Dobrý život lze žít i s rakovinou.
Amelie k tomu spolu s Vámi už čtrnáct let
dopomáhá nemocným i jejich blízkým.
Co se za tu dobu změnilo?
V roce 2006, když Amelie začínala, se o psychosociální pomoci u onkologického onemocnění mluvilo velmi okrajově. V roce 2019 se ví, že zátěž z nemoci zasahuje tělo, psychiku
i sociální vazby nemocného i jeho blízkých. Čím dál víc lidí vnímá toto onemocnění jako
komplexní událost, která si žádá péči a podporu.

V roce 2006 byl výskyt psychologa při sdělování vážné diagnózy onkologicky nemocnému raritou. V nemocnici se psychické podpory od školeného odborníka nemocným dostávalo spíše ojediněle. Střediska psychosociální podpory neexistovala ani mimo nemocnici,
nemocný byl odkázán na to, že seberu sílu a najde si eventuálně psychologa sám. V roce
2019 existuje alespoň jedno nemocniční zařízení, kde je již psycholog k dispozici, když se
nemocnému sděluje nepříznivá diagnóza. V některých dalších nemocnicích může hospitalizovaný člověk dostat psychologickou podporu od nemocničního psychologa, pokud o ni
stojí. Amelie spravuje a distribuuje adresář psychologů, kteří jsou připraveni pomoci lidem
s onkologickou diagnózou, aby nemoc akceptovali a postavili se k ní konstruktivně. A nabízí
ve svých třech centrech bezplatné psychologické poradenství a kromě toho provozuje i distanční poradu přes skype a telefon.

Nemoc silně zasahuje i partnery, děti a přátele onkologicky nemocných. V roce 2006 za psychologem docházelo jen velmi málo lidí ve vztahu k onkologickému onemocnění někoho
blízkého. V roce 2019 je daleko větší povědomí o tom, že rakovina zatěžuje nejen nemocného, ale i jeho okolí. Členové rodiny a další blízcí lidé tvoří zhruba polovinu klientely Amelie,
i oni mohou využívat jejích bezplatných služeb a dělají to.

Sociální práce v onkologicky nemocnými znamená pomoc v orientaci v nové situaci z hlediska materiálního zajištění: na co mám jako nemocný od státu nárok a jak si to vyřídím?
V roce 2006 pracovali sociální pracovníci s onkologicky nemocnými jen v Komplexních onkologických centrech a několika nemocnicích, téměř vždy jen u lůžek. V roce 2019 sociální
práce v nemocnicích je o něco dále, ale stále není dostupná v dostatečné míře. Adresář sociálních pracovníků v nemocnicích však nemocným i jejich blízkým ukazuje, kam se obrátit.
Amelie poskytuje odborné sociální poradenství či zdravotně sociální poradenství ve třech
svých centrech a po telefonu či přes skype. Díky sociální práci Amelie se podařilo založit
sociální sekci pod Českou onkologickou společností ČLS JEP.

V roce 2006 dobrovolníci na onkologických odděleních pro dospělé až na pár výjimek nepůsobili. Akreditace dobrovolnických programů stála na svém začátku, stejně jako metodické
práce a vzdělávání dobrovolníků. V roce 2019 slaví dobrovolnický program Amelie 10 let od
akreditace. Dobrovolníci vyškolení Amelií působí v šesti nemocnicích, na jedenácti odděleních a ve čtyřech Centrech Amelie. Vzdělávání Amelie pro dobrovolníky využívají i další
dobrovolnické programy. Každý rok se takových školení pořádá pět.

Na startu, v roce 2006, byl rozpočet Amelie téměř nulový. Pracovalo v ní 10 dobrovolníků, většinou profesionálů, kteří nabízeli svůj čas a odbornost bezplatně, ale nekontinuálně.
Amelie vznikla v Praze a také jen tam působila. Obslouženo bylo asi 10 nemocných, kteří Amelii našli přes Pavlu Tichou. V roce 2019 je rozpočet Amelie skoro pět milionů korun.
Sdružuje práci zhruba tří desítek profesionálů, z nichž je 11 kmenových pracovníků na částečné úvazky. Ročně obslouží 11 projektů ve 4 místech v republice (v Praze, v Olomouci,
Liberci a ve Středočeském kraji) a kontaktuje ji zhruba 6 tisíc nemocných a jejich blízkých.
Finanční podporu Amelii poskytuje každý rok na 30 institucí a organizací.

Financování je každý rok nejisté a svou roztříštěností zatěžující. Našim přáním je rozšířit počet
drobných i soukromých dárců, kteří by chápali společenskou prospěšnost aktivit Amelie a podpořili
ji. Rakovina je součástí životů mnoha lidí a je třeba ji takto brát. Není to jednoduchý život, často
vyvstanou obtíže, které nemocný člověk a jeho okolí musí řešit. Amelie jim pomáhá, ve svých
Centrech, v nemocnicích i zastupováním zájmů.

Amelie pomáhá lidem žít život s rakovinou
• Nabízí služby psychologa, psychoterapeuta, sociálního pracovníka…
a rozšiřuje povědomí o prospěšnosti takové pomoci.

• Školí a motivuje dobrovolníky, kteří chodí do nemocnic a ambulancí
a jsou vzpruhou nemocných.

• Vytváří psychosociální odbornost, komunikuje s odborníky a pacientskými
organizacemi, vzdělává a sdílí informace.

• Založila a provozuje čtyři Centra pomoci a Linku Amelie.
• Chceme, aby psychosociální pomoc byla dostupná všem v České republice. Dále pracujeme na navyšování jejích kapacit.

Připojit se může každý, ať už jako dárce peněz nebo svého času!
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