program
březen 2015
Tematické měsíce - přednášky, besedy a workshopy pro veřejnost
V březnu na téma: Psychosociální aspekty onkologického onemocnění
Představení a ukázka aktivit Centra Amelie • 3. března, 15.00-16.30
Během odpoledne si zájemci mohou prohlédnout Centrum Amelie Praha, zažít ochutnávku vybraných aktivit, nebo
se zeptat odborníků v oblasti psychosociální pomoci na to, co je zajímá.

15.00-15.30 Amelie pomáhá žít život s rakovinou – představení služeb pro onkologicky nemocné
a jejich blízké
15.30-16.00 Základy tajči – ukázka
16.00-16.30 Cvičení na gymbalonech – ukázka

Cesta do Assisi • 11. března, 17.00-18.30
Honza působí jako dobrovolník Amelie. Sám má zkušenost s onkologickým onemocněním. V létě 2014 se vydal na
poutní cestu. Na besedě přiblíží zážitky z cesty a co mu pouť přinesla. Uvidíme také prezentaci fotografií a textů
podmalovanou recitací Alfréda Strejčka.

Představení a ukázka aktivit Centra Amelie • 18. března, 15.00-16.30
Centrum Amelie se opět otevře pro veřejnost. Přijďte si ho prohlédnout, dozvědět se víc o aktivitách v Centru.
Pracovníci také zodpovědí vaše dotazy.

15.00-15.30 Amelie pomáhá žít život s rakovinou – představení služeb pro onkologicky nemocné a
jejich blízké
15.30-16.00 Trénink paměti – ukázka
16.00-16.30 Arteterapie – ukázka

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. -Lidská smrtelnost.Tabu dnešní doby? • 24. března, 17.00-18.00
Přednáška socioložky na téma, co pozitivního nám může přinést uvědomění si vlastní smrtelnosti a o vnímání smrti
napříč kulturami a dobou.

Dobrovolníci Amelie pomáhají onkologicky nemocným • 25. března 17.00-18.30
Kdo jsou dobrovolníci Amelie? Jak pomáhají pacientům na onkologických odděleních? Více dobrovolnický
program představí sami dobrovolníci, přijďte se jich zeptat.

Účast na akcích je zdarma. Není třeba se předem objednávat (pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.
Více informací v Centru Amelie Praha na tel. tel. 283 880 316, 739 001 123 nebo centrum.praha8@amelie-os.cz
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