
Rozhovor

Šárka Slavíková, sociální pracovnice a statutární zástupkyně Amelie
Šárko, v loňském roce jste obdržela Cenu ministra 
zdravotnictví za přínos v sociálně zdravotní oblasti 
pro zdravotně postižené. Co pro Vás toto ocenění zna-
mená?
Byla jsem oceněna za dlouhodobou práci v této oblasti 
pro onkologicky nemocné. Té se věnuji profesionálně již 
od roku 2001. Téma se mě dotýká i osobně, mnoho mých 
blízkých totiž bylo nebo je onkologicky nemocných. Oce-
nění považuji za důležité, protože se tím nezviditelňuje 
pouze práce jednotlivce, ale celé téma a jeho potřebnost. 
Jsem přesvědčená, že psychosociální problematika onko-
logicky nemocných by si u nás zasloužila větší pozornost. 
Osobně mě udělení ceny potěšilo i překvapilo zároveň. 
Vnímám to však i jako určitý závazek, abych v této práci 
pokračovala a snažila se udržet její kvalitu.

Jaká je role sociální pracovnice u onkologicky nemoc-
ných? Má Vaše práce nějaké zvláštnosti?
Velmi široká. Nemoc zasahuje do všech oblastí života 
a mým úkolem v takové situaci je, abych pomohla ne-
mocnému zmapovat problémy a začít je řešit dle priorit. 
S klientem se soustředíme nejen na to, co by ho mohlo 
nejvíce ohrožovat, ale i na možnosti. Ty hledáme tak, aby 
byly v souvislosti s onkologickou léčbou reálné. Nejčastě-
ji s klienty řešíme otázku invalidních důchodů, pracovní 
neschopnosti a návratů do práce. Co se týče specifik prá-
ce, sociální pracovníci potřebují v tomto případě velký 
přesah do ostatních oborů. Musí mít základní povědomí 
o onkologii, dobrou znalost zdravotního práva i pracov-
něprávní problematiky. 

A jak hodnotíte, z hlediska sociální práce, uplynulý rok?
Práce i podnětů ke zlepšení máme mnoho. O Amelii se 
dozvídá stále více lidí, takže nám počet klientů meziroč-
ně narůstá. Zároveň se objevují nové a zvláštní případy, 
kterými se pro klienty zabýváme. Kvůli komplikované 
legislativně se lidé dostávají do složitých situací, které se 
nevyřeší jen jednou radou nebo konzultací.

V čem vidíte naději a v jaké oblasti vnímáte zhoršení 
situace?
Naději vidím například v dobré spolupráci mezi paci-
entskými organizacemi a Českou onkologickou společ-
ností. I veřejný sektor by měl pochopit, že spolupráce se 
sociálně zdravotní oblastí a její podpora je důležitá. Pro-
blémem je i to, že některá ministerstva nepracují na pro-
blematice mezirezortně. Aktuálně se to odráží například 
na otázkách dopravy nemocných nebo na dopadech zvý-
šení minimální mzdy u OZP pracujících na nižší úvazky. 

Co byste přála Amelii?
Aby Amelii považovalo za odbornou organizaci, která je 
důležitá, co nejvíce lidí. Nejen kvůli tomu, aby se o nás 
dozvěděli nemocní a jejich blízcí, ale i  lékaři, další od-
borníci a také dárci. Bez jejich podpory a důvěry se totiž 
bezplatné poskytování pomoci neobejde.
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Dění v Amelii
Začátkem roku se věnujeme, vedle našich běžných aktivit, přípravě tradiční březnové akce Tulipánový měsíc. Opět 
chystáme pestrý program, který bude probíhat na různých místech. Každý si může najít možnost, jak se zapojit a pod-
pořit zviditelnění komplexní péče o onkologicky nemocné. Navíc ani tentokrát nebude chybět benefiční prodej květin 
Florea.cz. V letošním roce nám jde o hodně. Jakákoli podpora pro Amelii bude důležitá, zapojte se i vy!



Navštivte náš web, zavolejte, napište!

Amelie, z.s. • Šaldova 15, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: +420 283 880 316 • tel.: +420 739 001 123 • e-mail: amelie@amelie-zs.cz
www.fb.com/amelie.zs • www.instagram.com/amelie_zs • www.amelie-zs.cz

Srdečně vás zveme na následující akce:

6. února 2020 
od 9.30 hodin vás Dobrovolnický program Amelie zve na
• přednášku cestovatelky a spisovatelky Hany Hindráko-

vé nazvanou Můj africký příběh
• akce se koná v kinosále Nemocnice Na Pleši

2. března 2020 
vás Centrum Olomouc zve na 
• první den Benefiční výstavy Mandal, která bude k vi-

dění do 31. března v kavárně Bistrá kráva, Wurmova 5, 
Olomouc

• v termínu 17. března se zde uskuteční workshop s au-
torkou Hanou Souškovou

4. března 2020 
od 8 do 15 hodin vás Centrum Rakovník zve na společ-
nou procházku 
• cílem bude Předjaří v Královské zahradě
• sraz s Jiřinou Veckovou z Amelie se uskuteční na auto-

busovém nádraží v Rakovníku

8. března 2020 
od 14 do 19 hodin vás Centrum Liberec zve na 
• Mezinárodní den žen do obchodního centra Forum 

Liberec, kde bude možné benefičně zakoupit a zasadit 
cibulky tulipánů 

10. března 2020 
od 19.30 hodin vás Centrum Praha zve na
• benefiční divadelní představení Divé ženy, které se 

uskuteční v Divadle Na Prádle, Besední 3, Praha 1
• vstupenky lze zakoupit na webu:  

www.mirkapapajikova.cz/dive-zeny/

18. března 2020 
od 16.30 hodin vás Centrum Praha zve na
• přednášku Doc. Laury Janáčková, CSc. nazvanou Štěs-

tí, hledání ztraceného grálu

20. března 2020 
od 15 do 18 hodin vás Centrum Olomouc zve na 
• Dobročinný bazar, který nabídne oblečení, doplňky či 

ruční výrobky

24. března 2020 
od 16.30 do 18 hodin vás Centrum Praha zve na
• kreativní workshop Tulipány pod vedením Mgr. Art 

Floriana Divi

26. března 2020 
od 10 do 16 hodin vás Centrum Rakovník zve na spo-
lečnou procházku
• cílem bude přírodní památka Přílepská skála, délka 

trasy 7 až 13 km
• sraz s Jiřinou Veckovou z Amelie se uskuteční před 

prodejnou nábytku Zoubkovi

30. března 2020 
od 18 do 19.30 hodin vás Amelie zve na online před-
nášku
• téma Psychosomatický pohled na prevenci nemoci 

přiblíží psycholog Petr Háva
• k přednášce se lze bezplatně připojit na:  

www.amelie-zs.cz/online

Více o programu, přihlášení se na akce a příp. změnách lze 
nalézt na www.amelie-zs.cz


