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Úvodní slovo
Milé dámy a pánové, všichni naši klienti, přátelé i podporovatelé. 

Jestliže byl rok 2020 pro všechny novou zkušeností s pandemií 
COVID 19, rok 2021 byl velkou zkouškou odhodlání a vytrvalosti. 
My v Amelii jsme se i přes řadu překážek drželi našeho cíle – dlou-
hodobě, profesionálně poskytovat psychosociální pomoc onko-
logicky nemocným a jejich blízkým a tím pozitivně ovlivňovat 
kvalitu života nás všech.

V nekončící cestě za naším cílem nám pomáhaly nejen hodnoty 
Amelie – partnerství, důvěra a zkušenost, ale i tým našich pracov-
níků, dobrovolníků a partnerů.

Amelie byla po celý rok 2021 otevřená všem potřebným a neú-
navně pracovala na všech projektech, z nichž některé bylo mož-
no jen lehce rozvíjet, ale jiné doslova znovu restartovat a začínat 
skoro od nuly.

Zpětné vazby našich klientů a ostatních lidí okolo Amelie nás 
utvrzují v tom, že naše cesta je správná, přestože je provázena ur-
čitou nejistotou nebo i potřebou několika kroků zpět. 

S novými plány zahajujeme rok 2022 a těšíme se na další pěkné 
a smysluplně prožité chvíle, včetně nových kontaktů, a věříme, že 
naše práce bude již méně ovlivněna nečekanými událostmi.

Z vývoje v uplynulém dvouletém období je zřejmé, že vlivem pan-
demie byla mnohá onkologická onemocnění zanedbána, což si 
všichni pracovníci Amelie uvědomují, a věřím, že jsme připraveni 
zvýšit úsilí, abychom podali pomocnou ruku a případný vyšší po-
čet klientů zvládli.

Šárka Slavíková
Předsedkyně spolku Amelie, z.s.
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Amelie a výhled na rok 2022
V současné chvíli Amelie pokračuje ve všem, co dělala doposud. Pokaždé se 
podařilo najít finance, doručit služby, spolupracovat dál a není žádný objektivní 
důvod, proč by se to nyní mělo měnit. Výhled na další rok se možná poněkud 
zamlžuje nesestaveným státním rozpočtem a plány na snižování výdajů. Věří-
me však, že to na pokračování organizace a její mise v roce 2022 vliv mít nebu-
de. Děláme vše pro to, abychom minimalizovali rizika a neomezili jak možnosti 
rozvoje, tak zejména dosah našich služeb. I nadále budeme pomáhat žít život 
s rakovinou.
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Amelie v roce 2021
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. 

Patnáct 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 Olomouc

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“
spuštěna e-mailová Linka Amelie

2012 založení Sociálního podniku Amelie, který je zaměřen na vzdělávání v psychosociální oblasti
akreditace a realizace prvních vzdělávacích akcí

2013

realizace prvního ročníku Tulipánového měsíce
realizace prvního ročníku konference „I slova léčí” o dobrovolnictví na onkologiích
zahájení dvouletého projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
zahájení dobrovolnického 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
zemřela spoluzakladatelka Amelie Henrieta Tondlová
5. 9. zemřela zakladatelka a ředitelka Amelie Pavla Tichá

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 na projektu Hlas pacientek
realizace konference „I slova léčí III.” o mezioborové spolupráci v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké

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 na projektu Hlas pacientek přináší první výsledky
realizace brožury pro praktické lékaře a reedice psychosociálního minima
pokračování Výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR
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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 pacientskými 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 on-line aktivit v mnohem větším měřítku než dříve

2021

realizace devátého ročníku Tulipánového měsíce
pokračují dlouhodobé projekty Center, dobrovolníků a spolupráce
dobrovolnický program pracuje na rozšíření do dalšího regionu
spolupráce pokračuje jak s pacientskými organizacemi, tak s Hlasem pacientů jako samostatnou organizací
realizace úprav a reedice „Psychosociálního minima pro onkologicky nemocné a jejich blízké“
realizace konference „I slova léčí V.“ o specificích komunikace v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké
pokračuje i mnoho menších projektů včetně on-line aktivit
podařila se také podzimní kampaň zaměřená na destigmatizaci onkologického omenocnění
do Pacientské rady MZ byla zvolena Šárka Slavíková, která tak rozvíjí možnosti zastupování práv pacientů

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. Vý-
znamná je zejména spolupráce s fakultními nemocnicemi v Praze, Olomouci a Hradci Králové, nemocnicemi v Liber-
ci, Rakovníku, Příbrami a Nové Vsi pod Pleší, s FN Bulovka 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 2021 prošla organizace několika kontrolami, které měly za úkol 
ověřit, jak plní své povinnosti. Jednalo se zejména o kontrolu hospoda-
ření s dotacemi, finanční audit, ale také nový proces hodnocení Asoci-
ace veřejně prospěšných organizací ČR. Výsledkem je udělení Značky 
spolehlivosti, jejímž držitelem je Amelie od léta 2015. 
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Spolek Amelie 
Spolek Amelie se během roku 2021 soustředil na udržení směru organizace v souvislosti s dlouhobobou 
pandemií, změnami, které to přineslo, a také na udržení kontaktů a spolupráci.

Vedení Amelie v roce 2021

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
Koordinátorka Centra Amelie v Liberci: Petra Kuntošová
Koordinátorka Centra Amelie v Olomouci: Helena Kaštilová
Koordinátorka Centra Amelie v Praze: Monika Kaššaiová
Koordinátorka Centra Amelie v Rakovníku: Jiřina Vecková
Koordinátorky dobrovolnického programu v Olomouci: Marie Kubisová, Kateřina Pfeiferová
Koordinátorka dobrovolnického programu v Praze: Eva Račanová
Koordinátorka dobrovolnického programu ve Středočeském kraji: Dina Rišianová
Koordinátorky dobrovolnického programu v Hradci Králové: Andrea Nečasová, Helena Nováková

Pracovníci v přímé práci s klienty
Petra Kuntošová, Klára Háková, Jana Gebauerová, Iva Vaňková, Eva Davidová, Šárka Slavíková, Michaela Čadková 
Svejkovská, Martina Hráská, Olga Fleková, Kristýna Maulenová, Monika Večeřová, Lucie Vaňková, Kamilu Murphy

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

Účetní
MULTIS PRO s.r.o.

Amelie v roce 2021 zaměstnávala celkem 34 pracovníků, průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr byl 2,59. Součet tří nejvyšších příjmů v Amelii včetně odvodů byl 1 628 106 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 2021 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 covidovou situací jsou však i zde patrné.

Členění podle zdrojů

Státní instituce 1 490
Města a kraje 1 846
Nadace a fondy 658
Dary provozní 518
Tržby 163
Ostatní 4

Veřejná sbírka, použité prostředky 151
Veřejná sbírka, nepoužité prostředky 31

Příjmy a výdaje celkem

Náklady 2021 celkem 4 711
Výnosy 2021 celkem 4 831
Výsledek 120

Z toho hlavní činnost:

Náklady 2021 4 690
Výnosy 2021 4 755
Výsledek 65

Z toho hospodářská činnost:

Náklady 2021 21
Výnosy 2021 76
Výsledek 55

Přílohou této výroční zprávy je kompletní účetní závěrka.

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

1 490

1 846

658

518
163
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Dotace a dary 

Amelii v roce 2021 podpořilo celkem 46 institucí a organizací, ale také 52 osob a řada anonymních dárců. Nejčastěji 
darovanou částkou bylo 1000 Kč, nejvyšší dar od firmy činil 200 000 Kč a od soukromé osoby 10 000 Kč. Nejmenším 
darem bylo 10 Kč placených kartou přes darovací portál od anonymního dárce.

Hlavní město Praha 1 320

Ministerstvo zdravotnictví 776

Úřad vlády České republiky 399

Ministerstvo kultury 145

Městská část Praha 10 130

Ministerstvo vnitra 97

Účelové dary

Nadační fond J&T 163

ROCHE, s.r.o. 90
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o. 65
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota 60
Liga proti rakovině Praha, z. s. 56
Nadační fond Avast 42
Novartis, s.r.o. 40

A dále přispěla: Městská část Praha 3, Nadace ČEZ a Nadační fond pomoci.

Dárci Amelie

Soupis darů nad 10 tisíc seřazený dle výše

GeneSpector, s.r.o. 200
Ford Foundation USA 107
Liga proti rakovině Praha, z. s. 35
KNORR-BREMSE  
Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 30

Ministerstvo práce a sociálních věcí 74

Statutární město Olomouc 70

Olomoucký kraj 68

Středočeský kraj 55

Městská část Praha 8 55

Liberecký kraj 32

Statutární město Liberec 30

Městská část Praha 2 29

Městská část Praha 5 21

Městská část Praha 4 20

Město Rakovník 11

Pfizer, spol. s r.o. 40
Nadace rozvoje občanské  
společnosti/NF Tesco 26

AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. 24
Nadace rozvoje občanské společnosti/
Raiffeisen Bank 11

NF Lasvit 10
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe 10
PRECIOSA, a.s. 10

Florea Holland s.r.o. 28
KPC-Group, s.r.o. 15
Valbek, spol. s r.o. 15
Svejkovská Eva 10
Draslarová Dana 10
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Seznam jmen/názvů dárců do 10 tisíc

Aldorf Lukáš
Bezděková Michaela
Cimrmannová Tereza
Dream Sisters, s.r.o.
Hlavata Andrea
Hojerová Ilona 
Jiroušek Martin
Karasová Lenka

Dále jeden dárce, který chce zůstat anonymní.

Nefinanční dary

Provoz Amelie je dotován také materiálními dary a bezplatnými službami, které jsou pro její činnost nesmírně důle-
žité. V roce 2021 nám tímto způsobem pomáhaly následující osoby a organizace:

Daněčková Ivana Tisk propagačních materiálů 9
ALBI Česká republika, a.s. Propagační materiál 6
Google Czech Republic, s.r.o. Reklama a IT služby 6
Frouzová Magdalena, PhDr. Služba zdarma 3
FAMMILKY, s.r.o. Sladké i slané občerstvení 1

Neoceněné nefinanční dary:

Amana, s.r.o. čaje do Center Amelie
Antonínovo pekařství podpora při fundraisingových akcích
Aschermannová Alexandra, MUDr. podpora Amelie
Bednářová Ludmila dobrovolný lektor 
Bínová Renata kancelářské potřeby, čaje a káva pro Centrum Praha
Buchvald Pavel, MUDr. Ph.D. dobrovolný lektor
Cendors Eva akce, podpora Amelie
Current Media, s.r.o. – Onkologická Revue propagace Amelie, z.s.
Divadlo na cucky pomoc s prodejem kytiček
Divadlo pod Palmovkou audionahrávky pro onko-pacienty
Friedlová Martina dobrovolná lektorka
Füstová Lucie podporovatel akcí, moderátor
Glassor Decoration, s.r.o. darování ozdob 
Grulichová Dana pomoc s aktivitami
Hogenová Anna, prof. PhDr přednáška
Horká Helena dobrovolný lektor
Hradecká Gabi An videa na YouTube
Hudcová Bianka dobrovolný lektor
Chrpová Maulenová Tereza, MUDr. přednáška
JCDecaux propagace Amelie, z.s.
Jičínská Dana dobrovolný lektor
KAAVA podpora při fundraisingových akcích
Kaprálová Vendula dobrovolný lektor
Klaudiánova nemocnice, a.s. spolupráce
Krajská nemocnice Liberec, a.s. spolupráce
Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o. prostory pro akce
Kulhavá Alena, Mgr. dobrovolný lektor 

Molák Stanislav, Mgr.
Motalova Kristýna
Němcová Markéta
Novák Josef 
Ružicová Olga
Špačková Irena 
Tománková Jana 
Večerková Dorota
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Kundrátová Eva, DiS. dobrovolný lektor
Kuntoš Marek pomoc při akcích
Lerch Jakub, Lerchová Jana podpora Tulipánového měsíce v Olomouci
LIVOX, spol. s r.o. zvýhodněné ceny na tisk letáků
Mackovík Stanislav, Bc. dobrovolný lektor
Magdaléna, o.p.s. vánoční perníčky pro pacienty Nemocnice Na Pleši
Mammacentrum Olomouc pomoc s prodejem kytiček
Masarykova nemocnice Rakovník prostory
Město Liberec záštita Tulipánového měsíce, propagace
Mirakulum park vstupenky
Můj šálek kávy spolupráce na workshopech
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. prostory
Novotný Tomáš technická podpora
Obchodní centrum Forum Liberec prostory a další spolupráce
Otipková Denisa dobrovolný lektor
Peterková Renata dobrovolný lektor
Pončová Radka podpora benefičních akcí
Regata Máchovo jezero, a. s. vstupenky
Seizis, spol. s.r.o. dárce ozdob
Sonnentor, s.r.o. čaje pro klienty
Steyerová Petra, MUDr. dlohodobá podpora Amelie a spolupráce
Ševčíková Dominika, MUDr. dobrovolný lektor
Špatenková Naděžda dobrovolný lektor
Štýbnar Michal dobrovolný lektor
Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o Metropole Zličín – poskytnutí prostor na benefici
Urbášková Alena dobrovolný lektor
Vlachová Milena, Mgr. dobrovolný lektor
We Make Media, s.r.o. propagace Amelie, z.s.
Zedníčková Zuzana dobrovolný lektor
Zikmund Martin, Ing. et Ing. dobrovolný lektor
Žárská Jana dobrovolný lektor

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

Dárcům rozesílala Amelie v roce 2021 newsletter s informacemi o aktivitách organizace. Všem dárcům tým Amelie 
průběžně děkuje – bez nich by činnost organizace nebyla možná.

Děkujeme všem, kteří v roce 2021 Amelii pomohli realizovat její poslání.
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Projekty realizované v roce 2021
V roce 2021 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 onkologic-
ky 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 2021 realizovala:

kontaktů s klienty: 6 138
kontaktů s klienty a veřejností: 11 414
skupinových aktivit: 545

Amelie svým směřováním pokrývá dvě hlavní oblasti činnosti – přímou práci s klientem – onkologicky nemocným či 
jeho blízkým a zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých. 

„Tulipány byly vždy mé oblíbené květiny. Amelie je má ve svém logu a možná i díky tomu byla naše „onkocesta“ lépe 
zvládnutelná s její širokou nabídkou pomoci. Hned na úvodní osobní schůzce V Amelii trpělivě vysvětlili, v jaké situaci 
se manžel nachází a jaké úřední záležitosti jsou potřeba zařídit. Ceníme si toho, že Amelie nabízí pomoc nejen paci-
entům, ale i jejich blízkým a pracovníci jsou na příjmu jak telefonicky a e-mailem, tak i osobně. I po ukončení akutní 
léčby si Amelie uvědomuje, že se někdy pacient dostane na rozcestí. Manžel uvítal nabídka seminářů – Návrat do 
práce a PROdýchej – sdílení pocitů s dalšími pacienty s nádorem či metastázemi na plicích.“ 
Paní Marta, manželka onkologicky nemocného

„Hlas onkologických pacientů vznikl jako spolek v říjnu 2021 a je pro nás velkou ctí, že Amelie se stala jeho členem. 
Velmi si vážíme práce Šárky Slavíkové i celého týmu Amelie a neznáme lepší odborníky na psychosociální oblast než 
jsou právě oni. Pomáhají onkologickým pacientům napříč diagnózami, inspirují ostatní odborníky i pacientské or-
ganizace svými tématy a jsou zárukou kvalitních a relevantních informací v celé komplexnosti onkologické péče a 
podpory.“ 
Paní Petra Adámková za Hlas onkologických pacientů

Zpětné vazby nám říkají, že jdeme správným směrem.
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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, v určité míře 
suplují služby buď Linka Amelie anebo on-line aktivity, včetně poradenských a konzultačních.

Centra Amelie – místa pomoci a setkávání
V roce 2021 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 3 928 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. 

Rok 2021 byl i nadále výrazně ovlivněn minimalizací osobních setkávání jak v individuálních, tak zejména ve sku-
pinových 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 nařízení a rozhodnutí, tak i specifika onkologicky nemocných a jejich blízkých. Naštěstí mohla Ame-
lie navázat na své předešlé on-line aktivity a rozšířit nabídku. Lidé se také začali v on-line světě daleko lépe pohybo-
vat a začali ve zvýšené míře využívat nejen on-line individuální poradenství.

Kontaky s klienty v rámci Center Amelie v roce 2021:

kontakty s klienty celkem 3 928
kontakty v individuálním poradenství 1 598
kontakty přes Linku Amelie 276
kontakty ve skupinových aktivitách 1 802
z toho v sociálních službách 202
účastníci kulturně společenských akcí 0
noví klienti 588

Centra realizovala nakonec i dva rekondiční pobyty a dva další projekty – Tematické měsíce a Arteterapii onkologic-
ky 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 2021 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 2021 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 on-line probíhaly po celý rok přednášky a workshopy zaměřené na onkologic-
kou 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 2021:

kontakty s klienty celkem 680
kontakty v individuálním poradenství 31
kontakty přes Linku Amelie 49
kontakty ve skupinových aktivitách 320
kontakty v ambulanci 280
účastníci kulturně společenských akcí 0
noví klienti 81

V roce 2021 uspořádalo Centrum Amelie Liberec tyto jednorázové akce:
•	 Leden: vycházka k Jablonecké přehradě, jóga na podporu trávení
•	 Únor: výlet k jezeru Kristýna, on-line přednáška Současné možnosti neurochirurgie mozku
•	 Březen: on-line přednáška Kaplan na onkologii, den otevřených dveří
•	 Duben: vycházka S mlokem lehkým krokem, on-line přednáška Pokožka v kondici
•	 Květen: prohlídka Severočeského muzea, návštěva ZOO 
•	 Červen: výlet Za marťanem na Ještěd, výstava soch v plenéru Lidových sadů
•	 Červenec: on-line přednáška Nádory štítné žlázy, návštěva botanické zahrady
•	 Srpen: výlet parníkem po Máchově jezeře, přednáška Bylinky na vylučovací soustavu
•	 Září: divadelní představení Společenství vlastníků, přednáška Výživa v nemoci
•	 Říjen: výlet ke studánce svaté Zdislavy, tvoření podzimních dekorací
•	 Listopad: přednáška Prevence rakoviny prostaty a dalších urologických nemocí, divadelní představení Vražda 

v Orient expressu
•	 Prosinec: on-line workshop Zdravé vánoční cukroví, akce S pravidelným pohybem do roku 2022
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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 
•	 Aktivizační a relaxační aktivity 
•	 Pohybová cvičení 
•	 Trénink paměti  
•	 Přednášky

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 2021:

kontakty s klienty celkem 313
kontakty v individuálním poradenství 159
kontakty přes Linku Amelie 50
kontakty ve skupinových aktivitách 104
účastníci kulturně společenských akcí 0
noví klienti 91

V roce 2021 uspořádalo Centrum Amelie Olomouc tyto jednorázové akce:
•	 Na přelomu září a října se Centrum zapojilo do květinové sbírky Ligy proti rakovině.
•	 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 patnáctý 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, taiči, 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. Na podzim 
se pro klienty otevřely i nové aktivity, a to individuální Fyzioterapeutické konzultace a skupinové Kompenzační cvi-
čení. Centrum bylo klientům otevřené vždy od pondělí do čtvrtka.
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Rok 2021 přinesl i Centru Amelie Praha specifickou situaci, ve které se část aktivit přesunula do on-line prostředí, 
většina aktivit však již byla realizována tak jako v předešlých letech.

Jádro propagace aktivit pro klienty i veřejnost spočívá i nadále v e-mailových 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.

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

Kontakty s klienty v Centru Amelie v Praze v roce 2021:

kontakty s klienty celkem 1 975
kontakty v individuálním poradenství 1 014
kontakty přes Linku Amelie 100
kontakty ve skupinových aktivitách 861
z toho v sociálních službách 202
noví klienti 360

V roce 2021 uspořádalo Centrum Amelie Praha tyto jednorázové akce:
•	 22. 9. proběhl Den Amelie jako otevřený den dveří, kdy se mohli propojit pracovníci, klienti, dobrovolníci 

i veřejnost. Návštěvníci mohli zkusit některé aktivity, které v Centru běžně probíhají, ale i zkusit speciální 
workshopy jako vázání sešitu japonskou ruční vazbou nebo workshop žonglování.

•	 29. 9.-31. 9. se Centrum zapojilo do květinové sbírky Ligy proti rakovině.
•	 V březnu i prosinci jsme připravili Tulipánový obchůdek s výrobky klientů a pracovníků, koupí výrobků bylo 

možné podpořit činnost Centra.
•	 V prosinci proběhla vánoční besídka, součástí byly tvořivé aktivity, relaxace, drobné občerstvení a zpívání 

koled.

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15 (vstup ze Sokolovské ulice)
186 00 Praha 8 - Karlín
Telefon: +420 283 880 316
E-mail: praha@amelie-zs.cz
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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. 
Pravidelná setkání probíhala jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 14 do 17 hodin, pokud nedošlo k omezení 
vzhledem ke covidu-19. Neformální setkání byla realizována jednou za měsíc v rakovnické restauraci Česká cha-
lupa. V průběhu roku byly organizovány výšlapy NW s holemi i bez holí (např. na zámek Nižbor, PR podél Vůznice, 
zříceninu hradu Krašov, lomy Velká a Malá Amerika, Posázavskou stezkou, na Mariánskou Týnici, zámek Hořovice, 
na vyhlídku Pěnčina, Lánskou oborou, na skálu Kapucín v Ležkách u Lubence nebo za Keltským pokladem do 
Podmokel). 

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 2021:

kontakty s klienty celkem 960
kontakty v individuálním poradenství 394
kontakty přes Linku Amelie 49
kontakty ve skupinových aktivitách 517
účastníci kulturně společenských akcí 0
noví klienti 56

V roce 2021 uspořádalo Centrum Amelie Rakovník tyto jednorázové akce:
•	 V květnu se realizoval týdenní rekondiční pobyt v Prachovských skalách, na kterém se sešlo 18 osob. 
•	 V říjnu se uskutečnil 14denní rekondiční pobyt v lázních Karlovy Vary, kterého se zúčastnilo 20 osob.
•	 Prosinec 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 2021 Amelie realizovala dobrovolnický program v Olomouci, v Praze, ve Středočeském kraji a také v Hradci 
Králové. Celkem se programu účastnilo 105 dobrovolníků.

Kde bylo možné dobrovolníky Amelie potkat v roce 2021
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
Fakultní nemocnice Bulovka
  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 vol-
ný čas. Přispívali k celkové humanizaci nemocničního prostředí, a tak odlehčovali nejen samotným pacientům, ale 
i přetíženému zdravotnickému personálu. V Centrech dobrovolníci pomáhají při realizaci aktivit, důležitá je i jejich 
administrativní pomoc. 

Rok 2021 byl i pro dobrovolnický program velkou výzvou a to zejména s ohledem na to, že byl uzavřen přístup dob-
rovolníků 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 2021 realizovat, a přestože došlo k velkým omezením v osobních kontaktech, dobro-
volníci i koordinátoři dobrovolníků vymysleli mnoho způsobů, jak kontakt zprostředkovat. Kontaktů ubylo, ale počet 
dobrovolníků ani množství jimi odpracovaných hodin se výrazně nesnížily.
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Dobrovolníků celkem 105
z toho v nemocnicích 53
a v Centrech a na akcích 70
Počet návštěv 336
Odpracovaných hodin 705
Kontaktů s nemocnými 2 210

Školení dobrovolníků Amelie

Vzhledem k jedinečnosti dobrovolnického programu zaměřeného na onkologicky nemocné realizuje Amelie od 
roku 2008 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. Dob-
rovolníky 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.

Letošní rok přinesl doškolení dobrovolníkům proškoleným částečně v předchozím roce, ale také mnoha novým. 
Vrátili jsme se k původnímu modelu školení.

Školení dobrovolníků v roce 2021

Počet školení 5
Počet proškolených dobrovolníků 51
Počet zapojených dobrovolníků 41

Dobrovolníci se během celoroční činnosti pravidelně účastnili supervizních setkání, na kterých sdíleli situace a pro-
žitky ze své činnosti se supervizorem. Těchto setkání se během roku 2021 realizovalo 7. K tomuto číslu se připojila 
další 3 intervizní setkání s metodikem a on-line 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 silně poznamenán pandemií, ale i tak se podařilo myšlenky 
a  cíle dobrovolnického programu realizovat. Od ledna 2021 pokračoval zákaz návštěv na lůžkovém i ambu-
lantním oddělení, takže dobrovolníci nemohli docházet do nemocnice. Od léta mohli dobrovolníci docházet 
na ambulanci a od pozdního podzimu i k lůžkům, ale jen na chvíli. Pokud dobrovolníci nemohli docházet do 
nemocnice, zapojovali se jinak, např. zdobením oddělení na onkologické klinice během Tulipánového měsíce, 
posíláním vzkazů nemocným v nemocnici, které následně rozdával personál, prodejem kytiček během Českého 
dne proti rakovině, při přípravě a realizaci kreativních a různých dalších balíčků, dárků a přání na onkologickou 
kliniku. Proběhla školení, vzdělávání i supervize pro dobrovolníky. Během roku se také vyměnily koordinátorky 
dobrovolníků.

Dobrovolnický program v Olomouci v roce 2021 v číslech:

Dobrovolníků celkem 15
z toho v nemocnicích 9
a v Centru a na akcích 6
Počet návštěv 42
Odpracovaných hodin 101
Kontaktů s nemocnými 389
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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 2021 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 Fakultní nemocnice Bulovka. Dalším 
oddělením, kam dobrovolníci docházeli, 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 rozhovoru 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 v ne-
mocnicích. Z důvodu vyhlášení zákazu návštěv ve všech zdravotnických zařízeních nemohli dobrovolníci po většinu 
roku za pacienty docházet. Dobrovolníci se však dále zapojovali např. distribucí výtvarného materiálu pro pacienty 
a materiály pro další volnočasové aktivity (křížovky, omalovánky, kvízy apod.), posílali pacientům pozdravy „na dál-
ku“ 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 pokračovali ve zprostředkovaných 
aktivitách.

Dobrovolnický program v Praze v roce 2021 v číslech:

Dobrovolníků celkem 54
z toho v nemocnicích 23
a v Centru a na akcích 39
Počet návštěv 182
Odpracovaných hodin 355
Kontaktů s nemocnými 1 138

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. Každoroční zpívání pro pacienty v nemocnicích a tvořivé dílny se bohužel, vzhledem k zákazu 
návštěv, již uskutečnit nepodařilo.

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

•	 Jednou z úspěšných akcí, které se mohli dobrovolníci „naživo“ účastnit, byl benefiční prodej květin (červen 
2021) v OC Zličín.

•	 Během září se dobrovolníci zapojili v rámci tzv. Dne Amelie (akce v Centru Amelie s bohatým programem pro 
dobrovolníky, klienty a přátele Amelie). Další dobrovolnické podzimní akce už, vzhledem k situaci, probíhaly 
v omezených počtech – výpomoc s balením dárečků pro pacienty a další tvořivé aktivity v Centru.
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•	 Všechna plánovaná vánoční setkání ani mikulášská nadílka v nemocnicích bohužel také proběhnout nemoh-
ly. Dobrovolníci předali, podobně jako již v loňském roce, dárečky pro pacienty sestřičkám na oddělení. 

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

Dobrovolnický program Amelie ve Středočeském kraji

V Nemocnici Na Pleši pokračoval dobrovolnický program Amelie v roce 2021 i nadále ve znamení přísných „co-
vidových“ opatření a uzavírek. V souhrnu mohli dobrovolníci osobně docházet na oddělení pouhých 6 měsíců 
v roce. V tomto období se dobrovolníci věnovali pacientům jako společníci u lůžka nebo organizovali skupinové 
výtvarné dílny. Celkově se vyškolili 4 noví dobrovolníci, někteří z nich však kvůli uzavření nemocnice nestihli 
uskutečnit ani svou první návštěvu. Supervize dobrovolníků probíhaly v průběhu celého roku, a to z velké části 
v on-line podobě.

Navzdory nepříznivé situaci se však řada dobrovolníků zapojila i do podpory pacientů zprostředkovanou formou, 
a to tak, že pacientům posílali dárečky, výtvarné balíčky, záložky, přáníčka nebo připravili tematickou výzdobu o Ve-
likonocích a Vánocích. I díky tomu se nám podařilo s většinou dobrovolníků udržet kontakt.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji v roce 2021 v číslech:

Dobrovolníků celkem 12
z toho v nemocnicích 12
a v Centrech a na akcích 3
Počet návštěv 55
Odpracovaných hodin 156
Kontaktů s nemocnými 535

Dobrovolnický program Amelie v Nemocnici Na Pleši uspořádal tyto akce: 
•	 5 výtvarných dílen pro skupiny pacientů
•	 výzdoba nemocnice v měsíci březnu v rámci projektu Tulipánový měsíc, pro který vytvořilo výzdobu 5 spolu-

pracujících subjektů z okolí (základní školy, neziskové organizace, naši dobrovolníci)

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

Dobrovolnický program Amelie v Hradci Králové

Druhý rok dobrovolnického programu ve FN Hradec Králové probíhal opět ve znamení koronavirových opatřeních, 
která na moment ustoupila až na podzim 2021, aby byla oddělení opět cca po měsíci a půl uzavřena.

Od října převzala koordinátorství po Andree Nečasové Helena Nováková. Podařilo se realizovat několik návštěv na 
lůžkách, zaškolení nových dobrovolníků, on-line supervize. Díky spolupráci se podařilo získat 16 jednorázových 
dobrovolnic, které se zapojovaly distančně, a ty mimo jiné přichystaly i 120 mikulášských balíčků.
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Dobrovolnický program v Hradci Králové v roce 2021 v číslech:

Dobrovolníků celkem 24
z toho v nemocnicích 9
a v Centrech a na akcích 22
Počet návštěv 57
Odpracovaných hodin 92,5
Kontaktů s nemocnými 148

Dobrovolnický program Amelie v Hradci Králové uspořádal tyto akce: 
•	 v průběhu celého roku probíhalo zasílání přáníček a vzkazů na oddělení 
•	 po dobu koronavirových opatření se jedna dobrovolnice spojovala s pacienty distančně formou hovorů po 

telefonu
•	 v Tulipánovém měsíci proběhla výzdoba oddělení
•	 v prosinci dobrovolníci doručili na oddělení sladkou výslužku a mikulášské balíčky s keramickým tulipánem 

s nápisem Amelie

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 Centrech, tak prostřednictvím dobrovolníků v nemocnicích, ale i vycházkami za kulturou – na výstavy, předsta-
vení či do kulturních institucí. V nabídce jsou jak arteterapeutická individuální a skupinová setkání, a to formou 
osobní i  on-line, tak výtvarné dílny či návštěvy výstav. V roce 2021 bylo realizováno více než 70 aktivit, během 
nichž došlo k více než 569 kontaktům s nemocnými. Celkem bylo odslouženo více než 126 hodin, ať už pracovníky, 
či dobrovolníky, kteří na aktivitách spolupracovali v 5 krajích. Výtvarné výrobky byly také prostředkem kontaktu 
a sdílení v době, kdy dobrovolníci nemohli docházet na oddělení za nemocnými. V době uzavřených výstav Amelie 
nabízela mnoho on-line aktivit i individuálních vycházek za kulturou. Specificky byla rozvíjena i komunikace přes 
YouTube, kde byla u 5 videí sledovanost více než 2 tisíce.

Tulipánový měsíc 2021
Již po deváté proběhl v březnu Tulipánový měsíc a opět naplnil své motto Přivolejme s jarem i naději. I přes 
počínající pandemii a uzavření nemocnic a nakonec i nouzový stav se všemi omezeními se podařilo informovat 
širokou veřejnost, 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 poskyto-
vanou v Centrech Amelie. Díky podpoře mnoha organizací se poselství Tulipánového měsíce rozšířilo do dal-
ších míst v ČR. Přestože situace znemožnila realizovat naplánované aktivity, realizovaly se jiné a jinak – třeba 
šití quiltu či on-line vysílání.

Všem, kdo se do Tulipánového měsíce 2021 zapojili, děkujeme!

Tulipánový měsíc 2021 v číslech:

výzdoba
nemocnic a ambulancí 16
oddělení nemocnic 28
Center Amelie 4
dílka vyrobilo osob 5 189
akce pro nemocné
akce v nemocnicích 1
akce v Centrech 6
zapojení veřejnosti
zapojeno institucí (zejména školských) 84
počet dobrovolníků v akci 31
komunikace projektu a psychosociálních potřeb
plakáty v metru 90
plakáty v MHD a další 229
letáky pro veřejnost 1 500
komunikace s médii 31
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Tematické měsíce 2021
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 jednak 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 2021 a každý měsíc se věnoval jiné skupině diagnóz 
a psychosociálním tématům s nimi spojeným.

Projekt běžel po celý rok. Přestože jej ovlivnila pandemická situace a bylo možné realizovat prezenční aktivity v Cen-
trech Amelie a mimo ně jen omezeně, on-line verze se už začala stabilně vpisovat do povědomí veřejnosti a odbor-
níků a bylo možné ji i rozšířit. 

Centra Liberec, Rakovník a Olomouc realizovala vždy jednu aktivitu v měsíci, pokud to umožnila vyhlášená opatření. 
Centrum Praha tři až čtyři aktivity měsíčně. Byly nabízeny přednášky, besedy, workshopy, vycházky či vaření v režimu 
face to face nebo kombinovaně s on-line, abychom naplnili potřeby veřejnosti i rizikovější cílové skupiny onkologic-
ky nemocných. Výrazně se zvýšil podíl on-line aktivit, které byly realizovány ve spolupráci se spolkem Seppia nebo 
přes Google Meet.

V roce 2021 bylo realizováno 62 aktivit, na nichž se podílelo 47 lektorů. Celkový počet kontaktů s veřejností za rok 
byl 777. Z toho bylo osobních kontaktů v Praze 99, v Liberci 47, v Rakovníku 107, v Olomouci 19 a v on-line podobě 
505. Také bylo pořízeno celkem 18 videozáznamů, které měly na YouTube celkem 32 940 zhlédnutí. Největší zájem 
byl o on-line přednášku profesorky Anny Hogenové na téma „Život v přesahu“ a o přednášku o ženskosti a zdravému 
vztahu k sobě Heleny Máslové. Pro nemocné byla k dispozici i webová sekce Novinek v sociálně zdravotní oblasti, ve 
které bylo zveřejněno 38 příspěvků.

Konference „I slova léčí V“
11. listopadu 2021 se uskutečnila konference I slova léčí, kterou spolu s VFN v Praze pořádá Amelie každé dva roky. 
Změnou proti předchozím ročníkům byl přechod do on-line prostředí, jelikož jsme nechtěli zbytečně riskovat zdraví 
účastníků v období podzimní vlny covidu-19. Celkově se konference účastnilo 116 osob, které získaly unikátní odkaz 
a připojily se na sledování konference. Účastníci byli nejvíce z řad zdravotně sociálních pracovníků, zdravotních ses-
ter, psychologů, lékařů a členů paliativních týmů a vedoucích pacientských organizací.

V rámci podtématu konference Psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění se podaři-
lo zmapovat nejproblematičtější oblasti v psychologické, sociální oblasti a dále při sdělování zdravotního stavu ne-
bo ve výživě či fyzioterapii. Autoři příspěvků byli napříč odbornostmi. Velký ohlas mělo sdělení samotného pacienta 
v paliativní péči, který přinesl autentický a neopakovatelný pohled na problematiku.

Pro konferenci byl založen samostatný web, kde lze najít i záznamy všech přednášek, včetně tří zahraničních hostů 
z Kanady, Norska a Hongkongu, kteří se na konferenci živě připojili a odpovídali na dotazy účastníků. Adresa je 
www.islovaleci.cz.

Brožury a podpora informovanosti Amelií 2021
V roce 2021 byla realizováno doplnění a reedice brožury „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich 
blízké“. Úpravy reagovaly na inovace v kontaktech a sociálně právních tématech a také na vznik specifické brožury 
„Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné“ v roce 2020. 



31

Brožury „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“ 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, ale i jednotlivcům, kteří si o ně napsali – celkem na více než 100 míst. Brožura je také 
již tradičně ke stažení na www.amelie-zs.cz/brozura. Na její realizaci máme dlouhodobě velmi pozitivní ohlasy jak 
z dalších organizací, tak od pacientů samotných. Brožura má pomoci pacientům získat informace a kontakty, které 
potřebují včas a na jednom místě. 

V roce 2021 byl také realizován již 4. ročník vydávání Novinek v sociální a zdravotní oblasti pro onkologicky nemocné 
a jejich blízké. Vyšla 2 čísla – v srpnu a v prosinci. Novinky jsou dostupné jak na webu 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 2021 vznikly 
dva samostatné weby, jeden pro konferenci www.islovaleci.cz a druhý pro Tulipánový měsíc – www.tulipanovy-
mesic.cz. To pomáhá specifické informace vyčlenit z obsáhlého hlavního webu, který postupně zjednodušujeme 
a optimalizujeme. Dále byly například doplněny stránky o arteterapii www.amelie-zs.cz/na-vystavu-on-line/ nebo 
distribuovány nové informace pro cílovou skupinu formou novinek na webu www.amelie-zs.cz/category/novinky/, 
které vycházejí pravidelně 2x týdně. 

Na hlavním webu Amelie bylo za rok 2021 otevřeno přes 107 tisíc stránek více než 40 000 uživateli, kteří na webu 
strávili více než 65 dní čistého času. YouTube kanál Amelie zaznamenal přes 66 tisíc shlédnutí s celkovou dobou sle-
dování, která se přiblížila 2 rokům – přes 683 dní čistého času.

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 temati-
ku odborné veřejnosti a zastupuje zájmy onkologicky nemocných na odborné i pacientské úrovni. 

Mezi hlavní témata roku 2021 patřila:
•	 Snaha o vznik mimořádné diety při akutní onkologické nebo paliativní léčbě
•	 Překračování lhůt pro vydání rozhodnutí o invalidním důchodu a velmi dlouhé posuzování
•	 Nekalé praktiky při výpovědích nebo ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů u onkologicky 

nemocných
•	 Nároky na sanitku a cestovní příkaz u specifických diagnóz a okolností

Amelie prezentovala své zkušenosti na některých odborných konferencích. Některé z nich byly z důvodu pandemic-
ké situace pokráceny a přesunuty do on-line režimu.

Název akce Datum Přednášející Název příspěvku

Prague ONCO – 
pacientský seminář 20. 1. 2021 Mgr. Šárka Slavíková

Průvodce pro nevyléčitelně 
onkologicky nemocné a jejich 
blízké

Brněnské onkologické 
dny – pacientský 
seminář

12. 10. 2021 Mgr. Šárka Slavíková Second opinion – Druhý názor
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I v tomto roce pokračovaly aktivity platformy Hlas onkologických pacientů, která se formalizovala a v počtu 10 or-
ganizací založila spolek. Společně byly realizovány aktivity ve prospěch všech onkologicky nemocných. Hlavním té-
matem roku byla revize Národního onkologického programu (NOP), vznik Rady pro implementaci NOP a propojení 
s Národním plánem obnovy. Dále role pacientských organizací v poradních orgánech a při rozhodovacích procesech 
a E-health.

Amelie pokračovala i v individuální spolupráci s pacientskými a dalšími organizacemi. Byl realizován webinář pro 
Maminy s rakovinou (18. 3.) a pro České ILCO (22. 11.) A nechyběl ani tradiční kulatý stůl pro zástupce pacientských 
organizací (6. 12.) o novinkách v legislativě na další rok. V tomto roce jsme také zrealizovali kurz pro zdravotně soci-
ální pracovníky o Systému dávek pro onkologicky nemocné (10. 12.)

Amelie se během roku aktivně zapojila v Pacientské radě Masarykova onkologického ústavu a od konce roku při zvo-
lení nové Pacientské rady MZ na 4 roky v ní má svého zástupce. Pracovníci Amelie se aktivně zapojili ve 3 pracovních 
skupinách Pacientské rady MZ, a to konkrétně ve skupině pro duševní onemocnění, pro zdravotně sociální pomezí 
a pro eHealth.



33

Zpětné vazby Amelii v roce 2021:

Centra:
„Ráda bych Vám poděkovala a také celému týmu Amelie za podporu během léčby a také za pomoc s vyřizováním ID 
a následně s hledáním práce. Pravidelná úterní setkávání, kdy jsme se mohly potkat i s ostatními pacientkami a sdílet 
naše problémy, byla velmi přínosná. Vždy jsem se setkala s velkou ochotou při řešení všech právních a zdravotních 
otázek.“ 
Paní Jarka

„Ráda bych touto cestou PODĚKOVALA AMELII za téměř 10leté provázení a obrovskou pomoc v mém životě, kdy mi 
nebylo vůbec lehko. V Amelii jsem se setkala a potřebovala pomocnou ruku v mnoha směrech, ať už to bylo po strán-
ce psychologické a několika schůzek v sociální pomoci i rodinné terapii, v nemoci nebo v následné remisi s dalšími 
možnostmi péče, jako jsou možnosti setkávání a vlídného, milého slova, které pohladí, hezky připravené workshopy, 
procházky i výlety, ... vlastně cokoli, co Amelie chystá a věnuje k pomoci a následné rekonvalescenci pro nemocného 
pacienta i rodinu, je NAPROSTO OBDIVUHODNÉ. V nemocnici jsem se setkala taky s dobrovolníky a krásně vyzdobený-
mi nejen nástěnkami – skvělé, prostě jste báječní. Neuvěřitelně pomůže vědět, že i když má člověk rodinu daleko, tak 
na cokoli – není sám. OPRAVDU ZASLOUŽENÝ A SKUTEČNÝ VELIKÁNSKÝ DÍK PANÍ SLAVÍKOVÉ A KOLEKTIVU AMELIE, 
KTERÁ JE TU PRO VŠECHNY A JE VELMI POVZBUZUJÍCÍ VĚDĚT, ŽE TADY JSTE A ŽE JSTE HLAVNĚ TAKOVÍ – JACÍ JSTE, 
D Ě K U J E M E , všem Vás mohu jen doporučit a že to, když už je člověk v takové nesnázi, kdy mu vypoví to nejdůležitější 
– zdraví, dělám.“
Paní Jolana

„Tulipány byly vždy mé oblíbené květiny. Amelie je má ve svém logu a možná i díky tomu byla naše „onkocesta“ lépe 
zvládnutelná s její širokou nabídkou pomoci. Hned na úvodní osobní schůzce nám pracovníci trpělivě vysvětlili, v jaké 
situaci se manžel nachází a jaké úřední záležitosti jsou potřeba zařídit. Ceníme si toho, že Amelie nabízí pomoc nejen 
pacientům, ale i jejich blízkým, a pracovníci jsou na příjmu jak telefonicky, e-mailem, tak i osobně. I po ukončení akutní 
léčby si Amelie uvědomuje, že se někdy pacient dostane na rozcestí. Manžel uvítal nabídka seminářů – Návrat do práce 
a PROdýchej – sdílení pocitů s dalšími pacienty s nádorem či metastázemi na plicích.“
Paní Marie

Dobrovolníci:
„Myslím si, že práce v Amelii má určitě smysl...Díky Amelii jsem si rozšířila obzor s onkologicky nemocnými pacienty, 
např. naučila jsem se vcítit do jejich psychické i tělesné stránky, naučila jsem se naslouchat a prožívat s nimi jejich ra-
dostné i smutné příběhy atd. Snažím se, spíše se stále učím, ke každému pacientovi přistupovat jako k člověku, abych 
k němu získala krásný lidský vztah.
Je to krásná, smysluplná práce, která mě nabíjí. Vím, že na to nejsem sama, že za mnou stojí fundovaný tým z Amelie 
a tým samotných dobrovolníků. Že se můžeme navzájem podporovat a budovat společenství lidí, kteří chtějí pomá-
hat!
Popřejme si navzájem – vytrvejme a vždy pamatujme na to, že každý člověk je hoden lásky!“
Dobrovolnice Dana

„Vaše dobrovolnice jsou moc milé a vstřícné. Je to příjemné vytržení z tohoto nemocničního prostředí.“
Paní Marina z čekárny onkologické ambulance

Tulipánový měsíc:
„Posíláme s kamarádkou pár obrázků, ať udělají radost. Moc děkujeme za to, co děláte!“ 
Dobrovolnice Renata B.

„Akce Tulipánový měsíc byla pro žáky naší školy velmi zajímavá i podnětná. Hlavní význam akce vidím v tom, že naši 
žáci měli možnost být někomu dalšímu prospěšní. Takže za tuto možnost děkujeme.“
Ivana Sedlářová, učitelka ZŠ Lesní, Liberec
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„Obrázky jsme pro vás vytvořili rádi a moc si přejeme, aby lidem, kteří jsou nuceni bojovat s rakovinou, přinesly alespoň 
trochu radosti a naděje.“ 
Paní učitelka Jiřina, ZŠ Praha 8

„Myslím, že akce Tulipánový měsíc je velmi vydařená. Děvčata se vždy do této akce rády zapojují a především ze stra-
ny pacientů je velmi vítaná. Sestřičky jsou rády za výzdobu onkologické čekárny a pacienty vždy potěší přání a malý 
dáreček (slzy dojetí jsou velmi časté).“
Milena Vlachová, učitelka SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, odloučené pracoviště Česká Lípa a SZŠ a SOŠ Čes-
ká Lípa

Brožura psychosociální minimum:
„Před lety jsem hned při diagnostice mého onemocnění potkal v čekárně ambulance vaši brožuru psychosociálního 
minima a jsem moc rád, protože mi opravdu pomohla!“
Pan R., onkologicky nemocný

„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:
„Velice rádi bychom vyjádřili poděkování spolku Amelie a zvláště paní Šárce Slavíkové. Jako nově vzniklý Nadační fond 
Úsměv nejen pro Kryštofa jsme do neziskové oblasti, zejména do pomoci směrované pro onkologicky nemocné a jejich 
rodiny, aktivně vstoupili v polovině roku 2021. K naší cestě nás vedl odchod našeho syna Kryštofa, který podlehl onko-
logickému onemocnění. V práci jsme postupně čerpali znalosti a zkušenosti, a když jsme si nebyli jistí, tak na náš dotaz 
Amelie vždy velice profesionálně, ochotně a vstřícně reagovala. Nejenom svými odbornými radami, ale i podporou 
a zkušenostmi, které za dobu svého působení nashromáždila. Pokud nás navštívil klient v situaci, se kterou bychom si 
nebyli jistí, Amelie nám vždy a laskavě podala pomocnou ruku, případně klienta převzala do své péče, což se poslední 
dobou stalo pravidlem. Otevřené srdce a upřímná chuť pomáhat. To je Amelie.“
Marie a Tibor Abelovi z NF Úsměv pro Kryštofa

Činnost Amelie:
„Obchodní centrum Forum Liberec vnímá činnost Amelie jako důležitou a chce ji maximálně podporovat. Vidíme Váš 
přínos a velice si ho vážíme. To je i důvodem, proč jsme začali (věříme v tradici této akce) od Vás k MDŽ tulipány odku-
povat a rozdávat našim zákaznicím.“ 
Věnka Drábková, marketingová manažerka Centra

„Já si vážím lidí, co pomáhají druhým. A u Vás vidím, že pomáháte a věřím, že to musí být náročné po všech stránkách. 
Proto jsem rád, že můžeme nějakou malou měrou také pomoci a zapojit se do této akce. Děkuji a držím palce ve všem, 
co děláte.“
Jiří Jakoubě – FitnessLife
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2021

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Amelie, z.s.

Šaldova 337/15
Praha 8
18600

(v celých tisících Kč)

27052141
IČO

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

Označení Název Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost Celkem

A. Náklady 1 21

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 21

A.III. Osobní náklady 4 3 568 0 3 568

A.V. Ostatní náklady 6 16 0 16

A.VII. Poskytnuté příspěvky 8 1 0 1

Náklady celkem 10 21

B. Výnosy 11 76

B.I. Provozní dotace 12 3 336 0 3 336

B.II. Přijaté příspěvky 13 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 87 76 163

B.IV. Ostatní výnosy 15 4 0 4

Výnosy celkem 17 76

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 65 55 120

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 65 55 120

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

27.04.22

14:30

Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Právní forma účetní jednotky

1
Vytištěno systémem ABRA Flexi.

4 690 4 711

1 105 1 126

4 690 4 711

4 755 4 831

1 328 1 328

4 755 4 831

spolek

činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Přílohy:
Účetní závěrka Amelie, z.s. za rok 2021
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ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Amelie, z.s.

Šaldova 337/15
Praha 8
18600

(v celých tisících Kč)

27052141
IČO

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Označení Název Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni

účetního
období

Stav k
poslednímu
dni účetního

období

A A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 50 50

A A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -50 -50

A B. Krátkodobý majetek celkem 6 3 029

A B.II. Pohledávky celkem 8 97 75

A B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 2 951

A B.IV. Jiná aktiva celkem 10 3 3

A AKTIVA CELKEM 11 3 029

Označení Název Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni

účetního
období

Stav k
poslednímu
dni účetního

období

P A. Vlastní zdroje celkem 13

P A.I. Jmění celkem 14 1 876

P A.II. Výsledek hospodaření celkem 15 473 592

P B. Cizí zdroje celkem 16 561

P B.III. Krátkodobé závazky celkem 19 24

P B.IV. Jiná pasiva celkem 20 537

P PASIVA CELKEM 21 3 029

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

27.04.22

14:37

1
Vytištěno systémem ABRA Flexi.

2 682

2 582

2 682

2 319 2 469

1 846

364

26

338

2 683

spolek

činnosti organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů
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1 
 

Příloha v účetní závěrce 
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

1.1. Název, sídlo, IČ, zápis do veřejného rejstříku  
Amelie, z.s. 
Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8 
IČ 27052141 
 
Spisová značka: 
L 17318 vedená u Městského soudu v Praze 

1.2. Právní forma 
Spolek – z.s. 

1.3. Poslání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti)  
Hlavní činností Amelie je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je 
spolek založen. Účelem Amelie je psychosociální pomoc onkologicky nemocným i jejich 
blízkým. Účel bude naplňován skrze tyto aktivity: 

-poskytování psychosociální péče  

-podpora této péče spočívající zejména v získávání dalších zájemců o dobrovolnou a 
profesionální službu v této oblasti a osoby ochotné tuto péči finančně podporovat, ve 
zlepšování informovanosti veřejnosti o možnostech kvalitní psychosociální péče, ve 
vzdělávání a výzkumu v této oblasti, v prosazování legislativních a společenských změn, 
které by umožnily rozšíření komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké a 
přispívaly k proměně vztahu k psychosociální péči ve společnosti. 

1.4. Statutární orgán  
Předsedkyně Šárka Slavíková 

1.5. Účetní období, rozvahový den  
Účetní závěrka je sestavena za kalendářní rok 2021. Rozvahovým dnem je 31.12.2021 

1.6.  Kategorie účetní jednotky 
Mikro účetní jednotka 

2. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD  

2.1. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách  
Dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.504/2002 Sb 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, 
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními 
standardy pro jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Účetní jednotka dodržuje zásadu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, 
předpoklad neomezeného trvání účetní jednotky, věcnou a časovou souvislost nákladů a 
výnosů, zásadu opatrnosti, stálost metod a zákaz kompenzace. Od uvedených metod se účetní 
jednotka neodchyluje. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  

3.1. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 
Celkový výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk 64 795 Kč, celkový výsledek 
hospodaření z hosp. činnosti je zisk 54 891 Kč. Výsledek hospodaření je 119 686. Základ 
daně je 131 977 Kč. 

3.2. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zákona upravujícího státní 
statistickou službu a související zvláštní právní předpisy v členění podle kategorií, jakož i 
osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek A.III.10. 
Mzdové náklady až A.III.14. Ostatní sociální náklady  
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 2,59 

    Hlavní Hospodářská celkem 
A. III. 10. Mzdové náklady 2 795 0 2 795 

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 763 0 763 

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 0 0 0 
A. III. 13. Zákonné sociální náklady 0 0 0 

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 6 0 6 

3.3. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo 
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou  
Jeden zaměstnanec – předsedkyně a zároveň sociální pracovnice a projektová manažerka  

3.4. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby užití prostředků v 
běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v 
členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů 

Ř.  2020 2021 
1. Výsledek hospodaření 94 120 
2. Výdaje - celkem 4 725 4 711 
3. Příjmy - celkem 4 819 4 831 
4. Výdaje vynaložené v souvislosti 

s plněním poslání  
4 597 4680 

5. Příjmy, které nejsou předmětem daně 
nebo jsou osvobozené 

4 652 4668 

6. Základ pro výpočet daně (ř.1+ř.4-ř.5) 38 132 
7. Daň 0 0 

Způsob zjištění základu daně z příjmu je transformací výsledku hospodaření zjištěného v 
účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů. 
Účetní jednotka využila možnosti dle § 20 odst. 7 Zákona 586/1992 Sb. a snížila základ daně o 
132 tis. Kč. 
Daňová úleva za zdaňovací období roku 2020 ve výši 38 tis. Kč byla použita ke krytí nákladů 
prováděné nepodnikatelské činnosti. 

3.5. Přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze 
státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením 
výše dotací a jejich zdrojů  
Provozní dotace: 

Zdroj Tis. Kč 
Hlavní město Praha  1 319,9 

Ministerstvo zdravotnictví 775,5 

Úřad vlády České republiky 399 
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Ministerstvo kultury 144,5 

Městská část Praha 10 130 

Ministerstvo vnitra 97 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 74,386 

Statutární město Olomouc 70 

Olomoucký kraj 68,1 

Středočeský kraj 55 

Městská část Praha 8 55 

Liberecký kraj 32,3 

Statutární město Liberec 30 

Městská část Praha 2 29 

Městská část Praha 5 21 

Městská část Praha 4 20 

Město Rakovník 11 

Městská část Praha 3 4,6 

Investiční dotace: žádné 

3.6. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jde-li o významné 
položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis 
Přehled je uveden podrobně ve výroční zprávě v kapitole „Financování Amelie“ 

3.7. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a 
výše vybraných částek 
Sbírka č. S-MHMP/112879/2013, účel: Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a 
jejich blízké. Celkový roční příjem 181 641,01 Kč. Celkové hrazené náklady – 151 099,29 
Kč. Rozdíl  21 554,18 Kč je připsán na účtu 911.  

3.8. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení 
zisku 
Zisk z roku 2020 byl převeden v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let a bude 
použit na financování aktivit Amelie z.s. pokud nebudou zajištěny jiné vhodné zdroje. 

3.9. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky (viz § 19 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb.) 
Veškeré dopady COVID-19 týkající se činnosti účetní jednotky v roce 2021 byly 
zohledněny v účetní závěrce k 31.12.2021. Vedení účetní jednotky bude pokračovat v 
monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění 
jakýchkoliv negativních účinků na účetní jednotku a její zaměstnance. Další světové 
události byly vyhodnoceny, že nebudou mít bezprostřední dopad na činnost v roce 2022. 
 
Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 (a dalších událostí) na svoji 
činnost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za 
předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
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Tato příloha je úplná a obsahuje veškeré informace. Pro jakékoli jiné informace vyžadované v příloze 
VZ dle vyhlášky 504 platí, že pro ně účetní jednotka nemá náplň, nebo jsou pro ni nerelevantní.  
 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2022 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Podpisový záznam statutárního orgánu 
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