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Pravidelné bezplatné aktivity pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké: 

INDIVIDUÁLNÍ: 

Konzultace s psychologem  
•  úterý 9:00-11:00                                                                               
Konkrétně: 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4.                     

Rozhovor s odborníkem o jakémkoliv 

problému, který vás tíží v souvislosti s 

onkologickým onemocněním. K dispozici 

vám bude na telefonu či emailu 

psycholožka Mgr. Klára Háková                                                      

telefon: 608458301                                                                                          

email: psycholog.liberec@amelie-zs.cz 

Sociální poradenství: 
• úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4.                         
čtvrtek 2.4., 9. 4, 16. 4., 23. 4  a  30.4. 

Pomoc při řešení problémů ve zdravotně-
sociální oblasti, zprostředkování služeb, 
pomoc při jednání s úřady, pomoc při 
sepisování žádostí nebo odvolání. 
K dispozici vám bude na telefonu, emailu či 
skypu sociální pracovnice  Mgr. Petra 
Kuntošová                                                     
telefon: 608458277                                                                                    

email: liberec@amelie-zs.cz                                                                                

skype: amelieliberec                                                                                             

Linka Amelie                                                  

•  každý všední den 9:00-15:00                                                                                                                       

poradenská linka Amelie                            

telefon: 739004333                                            

email: poradna@amelie-zs.cz 

 

SKUPINOVÉ:  

Veškeré skupinové aktivity jsou z nařízení 
vlády o omezení pohybu osob a omezení 
rizik do odvolání zrušeny. 

Vyzkoušejte náhradu za zrušené 
skupinové aktivity v podobě videí a 
přednášek online… 

Arteterapie po skype 
• 6. a 20. 4. 2020 • 10:00 – 11:30  
způsob, jak pomocí výtvarného vyjádření 
lépe porozumět tomu, co prožíváme. 
 Arteterapii s Amelií najdete pod skype 
jménem: Amelie-konzultace                                                                                                                                             
více informací na: https://www.amelie-
zs.cz/arteterapie-on-line/ 

Relaxace online 
• 6. a 20. 4. 2020 • 10:00 – 11:00  
Nácvik relaxačních technik pro zmírnění 
napětí a zvýšení klidu a duševní pohody s 
psycholožkou Kristýnou Maulenovou, 
MSc.                                                                              
K relaxaci online se připojíte v daný čas 
přes odkaz https://www.amelie-
zs.cz/relaxace  

Více informací na https://www.amelie-
zs.cz/relaxace-on-line/ 
 
Sexualita u onkologicky nemocných             
- online přednáška 
• 27. 4. od 18:00 – 19:30  
Přednáška Mgr.et Mgr. Jana Chrastiny, PhD a 
PhDr. Jany  Gebauerové                            
přednáška přístupná na https://www.amelie-
zs.cz/online 

 
  
 

 

Amelie, z.s. • Krajská nemocnice Liberec Husova 10,  

• budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká 14 • 460 03 Liberec 

www.amelie-zs.cz www.facebook.com/amelie.zs  
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Podporují nás: 
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https://www.amelie-zs.cz/zivot-jde-dal/ 
 

Na této webové stránce jsme pro Vás připravili náhradu za zrušené přednášky a akce v 
Centrech Amelie a budeme rádi, když je vyzkoušíte v bezpečí Vašeho domova.  Naše 
lektorky natočily videa a zvukové nahrávky, kterými bychom chtěli podpořit Vaší 
psychickou a fyzickou kondici nejen v období koronaviru. Tyto odkazy chceme 
doplňovat pro inspiraci onkologicky nemocných a jejich blízkých i nadále. 
 
Pracovníci Amelie – psychologové, sociální pracovníci nebo třeba nutriční terapeutka, 
jsou stále připraveni nemocným pomoci. 
 

Aktivity poskytovány zdarma. 
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