádali v nemocnici tvořivé dílny a přišli paci-
entům, jako živý jukebox, zazpívat písničky na přání. Dále dobrovolníci vypomáhali i při benefičním prodeji 
tulipánů a při akcích na stáncích Amelie v pražských nákupních centrech.

•	 Posunul se také květnový termín celonárodní sbírky Českého dne proti rakovině, kterého se dobrovolníci 
Amelie pravidelně účastní. Sbírka nakonec  proběhla v podzimním termínu.

•	 Tradiční prosincová dobrovolnická návštěva Mikuláše v nemocnicích musela proběhnout zprostředkovaně. 
Dobrovolníci  proto předali mikulášskou nadílku pro pacienty sestřičkám na odděleních s nadějí, že příští rok 
se bude možné opět (nejen v nemocnicích) znovu setkávat.

Dobrovolnický program v Praze
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie ve Středočeském kraji

Dobrovolnický program Amelie v Nemocnici Na Pleši byl v roce 2020 do jisté míry ovlivněn epidemiologickou situ-
ací, která se promítla do uzavření nemocnice všem návštěvám, dobrovolníky nevyjímaje. První uzavření v období 
březen až duben dobrovolníci vyplnili přípravou povzbuzujících vzkazů pro pacienty, také zaslali velikonoční přáníč-
ka pro dovybarvení, dopisy a vlastnoručně vyrobené záložky do knih. Dobrovolnice pacientům nazpívala a nahrála 
sérii lidových písní, které byly k poslechu na youtube kanálu Amelie. 

Od června do října byla opět dovolena osobní přítomnost dobrovolníků u lůžek pacientů i pravidelné a oblíbe-
né výtvarné dílny vedené skupinou dobrovolnic. Všechno probíhalo za dodržení předepsaných hygienických 
opatření. Od října se nemocnice opět uzavřela návštěvám, dobrovolníci však i nadále zůstali aktivní a v před-
vánočním čase zaslali pacientům desítky vlastnoručně vyrobených vánočních přáníček a vzkazů a vánoční 
ozdoby. 

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji v roce 2020 v číslech:

Dobrovolníků celkem 19
z toho v nemocnicích 18
a v Centrech a na akcích 2
Počet návštěv 123
Odpracovaných hodin 265
Kontaktů s nemocnými 574

Dobrovolnický program Amelie v Nemocnici Na Pleši uspořádal tyto akce: 
•	 v průběhu celého roku proběhlo 16 výtvarných dílen 
•	 výzdoba nemocnice v měsíci březnu v rámci projektu Tulipánový měsíc, pro který vytvořilo výzdobu 6 spolu-

pracujících subjektů z okolí (školy, neziskové organizace, dětské skupiny)
•	 proběhla beseda a promítání se spisovatelkou Hanou Hindrákovou s názvem Můj africký příběh 
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•	 dobrovolníci Amelie uspořádali výtvarný workshop pro děti a veřejnost v rámci hu-
debního festivalu v parku nemocnice NaPleš!Fest 

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji
Telefon: +420 608 458 303
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie v Hradci Králové

První rok dobrovolnického programu v Hradci Králové začal pěknou spoluprací a plány, ale 
zavření oddělení a letní malování obou oddělení mnohé změnily. I tak se pro Hradec vyškolilo 
několik dobrovolníků a začali vytvářet aktivity pro onkologicky nemocné. Koordinaci převza-
la místní pracovnice, což prospělo aktivitám i kontaktům. Hradec se zapojil do Tulipánového 
měsíce a následovalo mnoho zprostředkovaných aktivit tak, jako ve všech dalších částech 
dobrovolnického programu. Na doškolení se v Hradci těší další dobrovolníci, aby rozšířili ná-
vštěvnost až to bude možné.

Dobrovolnický program v Hradci Králové v roce 2020 v číslech:

Dobrovolníků celkem 5
z toho v nemocnicích 4
a v Centrech a na akcích 1
Počet návštěv 11
Odpracovaných hodin 34
Kontaktů s nemocnými 159

Dobrovolnický program Amelie v Hradci Králové uspořádal tyto akce: 
•	 v průběhu celého roku probíhalo zasílání přáníček a vzkazů na oddělení 
•	 v Tulipánovém měsíci proběhla výzdoba oddělení a také hudební představení
•	 v prosinci dobrovolníci doručili na oddělení sladkou výslužku a přáníčka

Dobrovolnický program v Hradci Králové 
Telefon: +420 774 435 131
E-mail: dobrovolnici.hk@amelie-zs.cz
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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, ale i vycházkami za kulturou – na výstavy, představení či do 
kulturních institucí. V nabídce jsou jak arteterapeutická individuální a skupinová setkání a to formou osobní i online, 
výtvarné dílny či návštěvy výstav. V roce 2020 bylo realizováno více než 100 aktivit, během nichž došlo k více než 
544 kontaktům s nemocnými. Celkem bylo odslouženo více než 153 hodin, ať už pracovníky či dobrovolníky, kteří na 
aktivitách spolupracovali v 5ti krajích. Výtvarné výrobky byly také prostředkem kontaktu a sdílení v době, kdy dob-
rovolníci nemohli docházet na oddělení za nemocnými. V době uzavřených výstav Amelie nabízela mnoho online 
aktivit i individuálních vycházek za kulturou.

Tulipánový měsíc 2020

Již po deváté proběhl v březnu Tulipánový měsíc a opět naplnil své motto Přivolejme s jarem i naději. I přes počínají 
pandemii a uzavření nemocnic a nakonec i nouzový stav se všemi omezeními se podařilo informovat širokou veřej-
nost, nemocné i jejich blízké o životě s rakovinou. Zdraví lidé vyjádřili nemocným účast, formou výzdoby, ale také 
různými aktivitami. Povedlo se rovněž podpořit bezplatnou psychosociální pomoc poskytovanou v Centrech Ame-
lie. Díky podpoře mnoha organizací se poselství Tulipánového měsíce rozšířilo do dalších míst v ČR. Přestože situace 
znemožnila realizovat naplánované aktivity, realizovaly se jiné a jinak – třeba šití a posílání roušek pro onkologická 
oddělení či online vysílání.

Všem, kdo se do Tulipánového měsíce 2020 zapojili, děkujeme!

Tulipánový měsíc 2020 v číslech:

výzdoba
nemocnic a ambulancí 13
oddělení nemocnic 27
Center Amelie 4
dílka vyrobilo osob více než 3400 
akce pro nemocné
akce v nemocnicích 4
akce v Centrech 8
zapojení veřejnosti
zapojeno institucí (zejména školských) 64
počet dobrovolníků v akci 44
komunikace projektu a psychosociálních potřeb
plakáty v metru 91x
plakáty v MHD a další 260x
letáky pro veřejnost 3000x
komunikace s médii 14x
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Tematické měsíce 2020

Cílem projektu Tematické měsíce, který je součástí běžných aktivit Center, je upozornit na specifika v oblasti preven-
ce i dopadů určité skupiny onemocnění.  Tak se ke specifickým informacím mohou dostat jak zájemci z řad veřej-
nosti i odborníků, ale zejména onkologicky nemocní a jejich blízcí, kteří spadají do diagnóz, které nemají pacientské 
zastoupení. Projekt byl realizován na všech pobočkách i v roce 2020 a každý měsíc se věnovat jiné skupině diagnóz 
a psychosociálním tématům s nimi spojených.

Projekt výrazně ovlivnila pandemická situace, protože během roku prakticky nebylo možné naplánovat a zrealizovat 
aktivity v Centrech Amelie ani mimo ně. Přesto projekt běžel po celý rok. Centra Liberec, Rakovník a Olomouc reali-
zovala vždy jednu aktivitu v měsíci. Centrum Praha tři až čtyři aktivity měsíčně. Výrazně se zvýšil podíl on-line aktivit, 
které byly realizovány ve spolupráci s organizací Seppia nebo přes Google Meet. Jakmile to bylo možné všechna 
Centra zařazovala přednášky, besedy,  workshopy, vycházky či vaření v režimu face to face nebo kombinovaně s on-
-line, abychom naplnili potřeby veřejnosti i rizikovější cílové skupiny onkologicky nemocných. 

V roce 2020 bylo realizováno 63 aktivit, na nichž se podílelo 41 lektorů v jednotlivých Centrech Amelie. Celkový po-
čet kontaktů s veřejností za rok byl 750. Z toho bylo osobních kontaktů v Praze 141, v Liberci  34, v Rakovníku 112, 
v Olomouci 57 a v on-line podobě 406. Také bylo pořízeno celkem 18 videozáznamů, které měly na YouTube celkem 
5.014 shlédnutí. Největší zájem byl již tradičně o on-line přednášku nutriční terapeutky Terety Vágnerové a o před-
nášku o psychosomatice Petra Hávy. Pro nemocné byla k dispozici i webová sekce Novinek v sociálně zdravotní 
oblasti, ve které bylo zveřejněno 43 příspěvků.

Výzkum Spánku onkologicky nemocných v ČR

Amelie dlouhodobě sleduje potřeby onkologicky nemocných v ČR. Mezi jednu ze základních potřeb patří také 
spánek a deficity, které mají onkologicky nemocní v této oblasti jsou zřejmé jak z praxe Amelie, tak ze zahra-
ničních výzkumů. I proto se Amelie rozhodla v roce 2020 realizovat sondu do spánku onkologicky nemocných 
v ČR. 

První část roku se připravoval dotazník, který byl během léta ektronicky distribuován a který zodpovědělo téměř 
400 osob. Výstupy pak byly zveřejněny v zimě 2020 a také na stránkách Amelie. Další komunikační aktivita v této 
oblasti následuje v roce 2021.

Výzkumná činnost Amelie je jednou z forem zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých, která 
supluje nedostatek relevantních informací v ČR. I proto je důležitou součástí aktivit Amelie.

Brožury a podpora informovanosti Amelií 2020

V roce 2020 byla napsána a vydána zbrusu nová brožura „Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné“. Popu-
dem k tomu byly specifické potřeby pacientů v paliativní léčbě, při opakovaných recidivách onkologického one-
mocnění a jejich blízkých. Nová brožura se tak věnuje hlavně paliativním tématům, které budou následně vyjmuta 
z naší nejstarší brožury „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“, jejíž 4. revidované vydání 
vyjde v roce 2021. 

Brožury „Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné“ bylo vytištěno 5.420 kusů, které byly distribuovány do 
celé ČR. Do všech KOC a HOC, do menších nemocnic a onkologických ambulancí, pacientským a neziskovým orga-
nizacím, ale i jednotlivcům, kteří si o ni napsali - celkem na více než 80 míst. Brožura je také již tradičně ke stažení na 
https://www.amelie-zs.cz/brozura. Na její realizaci máme řadu pozitivních ohlasů z dalších organizací jako jsou do-
mácí zdravotní péče, sociální odbory obecních úřadů nebo hospice. Brožura má pomoci pacientům získat informace 
a kontakty, které potřebují včas a na jednom místě. 



31

V roce 2020 byl také realizován dotisk pacientsky oblíbeného workbooku Zvládání rakoviny a již 3. ročník vydávání 
Novinek v sociální a zdravotní oblasti pro onkologicky neocné a jejich blízké. Vyšla 2 čísla - v září a v prosinci. Novin-
ky jsou dostupné jak na webu https://www.amelie-zs.cz/category/novinky-v-socialni-a-zdravotni-oblasti/, tak jsou 
rozesílány elektronicky formou novinek a distribuovány tištěné na obvyklá místa jako brožury.

V návaznosti na informovanost jsou realizovány nové či doplňovány starší stránky webu Amelie. V roce 2020 vznikly 
sekce online: https://www.amelie-zs.cz/zivot-jde-dal/, o spánku onkologicky nemocných: https://www.amelie-zs.
cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/spanek/ a například doplněny stránky o arteterapii https://www.amelie-zs.cz/na-
-vystavu-on-line/ nebo distribuovány nové informace pro cílovou skupinu formou novinek na webu: https://www.
amelie-zs.cz/category/novinky/, které vycházejí asi 4x týdně. 

Odbornost v Amelii - vzdělávání, prezentace, spolupráce a zastupování zájmů

Amelie vznikla jako pacientské sdružení, které chce poskytovat odbornou péči a spolupracovat. V Amelii dlouhodo-
bě pracuje odborný tým, který vytváří koncepci služeb, ale také prezentuje Amelii, její práci a psychosociální témati-
ku odborné veřejnosti a zastupuje zájmy onkoogicky nemocných na odborné i pacientské úrovni. 

Mezi nejhlavnější temata roku 2020 patřila:
•	 ujasnění ošetřovného a nároky u OSVČ vedlejších v době jarní vlny pandemie
•	 zvýšená délka lhůt u žádostí o prodloužení podpůrčí doby u pracovní neschopnosti
•	 odkládání podpory v nezaměstnanosti při podání námitky k rozhodnutí o invalidním důchodu

Amelie prezentovala své zkušenosti na některých odborných konferencích. Velké množství z nich bylo z důvodu 
pandemické situace zrušeno nebo výrazně pokráceno a přesunuto do on-line režimu.

Název akce Datum Přednášející Název příspěvku nebo 
posteru

Prague ONCO (Praha) – 
Pacientský seminář 29.–31. 1. 2020 Mgr. Šárka Slavíková Vliv sociálních aspektů na stres

Prague ONCO (Praha) – 
Paliativní sekce 29.–31. 1. 2020

Mgr. Šárka Slavíková +  
MUDr. Alexandra 
Aschermannová

Novinky v sociální péči 
o onkologicky nemocné

BPOS 2020 (Edinburgh) 27.–28. 2. 2020 Kristýna Maulenová McS Pasivní účast – navazování 
kontaktů

Životní minimum a jeho vliv na sociální dávky

Od 1. dubna je navýšené životní a existenční minimum. Minima ovlivňují mimo 
jiné i výši řady sociálních dávek. Zvýšení přichází poprvé od roku 2012.

Částka životního minima Účinnost  
od 1. 1. 2012

Valorizace  
od 1. 4. 2020 Rozdíl 

Jednotlivec 3 410 3 860 450

První osoba v domácnosti 3 140 3 550 410

Druhá a další osoba 
v domácnosti, která není 
nezaopatřeným dítětem

2 830 3 200 370

Dítě do 6 let 1 740 1 970 230

Dítě od 6 do 15 let 2 140 2 420 280

Dítě od 15 do 26 let 
(nezaopatřené) 2 450 2 770 320

Částka  
existenčního minima 2 200 2 490 290

NoviNky 
v sociální a zdravotní oblasti  
nejen pro onkologicky nemocné a jejich blízké

3. ročník  1/2020 30. září 2020

Tento občasník pokračuje 3. rokem ve zlepšování informovanosti onkolo-
gicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby a po ní nárok 
v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o  aktuálních 
i plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o po-
třebných i ožehavých tématech. 

Za určitých podmínek je možné žádat o bezplatné právní poradenství u České advo-
kátní komory: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

Další možnosti právního poradenství najdete zde (většina poskytuje poradenství po 
e-mailu nebo telefonicky,  jen výjimečně osobně):

Medlaw: https://www.medlaw.cz (zdravotní právo)

Právní poradna Apeiro: https://aperio.cz/poradna (pomoc rodinám v oblasti rodinné-
ho a pracovního práva)

Bezplatná právní poradna: https://www.bezplatnapravniporadna.cz

Můj právník.cz: https://muj-pravnik.cz/pravni-poradna

Právní poradkyně: https://www.pravniporadkyne.cz (zdravotní právo)

Sociální poradenství pro onkologicky nemocné 
a jejich blízké v Amelii

Amelie, z.s. se dlouhodobě zabývá psychosociální problematikou onkolo-
gicky nemocných a jejich blízkých. Ve svých pobočkách poskytuje odborné 
sociální poradenství, konzultace s psychologem, aktivity pro onkologicky 
nemocné a realizuje dobrovolnický program na onkologických odděleních. 

Neváhejte se na ni obrátit na těchto kontaktech:
Praha a Středočeský kraj tel.: 739 004 222 e-mail: socialni@amelie-zs.cz
Liberec tel.: 608 458 277 e-mail: liberec@amelie-zs.cz
Olomouc tel.: 739 005 123 e-mail: olomouc@amelie-zs.cz

Více na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz
Amelie, z.s., Šaldova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín

Za vytištění zdarma děkujeme tiskárně:

Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví 
a Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany.

Zvýšení minimální mzdy

V listopadu vláda ČR schválila zvýšení minimální mzdy o 600 Kč na 15 200 Kč od 
ledna 2021. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy. Minimální mzda podmiňuje 
růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňova-
ně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Máme 8 skupin prací. Minist-
ryně práce a sociálních věcí dlouhodobě říká, že by ráda viděla minimální mzdu ve 
výši 50 % té průměrné, což by při stávající průměrné mzdě kolem 34 000 Kč činilo 
17 000 Kč. Zaměstnavatelé vidí situaci úplně jinak. Potýkají se s koronavirovou kri-
zí a řeší propouštění zaměstnanců, které by právě zvýšení minimální mzdy mohlo 
urychlit. Mnoho fi rem udává, že nemají ani na to, aby udržely provoz. 

Růst mezd je pro občany zásadní. Podhodnocování ceny práce snižuje schopnost lidí žít 
na slušné životní úrovni a vede ke zvyšování výdajů na sociální dávky. Zároveň zvýšení 
minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 mil. Kč 
za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 140 mil. Kč za rok.

Minimální mzda má vliv také na měsíční částku zdravotního pojištění pro osoby bez 
zdanitelných příjmů, která v roce 2021 bude činit 2 052 Kč (v roce 2020 činí 1 971 Kč), 
tedy 13,5 % z minimální mzdy. A také s dopočtem při odvodu zdravotního pojištění 
u osob, které mají pouze částečný úvazek se mzdou nižší, než je minimální mzda a od 
tohoto dopočtu nejsou osvobozeni.

Zvýšení důchodů 

Od lednové splátky důchodu se zvýší všechny státem vyplácené penze. Zvýšení se 
bude pohybovat v řádech stokorun. Státní důchody se budou od ledna zvyšovat 

NOVINKY 
v sociální a zdravotní oblasti 
nejen pro onkologicky nemocné a jejich blízké

3. ročník  2/2020 15. prosince 2020

Tento občasník pokračuje 3. rokem ve zlepšování informovanosti onkolo-
gicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby a po ní nárok 
v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních 
i plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o po-
třebných i ožehavých tématech. 

Průvodce pro nevyléčitelně 
onkologicky nemocné  

a jejich blízké

Kolektiv autorů 

1. vydání (2020)
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Fórum rodinné politiky 
(Pardubice) 3.-4. 9. 2020 Bc. Michaela Čadková 

Svejkovská
Panelová diskuse – Úmrtí 
v rodině. Jak jej zvládnout?

Brněnské onkologické 
dny (on-line) 13.–15. 10. 2020 Mgr. Šárka Slavíková

Příspěvek v tištěném sborníku 
- Možnosti psychosociální 
pomoci onkologicky 
nemocným v ordinaci 
praktického lékaře

I v tomto roce pokračovaly aktivity platformy Hlas onkologických pacientů (dříve Hlas paceintek), která po celý rok 
pracovala jako platforma 11 organizací. Společně byly realizovány aktivity ve prospěch všech onkologicky nemoc-
ných. Hlavním tématem roku byla revize Národního onkologického programu (NOP) a přístup k léčbě onkologicky 
nemocných v době pandemie COVID-19. Hlas realizoval dotazníkové šetření po jarní vlně pandemie a ve spolupráci 
s Americkou obchodní komorou v ČR realizoval 14.10.2020 on-line konferenci k revizi NOP s účastí ex ministra zdra-
votnictví Adama Vojtěcha a předsedy chorvatské onkologické společnosti Eduarda Vrdoljaka.

Pokračovala ale i spolupráce Amelie jako takové. Byl realizován on-line seminář pro Klub mnohčetný myelom (5. 11.) 
a on-line kulatý stůl pro zástupce pacientských organizací (25. 11.). Oba semináře ukázaly omezenou možnost pří-
stupu k on-line technologiím ve výrazně vyšší věkové kategorii členů pacientských organizací, zátěž, kterou jim 
způsobuje kombinace onkologického onemocnění a COVID-19 a také velkou potřebu kontaktu a brzkého návratu 
k aktivizační činnosti organizací.
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Zpětné vazby Amelii v roce 2020:

Centra:
„Je super, kolik jste toho pro nás připravily. Cvičení i meditace jsou moc vydařené. Moc ráda jsem zase svoje lektorky po 
delší době viděla a slyšela, jako bych byla s nimi.“
Paní Nikol, klientka Centra Amelie v reakci na online aktivity v březnu a dubnu 2020

„Musím také přiznat, že číst zdůvodnění toho posudku pro mne bylo dost těžké a ještě stále ho vstřebávám. Není snad-
né si tu pravdu připustit takto černé na bílém. Nicméně to nemění nic na tom, že jsem Vám opravdu velmi vděčná za 
Vaši pomoc a znovu Vám velmi děkuji.“ 
Paní Kateřina, klientka Centra Amelie

„Děkuji za Vaši odpověď a všechny informace. Ano, výše popsané dobře definuje, co sama cítím, že je nutné udělat. 
Nikdy předtím bych  nevěřila, že s tímto budu jednou potřebovat pomoci ..“
Paní Vladislava, klientka Centra Amelie

„Dobrý den, moc děkuji za informace. Na základě Vašeho velmi dobře srozumitelného e-mailu se odvolávat nebudu.“
Paní Lenka, klientka Centra Amelie

„S díky a zvědavostí si každý měsíc přečtu, co nového se chystá v pažské Amélii. Obdivuji tu ohromnou kreativitu a obě-
tavost s jakou je program tvořen!“
Paní Marie, klientka Centra Amelie

„Veliky dik vsem, kteri se nam vcera venovali. Bylo to pro nas obe - Janu i mne - velmi prijemne odpoledne ve vasi spo-
lecnosti. Navic Jane pani psycholozka psychicky moc pomohla, videla jsem, ze byla po odchodu od vas jako vymene-
na. Verim v bezproblemovy prubeh jejiho vyleceni. 
S pranim jen vseho nejlepsiho vdecna“
Paní Ludmila, klientka Centra Amelie

„Krásný den …, musím vám neskutečně poděkovat za veškerou pomoc, které se mi od Vás dostalo. Zachránili jste mi 
doslova život. Léčba tak mohla probíhat mnohem více v klidu ...a samozřejmě je ještě v procesu.....
........Předem velmi děkuji za zvolení formy a pomoc. Moc si toho vážím. Dokonce jsem vám poslala další kolegyně ze 
svého stacionáře, které jsou z vás také nadšené. Zachraňujete kvality našich životů. Za to velké díky.“
Paní Jana, klientka Centra Amelie

„Liberecká pobočka Amelie funguje velmi dobře. Často odkazuji klienty s problematikou onkologického onemocnění 
na jejich služby. Zpětně mám velice dobré reference jak na lidský a citlivý přístup vedoucí pobočky, tak na spektrum 
nabídky. Je dobře, že v našem kraji je tato organizace a nabízí podporu onkologicky nemocným a jejich blízkým, kteří 
mnohdy jsou vyčerpáni a nevědí na koho se obrátit ve věci sociálního poradenství.“
Mgr. Jolana Strnadová, Manažerka komunikace a psychosociální péče Krajské nemocnice v Liberci, Vedoucí 
střediska podpůrné péče KNL

Dobrovolníci:
„Trávit svůj volný čas s vážně nemocnými pacienty mi přišlo na začátku jako krásná myšlenka. Postupem času jsem ale 
zjistila, že celé dobrovolnictví je něco mnohem víc. Je to víc, než jen dobrý pocit a těžko se mi to slovy popisuje. Není 
to vždy jednoduché, občas veselé, občas smutné, ale při každé návštěvě pacientů vím a hlavně na nich vidím, že to, co 
dělám, má smysl. A to je něco, co stojí za to zažít.“ 
Dobrovolnice Míša

„Dobrovolnictví v Amelii mi dalo novou možnost - možnost potkat spoustu úžasných lidí, někteří se stali mými přáteli, 
někteří mým životem jen prošli, další ještě potkám. Je to tedy práce s lidmi, pro lidi a pro mě samotnou. Některé chvíle 
jsou radostnější, některé méně, ale všechny tyto chvíle se dají shrnout do jednoho jedinečného hesla - to je život.“ 
Dobrovolnice Alžběta
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„Návštěva každého dobrovolníka pomáhá našim pacientům při jejich pobytu v nemocnici ke zmírnění osamělosti, 
zlepšení psychosociálního stavu. Pacienti se cítí lépe, alespoň na chvíli zapomenou na bolest a pobyt v nemocnici. 
Nejčastější činností dobrovolníka při setkání s pacientem je povídání, naslouchání, předčítání knih, hraní společen-
ských her apod. Dobrovolníci připravují výtvarné dílny pro naše pacienty, které probíhají každých 14 dnů ve spole-
čenské místnosti. Na tyto dílny se pacienti moc těší a vždy si odnesou to, co si sami vytvoří. Také v době koronaviru, 
kdy dobrovolníci nemohli docházet za pacienty na uzavřená onkologická oddělení, vymysleli dobrovolníci náhradní 
program, poslali přáníčka, dopisy, obrázky, záložky do knih apod. Pacienti byli nadšení. Práce dobrovolníků si všichni 
moc vážíme a moc za ni děkujeme.“ 
Ludmila Petráková – sociální pracovnice v Nemocnici Na Pleši

„S dobrovolníky se na našem onkologickém pracovišti potkávám již řadu let. Moje zkušenosti s dobrovolnickým pro-
gram a vůbec s činností Amelie jsou jen ty nejlepší. Pacienti léčení na onkologii zažívají mnoho obtížných situací, jejich 
nemoc jim často nedovoluje věnovat se běžným aktivitám, na které byli zvyklí, někdy bývá celkový stav tak závažný, že 
neumožňuje pobyt v domácím prostředí. V tu chvíli může být návštěva dobrovolníka, člověka, který není zdravotnický 
profesionál, který by prováděl jen další proceduru, naprosto úžasný zážitek a velká radost. Někdy si přijde popovídat, 
přečíst knížku, zahrát karty, jindy třeba doprovodit pacienta na vycházku do parku. Ale co je na dobrovolnictví asi nej-
krásnější, že to může a má být oboustranně prospěšná aktivita. Dobrovolníci, kteří k nám dochází, sami hodnotí tuto 
činnost jako nesmírně obohacující, smysluplnou a přináší dobrý pocit a radost i jim.“ 
MUDr. Kateřina Jirsová, primářka onkologického oddělení Nemocnice Na Pleši

Tulipánový měsíc:
„Dobrý den, chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat za tu krásnou kytici tulipánů pro nás sestričky . Pracuji od ledna 
na FP Karlovo náměstí a včera jsem byla s kolegyní celý den v kartotéce kde se objevila strašně milá slečna/paní, poda-
la mě kytici tulipánů se slovy - to je pro vás sestričky a zmizela. A já byla tak překvapená, že jsem nestihla ani pořádně 
zareagovat. Bylo to nesmírně krásné gesto a ještě jednou děkujeme.“
Zdravotní sestra, VFN Praha

„Před pár lety jsem se léčila v Praze Na Bulovce. Čekárny i chodby byly vyzdobeny kresbami tulipánů a bylo to hezké – 
takové zpestření, kousek naděje a optimismu. Děkuji za každý obrázek, má to velký smysl.“
Paní Alena v reakci na tvorbu škol pro Tulipánový měsíc

Brožura paliativa:
„Děkuji Vám za Váš potěšující e-mail i šlechetnost. Velmi si toho vážíme a moc nám budou brožurky pomáhat a budou 
pomáhat i našim klientům.“
Ladara s.r.o.

„Chtěla bych poděkovat za zaslání  brožur. Hned jsem se dala do čtení a myslím, že to je dobrá pomůcka pro všechny, 
nejen onkologické pacienty. Chybí nám schůzky, jsme se členkami ve spojení, každá strádá osamocením.  Ani rodiny to 
nezvládají. Tak až se sejdeme, máme o čem diskutovat a brožurky se budou hodit. Přeji v Amelii všem, aby ten letošní 
rok byl k nám ohleduplnější, klidnější a aby se splnily naděje, v něj vkládané.“
Českolipská Vesna

Spolupráce:
„moc děkuji za zaslání zprávy, my máme sice málo pacientů ve věku, kdy se vrací do zaměstnání, ale několik jich je. 
A tyto problémy řeší, jenže to není naše priorita, takže naše možnost je správně nasměrovat a pomoci jim je minimální, 
spíše nulová. Proto jsem vděčná za každou informaci. Děkuji“
Vedoucí pacientského klubu
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Přílohy:
Účetní závěrka Amelie, z.s. za rok 2020 
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Vyjádření auditora
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