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Dění v Amelii

Jsme v plném proudu psaní grantů a dotací, hledáme informace,
spolupracujeme. Chystáme se na
konferenci 20. listopadu. Amelii
se také podařilo dokončit práci na
třech důležitých brožurách, které nyní míří ke svým uživatelům.
Máme velkou radost, že je můžeme
vytisknout a distribuovat, což by
se bez podpory mnoha dobrovolníků a finančních podporovatelů
rozhodně nepodařilo. Takže velký
dík patří těm, kdo nám pomohli.
Je vidět, že když se dáme všichni
dohromady, dokážeme hodně!

Rozhovor: Tereza Žílová, tajemnice Gerontologického institutu
Terezo, Vy jste letos úspěšně vedla Tulipánový měsíc 2019, jaké to bylo?
Co Vás překvapilo nebo potěšilo?
Uvědomila jsem si, jak skvěle tuhle akci téměř před 9 lety Pavla Tichá, zakladatelka Amelie, vymyslela. Dnes by vám pravděpodobně na každém semináři o fundraisingu radili jednoduché a platné heslo: „Jen nežádejte, ale
také dávejte, vztah mezi firmou a neziskovkou musí být reciproční.“ Tohle
heslo je v případě Tulipánového měsíce pro partnery akce plněno vrchovatě.
Firmy mohou přispět na dobrou věc a zároveň obdarovat své obchodní partnery, přátele nebo si vyzdobit kancelář v duchu motta Přivolejme s jarem
i naději, které vždy celou akci provází. Pro nemocné má Tulipánový měsíc
ještě další rozměr. Nezáleží na tom, jestli jsou právě v nemocnici, na cestě
k vyléčení nebo v terminálním stádiu nemoci, jsou to lidé jako ostatní a potřebují, aby s nimi jejich okolí běžně komunikovalo, bavilo se a chovalo se
k nim jako dřív. Skvělé je i zapojení dobrovolníků či školek a škol, které pro
akci vytvářely různá výtvarná dílka s ústředním motivem tulipánu. Mám
nyní doma čerstvého prvňáčka a přijde mi úžasné angažovat i takto malé
děti do pomoci lidem, kteří procházejí těžším životním obdobím. Mluvit
o tom, by mohlo pomoci určité detabuizaci této problematiky v další generaci. Tulipánový měsíc mě minimálně na pár měsíců pohltil a myslím, že je
to docela nakažlivé!
Jako projektově zaměřený člověk jste rychlá a flexibilní. Možná to máte
někdy v oblasti, kde nic není jisté a dosahování výsledků se zdá v nedohlednu, těžké. Jak to vnímáte?
V tomto ohledu vnímám nepříjemně grantovou politiku. Dlouhé měsíce
čekáte, zda váš projekt bude podpořen a výsledky se často dozvíte až koncem první poloviny roku, na kterou finance žádáte. Navíc většinou musíte na
dlouholeté projekty žádat o podporu každoročně. To jsou věci, co mi berou
energii. Abych mohla zažívat menší úspěchy, snažím se ve své práci pracovat
s procesy v týmu a mnohdy subjektivními výsledky. Vždy mám dobrý pocit
bez ohledu na to, zda projekt bude podpořen či nikoli.

Co by podle Vás Amelie potřebovala?
Amelie by potřebovala jistotu financování na další roky, aby se organizace
mohla spolehnout na určitou výši rozpočtu. A také nějakého filantropa nebo
firmu, kteří by si vizi a poslání Amelie vzali za své a zároveň nepotřebovali nijak ohýbat dosavadní činnosti a výsledky. Jsem totiž přesvědčená o tom, že Amelie jedinečně a komplexně řeší problematiku psychosociální pomoci
onkologicky nemocným a jejich blízkým. Kromě té přímé pomoci potřebným, která je nejvíce vidět, vzdělává další
odborníky a profesionály, šíří osvětu, přináší dobrou praxi ze zahraničí a navíc má nakročeno do oblasti advocacy
(snaží se ovlivňovat rozhodnutí politických, ekonomických a sociálních systémů), což pokládám za velmi důležitou,
ale těžkou činnost.
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po onkologické nemoci

Dobrovolnický program
Amelie

Zvládání rakoviny
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Příručka pro pacienty

Čas štědrosti se blíží!

Již nyní se v Amelii pomalu, ale jistě připravujeme na
sváteční období, které koncem roku završí naše celoroční
úsilí směřované k pomoci onkologicky nemocným a jejich
blízkým. V Centrech Amelie se budou připravovat akce
pro klienty i veřejnost, v nemocnicích nebude chybět
tradiční mikulášská nadílka pro pacienty. Nezapomínáme

ani na naše ochotné dobrovolníky, kterým se vždy
snažíme poděkovat alespoň malými dárky. To vše se
však neobejde bez štědrých dárců, kteří mohou Amelii
podpořit různými způsoby. Více o možnostech dárcovství
pro Amelii lze nalézt na www.amelie-zs.cz nebo nás
kontaktovat na e-mailu: kancelar@amelie-zs.cz.

Na letošní rok nám do
vyrovnaného rozpočtu kvůli
velkému počtu projektů pro
klienty chybí 150 tisíc Kč.

kon fer ence

Také díky nutnému personálnímu
rozšíření nás čeká v roce 2020
nevyrovnaný rozpočet. Podpora
státu a veřejných institucí klesá.
V naší oblasti také z toho důvodu,
že chybí Národní akční plán pro
onkologická onemocnění.
Každý dárce a dar
nám velmi pomůže, děkujeme!

I slova léčí IV.
Specifika komunikace
s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

20. listopadu 2019
Konferenční centrum GreenPoint Praha
Zahraniční host doktorka Maria Die Trill (zástupce IPOS)

Témata odpoledních workshopů
Začleňující jazyk v transdisciplinárních týmech
PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.

Prevence stresu a vyhoření u pečujících o onkologické pacienty
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Supervizní techniky

PhDr. Marie Marečková-Nosálková, PhD.
Možnost přihlášení a výběr workshopu na:
www.amelie-zs.cz nebo na e-mailu vzdelavani@amelie-zs.cz

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.facebook.com/amelie.zs • www.amelie-zs.cz

