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Úvodní slovo

Naší Amelii je deset let. To je dost dlouhá doba na to, abychom mohli tvrdit, že je 
vitální a prospěšná. Máme se za čím ohlížet. 

Jubilejní rok 2016 byl rokem mnoha změn. Podařilo se stabilizovat koordinaci 
dobrovolníků, což jistě přinese rozvoj dobrovolnického programu. Do nových 
rukou přešlo fi nanční řízení Amelie. Amelii se dařilo udržet kvalitní služby pro 
klienty i dobrovolnický program na onkologických odděleních. 

Novým projektem byl v roce 2016 výzkum psychosociálních potřeb onkologicky 
nemocných, kterého se účastnilo více než 250 osob. Šetření potvrdilo, že potřeby 
onkologicky nemocných jsou v České republice obdobné jako v  jiných zemích 
a nejsou zdaleka naplněné – je s čím pomáhat. 

Vydali jsme také informačního průvodce Návrat do zaměstnání po onkologické 
nemoci. Zmíněný průzkum ukázal, že ve fází odeznění nemoci a návratu k běž-
nému životu zažívají lidé postižení rakovinou velký stres, který si jejich okolí mož-
ná ne vždy uvědomuje. Brožura se setkala s velmi dobrým ohlasem.

Tematické měsíce se staly součástí programu všech našich Center, čímž se rozší-
řila nabídka aktivit, workshopů a besed.

Do roku 2017 vstupujeme se závazkem, že budeme dále rozvíjet dlouhodobé 
projekty Center a dobrovolnický program, s důrazem na přímou pomoc onkolo-
gicky nemocným i jejich blízkým. V oblasti osvětové činnosti se intenzívně věnu-
jeme projektu Tulipánového měsíce. Čeká nás také příprava konference „I slova 
léčí III“, kterou vnímáme jako platformu mezioborové spolupráce. Důležitá je pro 
nás i spolupráce a partnerství s dalšími organizacemi a networking. 

Kromě toho je třeba stabilizovat základní tým a procesy v Amelii tak, aby orga-
nizace byla schopna dlouhodobě realizovat své poslání. 
Chci být u toho všeho, a s Vámi.

Předsedkyně výkonné rady 
Šárka Slavíková
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O Amelii

Historie

Projekt psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké založila v roce 2006 Pavla Tichá. Z vlastní 
zkušenosti poznala, že v péči o onkologicky nemocné tento rozměr chybí. Do projektu posléze vstoupila jako od-
borný garant MUDr. Henrieta Tondlová, která se věnovala psycho-onkologické problematice již od osmdesátých let 
minulého století, a přidávali se další odborníci. 

Občanské sdružení Amelie bylo zaregistrováno 22. prosince 2006. 

Amelie spolupracuje s nemocnicemi, pacientskými organizacemi, odborníky i laiky. Je členem zastřešujících organi-
zací NRZP, UNO a Liga proti rakovině.

Spolupracující nemocnice:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Olomouci, Nemocnice Na Pleši, Nemocnice Na Bulov-
ce, Krajská nemocnice Liberec a Masarykova nemocnice v Rakovníku

Poslání, cíle
Posláním Amelie je pomáhat žít život s rakovinou. Onkologické onemocnění je chronické a jeho léčba zdlouhavá. 
Rakovina je po dlouhá léta součástí života nemocných i jejich blízkých a je třeba se s ní sžít. Napomáháme tomu 
přímou psychosociální pomocí onkologicky nemocným a jejich blízkým. Chceme, aby byla dostupná všem v České 
republice, kteří ji potřebují. 

Našim cílem je mimo jiné vytvořit v každém kraji alespoň jedno Centrum Amelie, které bude poskytovat individuální 
a skupinové aktivity pro klienty a bude podporovat dobrovolnickou činnost. 

Zároveň vyvíjíme osvětovou činnost zaměřenou na rozšíření povědomí o nutnosti komplexní péče o onkologicky 
nemocné, která by zahrnovala i psychosociální pomoc.

Aktivity

Dobrovolnický program

Zprostředkováváme lidský kontakt a laickou pomoc lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým ve zdravot-
nických zařízeních a Centrech Amelie. Jsme akreditováni pro školení a odborné vedení dobrovolníků z řad veřejnosti.

Služby Center Amelie

V našich Centrech, telefonicky i on-line poskytujeme informace, vedeme individuální a rodinné poradenství a sku-
pinové terapeutické aktivity.

Odborná skupina Amelie

Skupina odborníků různých profesí defi nuje, zaštiťuje a rozvíjí odbornost aktivit Amelie, sdílí a publikuje své poznatky.

Osvěta a vzdělávání v psychosociální oblasti

Nabízíme odborné vzdělávání v problematice onkologického onemocnění a jeho psychosociálních dopadů na běž-
ný život. Komunikujeme s veřejností na téma života s rakovinou a komplexní péče.



7

Hlavní projekty Amelie za 10 let činnosti

2006 založení Amelie, o.s.

2007 otevření prvního Centra Amelie v Praze pro veřejnost
  spuštění telefonické Linky Amelie
  zahájení dobrovolnického programu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

2008 otevření Centra Amelie v Olomouci
  otevření Centra Amelie v Rakovníku

2009 akreditace „Dobrovolnického programu Amelie“ u Ministerstva vnitra 
  zahájení dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici v Olomouci

2010 registrovány sociální služby v Centru Amelie v Praze, a sice Odborné sociální poradenství 
  a Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené

2011 realizován první komunikační projekt „C‘est la vie aneb jak se žije ve Středočeském kraji“
  spuštěna e-mailová Linka Amelie

2012 založen Sociální podnik Amelie, který je zaměřen na vzdělávání v psychosociální oblasti
  akreditace a realizace prvních vzdělávacích akcí

2013 realizován první ročník Tulipánového měsíce
  realizace konference o dobrovolnictví na onkologiích “I slova léčí”
  zahájení dvouletého projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci
  zahájení dobrovolnického program ve Středočeském kraji v Nemocnici Na Pleši
  realizován komunikační projekt „C‘est la vie aneb jak se žije v Olomouckém kraji“
  rozšířena registrace sociálně aktivizačních služeb pro Centru Amelie v Olomouci

2014 realizován druhý ročník Tulipánového měsíce
  otevření Centra Amelie v Příbrami
  zahájení dlouhodobého projektu Tematické měsíce
  rozšíření dobrovolnického programu v Praze

2015 realizován třetí ročník Tulipánového měsíce
  otevření Centra Amelie v Liberci
  rozšíření dobrovolnického programu v Olomouci
  realizace konference “I slova léčí II” aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké
  realizován osvětový projekt na školách „Onkologicky nemocný v rodině“
  změna Amelie na zapsaný spolek a názvu na Amelie, z.s.

2016 realizován čtvrtý ročník Tulipánového měsíce
  rozšířen preventivní projekt Tematické měsíce do všech Center
  realizace brožury „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“
  realizován „Výzkum psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR“
  spolupráce se dvěma projekty na poli sociální práce - Aliance žen s rakovinou prsu a Merck
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Amelie v roce 2016:

Vedení Amelie 

Výkonná rada: 

Předsedkyně rady a statutární orgán:  Mgr. Šárka Slavíková
Členové rady:   Václav Špáňa, Zdeňka Svoboda Kuhnová, 

Gabriela Böhmová, Michaela Chrdlová
Předsedkyně revizní rady:   Dina Rišianová 
Členové revizní rady:  Jiřina Vecková a Dagmar Bejdlová

Zapsaný spolek Amelie 
Na konci roku 2015 došlo k plánované změně a občanské sdružení Amelie bylo zapsáno jako spolek. Na jaře 2016 
proběhl zápis do spolkového rejstříku. Členů spolku je celkem 14, z toho je nadpoloviční většina zdravotně postiže-
ných a proto Amelie i nadále zůstává organizací zdravotně postižených.

Tým
Amelie v roce 2016 zaměstnávala celkem 44 pracovníků, 
průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr byl 2. Součet tří nejvyšších příjmů 
v Amelii včetně odvodů byl 1 404 194 Kč.

Manažerka provozu a metodička, zastupující ředitelka:  Michaela Čadková Svejkovská
Finanční manažer:  Olga Nováková, poté Michal Blažka
Manažerka projektů:  Šárka Slavíková
Koordinátor Centra Amelie v Liberci:  Petra Kuntošová
Koordinátor Centra Amelie v Olomouci:  Tereza Kvapil Pokorná
Koordinátor Centra Amelie v Praze:  Šárka Slavíková
Koordinátor Centra Amelie v Rakovníku:  Jiřina Vecková
Koordinátor dobrovolnického programu v Olomouci:  Tereza Kvapil Pokorná
Koordinátor dobrovolnického programu 
v Praze a Středočeském kraji:  Hana Plšková, Eva Račanová
Účetní:  Hana Bodláková a Radim Dušek

Pracovníci v přímé práci s klienty:

Petra Kuntošová, Radka Mikulová, Zina Nosková, Klára Háková a Marie Entová, Marie Pijáčková, Martin Kupka, Ivo 
Buček, Tereza Kvapil Pokorná, Šárka Slavíková, Michaela Chrdlová, Anna Rubešová, Michaela Čadková Svejkovská, 
Olga Fleková

Externí spolupracovníci:

Igor Ondřej, Ingrid Jamrichová, Tereza Cimrmannová, Pavel Roubal, Milan Kinkor, Dagmar Konečná, Michaela Scha-
ferová, Radka Pončová
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Financování Amelie
Usilujeme o vícezdrojové fi nancování. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku a rozvíjíme komunikaci s potenciálními 
dárci. Tulipánový měsíc oslovuje širokou veřejnost v Praze, Olomouci, Liberci i Rakovníku. Naše Centra realizují také 
menší lokální akce, kterými zviditelňují nabízené služby a oslovují klienty i potenciální partnery. 

Tabulka příspěvků v tisících korun

Státní instituce 1 618

Města a kraje 1 366

Nadace a fondy 337

Dary 240

Veřejná sbírka 42

Tržby 27

Celkem Příjmy bez sbírky 3 589

Celkem Náklady 3 581

Přílohou této výroční zprávy je kompletní účetní závěrka.
Organizace prošla auditem u společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o., 
vyjádření auditora je přílohou.

Dě kujeme vš em, kdo se podí leli na realizaci poslá ní  Amelie v roce 2016. Dí ky vá m Amelie pomá há  ž í t ž ivot s rakovi-
nou.

Dotace a dary 
Amelii v roce 2016 podpořilo celkem 19 institucí a organizací a mnoho osob, jejichž jméno známe. Další pod-
pořili Amelii anonymně ve veřejné sbírce nebo zasláním DMS. 

Dotace v roce 2016:

MHMP vč MPSV 1 152

    

Ministerstvo zdravotnictví 984

 

Úřad vlády ČR 310

 

Ministerstvo kultury  184

 

Ministerstvo vnitra ČR 140

 

Městská část Praha 10 116

 

Nadační fond Tesco 78

Statutární město Olomouc 70

Lesy České republiky, s.p. 50

Fond zdraví Liberec 49

Liga proti rakovině 48

Nadace GCP 46

Nadace EURONISA 34

Nadační fond Josefa Luxe 34

Procter and Gamble 30

Městský úřad Rakovník 18

Městská část Praha 12 10

Nadační fond LASVIT 10

Nadace ČEZ 9

1 618

2742

240

337

1 366
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Dárci Amelie:

Martin Pidrman  24 320
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.  20 000
Sa.Da s.r.o.  17 070
Helena Kunešová  15 800
AeskuLab k.s.  15 000
EkoWatt CZ s.r.o.  14 000
Mgr. Stanislav Molák  11 000

Burešová Květoslava, Cmunt Eduard MUDr., Dagmar Borovičková, Furat Rahman, GIVT.cz s.r.o., Havelka Petr, Hejtyk 
Martin, Hes Viktor, Hojerová Ilona, Hreus Lukáš, Jezberová Eva, Kaplavková Milena, Klabanová Alena, Kryštovská 
Ilona, Kubatova Szilvia, Magna Exteriors s.r.o., Machek Martin, Manka Jiří, Martinez Wilson, Molatová Denisa, Myšková 
Marika, Otava Mojmír Ing., Robert Jameson, Ružičová Olga, Skrbek Jan, Staňková Hana, STP v ČR MO Jablonné 
v Podještědí, Šimek Martin, Štefánek Michael, Tajovská Michaela, Trněný Radek, Vysloužilová Nina, Walderová Iveta, 
Xemasa s.r.o., Žaloudek Josef Ing.

Nefi nanční dary

Materiálními dary a bezplatnými službami nám v roce 2016 vypomáhaly následující osoby a organizace:

Apokalips Pole Dance studio – benefi ční akce Apokalips Charity Day 2016 na chod Centra Amelie Olomouc
Dopravní podnik hlavního města Praha – inzerce v deníku Metro a Metrovision
Epava Olomouc, a.s. – tiskové služby pro Centrum Amelie Olomouc
Gastropohotovost – jednorázové talířky a pohárky
Hella auto, odd. VMK – věcná sbírka pro Centrum Amelie v Olomouci
Hudební studio Marie Šebkové – hudební vystoupení na slavnostním zahájení Tulipánového měsíce
Hudební soubor CGNR – bezplatné hudební vystoupení na oslavě 10. výročí v Olomouci
Maršálková Jana – bezplatné fotografi cké služby v Olomouci
MOCCA, spol. s.r.o. – odměna pro děti za vystoupení na onkologii
Petrůjová Eva – cyklus benefi čních obrazů
Procházka Ivo – zvučení koncertu na akci oslava 10. výročí Amelie
Svejkovská Alla – bezplatné fotografi cké služby v Praze
Tarsago Česká Republika, s.r.o. – inzerce
Vojtěchovský Jan – catering na slavnostní zahájení Tulipánového měsíce

Amelie v roce 2016 prošla kontrolami plnění svých povinností. Jednalo se zejmé-
na o kontrolu hospodaření s dotacemi, fi nanční audit a hodnocení Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR (AVPO), které vyústilo v potvrzení značky spolehlivosti.



11

Realizované projekty v roce 2016

Amelie v roce 2016 realizovala 16 samostatných projektů zaměřených jak na přímou práci s klienty, tak na osvětu.

Amelie a výstupy všech jejích aktivit v roce 2016

kontakty s klienty 8247
kontakty s klienty a veřejností 13317
skupinové aktivity 242

Centra a Linka Amelie 
V roce 2016 Amelie nabízela služby psychosociální pomoci ve svých Centrech v Liberci, Olomouci, Praze a Rakovníku 
a telefonicky nebo e-mailem na Lince Amelie. Uskutečnila 2627 kontaktů s nemocnými či jejich blízkými v indivi-
duálních či skupinových aktivitách. Šlo o informační servis, poradenství (včetně registrovaných sociálních služeb 
a návazných služeb), podporu v situaci změny, zmírnění a prevenci stresu, seberozvoj a fyzickou aktivizaci vedenou 
s ohledem na specifi ka onkologického onemocnění. Konkrétně se jedná o základní a odborné sociální poradenství, 
arteterapii, relaxační a dechová cvičení, ale třeba i o vytváření prostoru pro setkávání a sdílení.

Centra a Linka Amelie v roce 2016

Kontakty s klienty celkem 2627

kontakty v individuálním poradenství 352

kontakty přes Linku Amelie 81

kontakty ve skupinových aktivitách 1892

z toho v sociálních službách 502

účastníci v kulturně společenských akcích 136

noví klienti 232

Kromě výše uvedených aktivit Centra realizovala dva rekondiční pobyty, mnoho kulturně společenských akcí a dva 
další projekty s názvem Tématické měsíce a Arteterapie onkologicky nemocným.

Centrum Amelie v Liberci

Centrum Amelie v Liberci se v roce 2016 stabilizovalo. Rozšířili jsme nabídku služeb o psychologické poradenství 
a zdravotní cvičení. Centrum se poprvé zapojilo do projektů „Tulipánový měsíc” a „Tematické měsíce“.

Nabídka služeb:

• Odborné sociální poradenství
• Pracovně – právní poradenství
• Psychologické poradenství
• Zdravotní cvičení
• Posezení s občerstvením v prostorách Amelie
• Možnost zapůjčení knihy s onkologickou problematikou
• Vzdělávací semináře
• Návštěvy galerie
• Nápojový a informační servis na ambulanci onkologie

Centrum Amelie
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Centrum Amelie v Liberci v roce 2016

kontakty s klienty celkem 380

kontakty v individuálním poradenství 20
kontakty přes Linku Amelie 25
kontakty ve skupinových aktivitách 33
kontakty v ambulanci 302
účastníci v kulturně společenských akcích 10
noví klienti 33

Další akce Centra v roce 2016:

Březen: Centrum uspořádalo Den otevřených dveří. Cílem bylo seznámit zájemce s nabídkou služeb a s pracovníky 
Centra. V březnu se rovněž odehrálo netradiční divadelní představení zdravotně postižených dětí a proběhlo vystou-
pení dětského pěveckého sboru Slunečnice při ZŠ Švermova na onkologii v Krajské nemocnici Liberec.
Září: Centrum zorganizovalo poznávací návštěvu Německo-české výstavy Liberec 1906 ukazující historické souvis-
losti národnostní animozity Čechů a Němců na počátku 20tého století. 
Prosinec: Amelie se účastnila vánočních trhů před libereckou radnicí. Zájemci mohli získat informace o poskytova-
ných službách organizace a odnést si i vánoční dekoraci či ozdobu se symbolem Amelie. V této době klienti mohli 
v Centru vyrábět vánoční dekorace. 

Centrum Amelie Liberec
Husova 357/10 (budova U, vchod z ulice Jablonecká)
460 63 Liberec 
Telefon: +420 608 458 277 
E-mail: liberec@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Olomouci

Centrum Amelie Olomouc vyvíjí činnost od roku 2007 a v rámci registrované sociální služby poskytuje sociálně akti-
vizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2016 bylo Centrum pro klienty dostupné každé 
pondělí od 15 do 18 hodin a každé úterý od 14 do 16 hodin. Klienti mohli přijít na individuální konzultace se sociální 
pracovnicí nebo psycholožkou, zaměřené buď na poraden-
ství, nebo informační servis. 

V pravidelné nabídce Centra je:

• arteterapie
• dramaterapie
• výtvarná dílna
• podpůrná skupina 
• aktivizační i relaxační činnosti
• fyzický cvičení
• cvičení paměti

Program zaměřený na širší veřejnost zahrnuje Tulipánový měsíc, který se koná v březnu. Olomoucké Centrum se také 
v roce 2016 poprvé připojilo k úspěšnému projektu Tematické měsíce.

Centrum Amelie v Olomouci v roce 2016

kontakty s klienty celkem 382

kontakty v individuálním poradenství 12
kontakty přes Linku Amelie 25
kontakty ve skupinových aktivitách 345
z toho v sociálních službách 143
noví klienti 21
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Další akce Centra v roce 2016:

Červenec: 8. července Centrum uspořádalo v olomouckém klubu Buddys první benefi ční párty. Výtěžek z akce byl 
věnován na podporu služeb Centra Amelie Olomouc. 
Září: 19. září připravilo olomoucké Apokalips Pole Dance studio třetí ročník benefi čního cvičení. Výtěžek z akce byl 
věnován na podporu služeb Centra Amelie Olomouc. 
Březen, říjen: Olomoucké centrum uspořádalo v roce 2016 dva Benefi ční bazárky. Říjnový byl součástí akce Dny dobrovol-
nictví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Celý výtěžek z akce byl věnován na podporu služeb Centra Amelie Olomouc. 
Prosinec: 14. prosince se v Centru konala vánoční oslava. Slavilo se i desáté výročí založení Amelie. Mini-výstava 
fotografky Jany Maršálkové zachycovala průřez aktivitami olomouckého Centra. 

Centrum Amelie Olomouc
Horní náměstí 367/5
779 00 Olomouc
Telefon: +420 739 005 123
E-mail: amelie.olomoucko@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Praze

Centrum Amelie v Praze bylo v roce 2016 otevřeno 3-4 dny v týdnu a nabízelo řadu individuálních i skupinových 
aktivit a to v rámci registrovaných sociálních služeb (Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a zdravotně postižené) i mimo ně. Program zasíláme pravidelně klientům i všem pacientským organizacím, 
které se zabývají onkologickou problematikou. Visí take na nástěnkách v nemocnicích, kde máme dobrovolníky. 
Některé aktivity jsme avizovali na facebooku Amelie i v některých mediích. Nabídku Centra jsme obohatili o čtyři 
nové aktivity: individuální techniku Focusing, cvičení Pilates, jógu a peripatetické skupiny. V pravidelných klubových 
aktivitách jsme společně s klienty realizovali workshopy: výroba mýdel, drátkování, malba na porcelán nebo sklo 
a zdravé vaření či pečení.

Klienti navštěvovali tyto pravidelné aktivity a služby:

Individuální:  •   Individuální konzultace s psychoterapeutem
 •   Odborné sociální poradenství
 •   Koučink
 •   Focusing

Skupinové:  •   Základy tajči
 •   Relaxace proti stresu
 •   Arteterapie
 •   Trénink paměti
 •   S Amelií za kulturou
 •    Pohybové aktivity na principech 

pohybové taneční terapie
 •   Vzdělávací blok Vracím se do práce
 •   Cvičení Pilates
 •   Jóga
 •   Peripatetické skupiny
 •   Zdravé vaření a pečení
 •   Čajovna

Centrum Amelie v Praze v roce 2016:

kontakty s klienty celkem 1052

kontakty v individuálním poradenství 319
kontakty přes Linku Amelie 15
kontakty ve skupinových aktivitách 718
z toho v sociálních službách 359
noví klienti 162
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Další akce Centra v roce 2016:

Během roku: Amelie se prezentovala na několika veletrzích a dnech sociálních služeb, jako je NGO Market, Veletrh 
sociálních služeb Prahy 12, Den zdraví a sociálních služeb Prahy 8.
Květen: Uspořádali jsme den otevřených dveří spojený s možností posezení u domácího pečiva a benefi čním pro-
dejem výrobků klientů. 
Prosinec: Na vánočním setkání se sešli klienti, pracovníci, příznivci i sponzoři Amelie. 

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15 (vstup ze Sokolovské ulice)
Praha 8 - Karlín, 186 00
Telefon: +420 283 880 316
E-mail: centrum.praha8@amelie-zs.cz

Centrum Amelie v Rakovníku

V roce 2016 byly v nabídce Centra Amelie Rakovník v Masarykově nemocnici skupinové aktivity pro onkologicky 
nemocné a jejich blízké. V pravidelných klubových aktivitách jsme společně s klienty realizovali výrobu šperků a ko-
rálkových vánočních ozdob a zapojili jsme se do Tematických měsíců přednáškami a workshopy.

Klienti mohli navštívit tyto pravidelné aktivity a služby:

Skupinové:
• Čajovna
• Výšlapy Nordic walking
• Výlety (návštěvy výstav)
• Posezení Česká chalupa
• Rehabilitační cvičení

Centrum Amelie v Rakovníku v roce 2016:

kontakty s klienty celkem 813

kontakty v individuálním poradenství 1
kontakty přes Linku Amelie 16
kontakty ve skupinových aktivitách 796
účastníci v kulturně společenských akcích 136
noví klienti 16

Další akce Centra v roce 2016:

Březen: Centrum Amelie v Rakovníku se poprvé zapojilo do Tulipánového měsíce - vyzdobili jsme ambulanci a na-
bídli veřejnosti výlet s holemi a nebo bez nich
Květen a listopad: Dvě společenská setkání Iva a její hosté
Květen a říjen: Rekondiční pobyt v Orlických horách zaměřený na turistiku
Rekondiční pobyt v Karlových Varech zaměřený na léčbu a prevenci lymfedému

Centrum Amelie Rakovník
Masarykova nemocnice (9. patro)
Dukelských hrdinů 200
269 29 Rakovník
Telefon: +420 773 640 873
E-mail: rakovnicko@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie 
Dobrovolnický program Amelie běžel v roce 2016 v Olomouci, v Praze a ve Středočeském kraji. Účastnilo se ho 
94 dobrovolníků, z nichž bylo 70 zajištěno smlouvou a pojištěno.
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Dobrvolnící Amelie v roce 2016 působili v těchto zdravotnických zařízeních

Fakultní nemocnice Olomouc

  onkologická klinika - 2 lůžková oddělení
  onkologická ambulance 

Nemocnice Na Pleši (dříve IOR Na Pleši)

  onkologické lůžkové oddělení
  onkologická paliativní jednotka

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  hematoonkologická ambulance I. Interní kliniky
  lůžkové oddělení onkologické kliniky
  onkologická část lůžkového oddělení gynekologicko-porodnické kliniky
  onkologická část lůžkového oddělení dermatovenerologické kliniky

V Nemocnici Na Bulovce a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

  aktivity a výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce

V Oblastní nemocnici Příbram

  výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce

V Oblastní nemocnici Kolín

  výzdoba onkologických oddělení a čekáren v rámci Tulipánového měsíce

Centrum Amelie v Olomouci

Centrum Amelie v Praze

Dobrovolníci v nemocnicích poskytovali onkologicky nemocným společnost, rozptýlení a vyplnění volného času, 
přispívali k celkové humanizaci nemocničního prostředí, a svou přítomností tak přinášeli odlehčení nejen pacien-
tům, ale také přetíženému zdravotnickému personálu. V Centrech jsou dobrovolníci podporou provozu, pomáhají 
s programem a organizací akcí, důležitá je i jejich administrativní pomoc. 

Dobrovolnický program v roce 2016

Dobrovolníci celkem 94

z toho v nemocnicích 37
v Centrech a na akcích 57
Počet návštěv 550
Odpracované hodiny 1002

Kontakty s nemocnými 7801

Školení dobrovolníků Amelie

Od roku 2008 Amelie realizuje několikadenní školení dob-
rovolníků vlastními silami. Prvním důvodem je specializace 
na oblast onkologie, druhým to, že účast v dobrovolnickém 
programůu nabízíme i lidem, kteří sami prošli onkologickým 
onemocněním. 
Amelie klade důraz na přípravu. Ta musí být odborná, ale 
i praktická a komplexní. Dobrovolníky školí tým odborníků, 
kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Školení 
probíhají v Centrech Amelie a ve spolupráci s nemocnicemi, 
které umožňují exkurzi v rámci školení.
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Školení dobrovolníků v roce 2016

Počet školení 4
Počet proškolených dobrovolníků 39
Počet zapojených dobrovolníků 26

Dobrovolnický program Amelie v Olomouci

V roce 2016 probíhal dobrovolnický program na dvou lůžkových odděleních a na ambulanci Onkologické kliniky 
Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrovolníci byli pacientům k dispozici každé úterý a čtvrtek v měsíci od 15 do 17 
hodin a jeden den o víkendu, od 10 do 11.30 hodin. 
Připravovali pro pacienty skupinové tvořivé aktivity nebo působili jako společníci u lůžka - s pacienty si povídali, 
předčítali jim nebo s nimi hráli společenské hry. Na ambu-
lanci podávali drobné občerstvení a informace a pomáhali 
pacientům přečkat dlouhá čekání. V Centru se dobrovolníci 
zapojovali do přípravy skupinových aktivit pro klienty nebo 
kulturně-společenských akcí.

Dobrovolnický program v Olomouci v roce 2016:

Dobrovolníci celkem 43

z toho v nemocnicích 20
a v Centru a na akcích 23
Počet návštěv 341
Odpracované hodiny 648

Kontakty s nemocnými 2254

Další akce v rámci dobrovolnického programu: 

• V rámci charitativního projektu Tulipánový měsíc vyzdobili v březnu dobrovolníci Onkologickou kliniku Fakultní 
nemocnice Olomouc květinami a výtvarnými pracemi žáků a studentů Církevního gymnázia Německého řádu, ZŠ 
a MŠ Hněvotín, ZŠ Brodek u Prostějova, ZŠ T. G. Masaryka Sušice a Gymnázia Jakuba Škody. 

• Dobrovolníci vedli tvořivé dílny pro klienty Centra i pacienty na odděleních.
• Před Vánocemi se dobrovolníci vedle své běžné docházky k nemocným věnovali také tvorbě a instalaci zimní 

výzdoby s vánočními motivy v prostorách lůžkových oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. 
Pro pacienty připravili mikulášskou nadílku s hudebním vystoupením.

Dobrovolnický program v Olomouci
Telefon: +420 734 409 757
E-mail: dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie v Praze

Dobrovolnický program v r. 2016 probíhal na třech lůž-
kových odděleních Všeobecné fakultní nemocnice – na 
Onkologické klinice VFN, Onkogynekologickém oddělení 
Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře a nově na 
oddělení Dermatovenerologie VFN. Dobrovolníci docháze-
li také na Hematoonkologickou ambulanci I. interní kliniky 
VFN a zpříjemňovali pacientům dlouhé čekání na vyšetření 
nebo pobyt na denním stacionáři. Kromě rozhovoru nabízeli 
také kávu a čaj.
Dobrovolníci se zúčastnili 5 supervizí, na kterých pod dohle-
dem odborného a externího supervizora hodnotili svou čin-
nost a sdíleli zážitky a zkušenosti z návštěv u pacientů. 
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Dobrovolnický program v Praze v roce 2016:

Dobrovolníci celkem 45

z toho v nemocnicích 14
a v Centru a na akcích 31
Počet návštěv 194
Odpracované hodiny 314

Kontakty s nemocnými 5472

Další akce v rámci dobrovolnického programu: 

• V rámci projektu Tulipánový měsíc se dobrovolníci zapojovali do výzdoby onkologických klinik obrázky žáků zá-
kladních škol, nabídli pacientům kulturní program a společné velikonoční tvoření.

• S přípravami na Tulipánový měsíc pomáhali v rámci svého fi remního dobrovolnického dne i zaměstnanci AV In-
stitutu. Jejich rukama prošlo víc než 800 obrázků určených do pražských nemocnic. Pomohli i s výrobou trik pro 
dobrovolníky, kteří se zapojují do výzdoby nemocnic či dlouhodobě dochází za pacienty. Amelie díky nim získala 
20 nových triček ozdobených logy dobrovolnického programu Amelie.

• V květnu se dobrovolníci Amelie v Praze zapojili do „kytičkového dne“ Ligy proti rakovině.

Dobrovolnický program v Praze
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz

Dobrovolnický program Amelie ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji dobrovolníci navštěvovali Nemocnici Na Pleši. Jsou zde pacienty i personálem velmi vítáni: 
mnoho pacientů zde pobývá bez častých rodinných návštěv. Oblíbené jsou zejména vycházky dobrovolníka s paci-
entem v parku, který je součástí areálu nemocnice.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji v roce 2016:

Dobrovolníků celkem 6

z toho v nemocnicích 3
a v Centrech a na akcích 3
Počet návštěv 15
Odpracovaných hodin 40

Kontaktů s nemocnými 75

Další akce v rámci dobrovolnického programu: 

• V rámci projektu Tulipánový měsíc se dobrovolníci Na Ple-
ši zapojili do výzdoby nemocnice obrázky, hráli a zpívali 
pro pacienty a zorganizovali jarní tvoření. Na konci Tulipá-
nového měsíce se konalo divadelní představení.

• Během listopadu se uskutečnilo vánoční tvoření. Každý si 
mohl vyrobit své vlastní vánoční přání.

Dobrovolnický program ve Středočeském kraji
Telefon: +420 733 640 872
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz
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Onkologicky nemocný v rodině
2. ročník projektu Onkologicky nemocný v rodině se usku-
tečnil v sedmi třídách na ZŠ Na Zatlance a ZŠ Radlická, na 
Gymnáziu na Vítězné Pláni a na ZŠ Jana Masaryka. Účastnilo 
se ho 127 žáků.  Je určen žákům 8. ročníku ZŠ nebo odpoví-
dajícího ročníku víceletých gymnázií. 
Dvouhodinový vzdělávací blok obsahuje přednášku, práci ve 
skupinách, video s příběhy pacientů a diskuzi. Lektoři Amelie 
dětem přibližují problematiku onkologicky nemocných, při-
pravují je pro případ, že by onemocněl někdo v jejich rodině, 
a informují o možnostech prevence proti vzniku onemocně-
ní. Cílem je zmírnit případnou krizovou situaci v rodině a od-
vrátit její nepříznivý vliv na život dětí. 
Studenti take dostávají letáček s užitečnými kontakty v oblasti psychosociální problematiky onkologicky nemoc-
ných. Školám Amelie věnuje brožuru Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké. 

Arteterapie v Amelii
Arteterapii Amelie nabízí dlouhodobě, jako účinnou součást 
podpory onkologicky nemocným a jejich blízkým. Artete-
rapie probíhá v Centrech Amelie a nabízejí ji i dobrovolní-
ci v  nemocnicích. Arterapeutická sezení jsou individuální 
a  skupinová, dále probíhají výtvarné dílny v nemocnicích, 
návštěvy výstav, muzikoterapeutická skupinová setkávání či 
dramaterapie – práce se slovem, pohybová dílna i jako další 
klubové aktivity. 
V roce 2016 jsme projekt arteterapie prezentovali na mezi-
národní konferenci IPOS 2016 v Dublinu. Budujeme stránku 
s protistresovými technikami: 

www.amelie-zs.cz/cz/psycho-socialni-pomoc-onkologicky-
-nemocni-rodina-rakovina/arteterapie-v-amelii.
V roce 2016 proběhlo v rámci arteterapie více než 140 aktivit. 
Došlo během nich k více než 370 kontaktům s nemocnými. 
Pracovníci Amelie a dobrovolníci při nich odvedli více než 
210 hodin práce.
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Tulipánový měsíc 
Tulipánový měsíc se v roce 2016 konal již počtvrté. Projekt plní funkci přímé pomoci nemocným a je zároveň osvě-
tovou kampaní určenou veřejnosti. 

Tulipánový měsíc 2016 v číslech:

Výzdoba

nemocnic a ambulancí 7
oddělení nemocnic 12
Center Amelie 4
výtvarné práce vyrobilo více než 1780 lidí 

akce pro nemocné

akce v nemocnicích 16 
akce v Centrech 9

zapojení veřejnosti

zapojené instituce (zejména školy) 41
počet dobrovolníků v akci 46

komunikace projektu a psychosociálních potřeb

plakáty metro Praha 50
plakáty 100
letáky pro veřejnost 2000
výstupy v médiích 13

Tematické měsíce 
Projekt Tematické měsíce běžel v Centru Amelie Praha již třetím rokem a zároveň poprvé v ostatních Centrech Ame-
lie a také jako vzdělávací on-line akce po celé ČR. Každý měsíc se formou přednášek, besed a workshopů věnujeme 
jednomu typu rakoviny. Přibližujeme úskalí, která onemocnění vnáší do života, ukazujeme řešení, nabídku pomoci 
a způsoby prevence. 
Některá témata byla prezentována formou on-line přednášky ve spolupráci s organizací Seppia. On-line přednášek 
se zúčastnili i posluchači ze Slovenské republiky. Ke každému tématu jsme na webu Amelie vytvořili stránku s odka-
zy na oblasti léčby dané onkologické diagnózy a s kontakty na pomáhající organizace.
Na 66 aktivitách tohoto projektu se podílelo 44 lektorů. 

Celkem kontaktů Online Osobní
Praha 571

489 279
Liberec 23
Olomouc 77
Rakovník 97
Celkem 768

Brožura „Návrat do zaměstnání po nemoci”
V prosinci 2016 Amelie vydala informačního průvodce Ná-
vrat do zaměstnání po onkologické nemoci. Brožury v celko-
vém počtu 3 000 výtisků byly distribuovány do Komplexních 
onkologických a hematoonkologických center celé ČR, na 
některé onkologické ambulance, do pacientských a nezisko-
vých organizací a jsou k dispozici v Centrech Amelie. Brožura 
je v PDF podobě ke stažení na webu Amelie. 
Přináší konkrétní informace, kontakty a praktické návody či 
vzory pro řešení různých situací spojených se změnou zdra-
votního stavu, návratem do pracovního procesu, změnou 
profese, hledání jiného zaměstnání atd.
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Výzkum psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR
Cílem projektu bylo ověřit psychosociální potřeby onkologicky nemocných v ČR (kvalitativní a kvantitativní výzkum 
potřeb) a tím umožnit zacílení v oblasti péče o ně a zajistit podporu komunikace jejich problému. Potřeby onkolo-
gicky nemocných mimo léčbu samu jsou zejména v oblastech - informační podpory, sociálně právního poradenství, 
psychické podpory, partnerského a rodinného poradenství. Z výzkumu však jasně vyplývá, že dochází k fokusové-
mu zaměření na léčbu a opomíjení či odkládání dalších oblastí potřeb. Kromě toho také vysoká míra potřeb v oblasti 
zdravotnictví může produkovat vyšší stres v léčbě a rekonvalescenci, což zhoršuje dopady na jednotlivce i společ-
nost.
Pacienti s onkologickým onemocněním vyjádřili svou účastí na projektu své potřeby v oblasti komplexní pomoci 
v nemoci - celkem se jich účastnilo více jak 250. Díky výstupům projektu jsou shrnuté a slyšitelné jejich konkrétní 
potřeby a je možné na ně vhodně reagovat. Výzkum je přínosem i pro pacientské organizace a poskytovatele služeb, 
ti mají možnost reagovat na potřeby a zájmy pacientů či klientů a mohou je lépe naplňovat a prosazovat. Někte-
ré organizace výstupů projektu již využili pro komunikaci s cílem působit na změnu systému. Také odborníci mají 
k dispozici dostupnou formou informace. Projekt bude pokračovat v roce 2017 v komunikačních aktivitách v zájmu 
onkologicky nemocných.

Odbornost v Amelii, vzdělávání a prezentace
Amelie vznikla jako sdružení poskytující odbornou péči. Odborný tým 
Amelie spolupracuje na vytváření koncepce služeb a prezentuje Amelii 
a její práci a psychosociální tématiku na odborných setkáních. Účast na 
těchto akcích nám umožňuje se vzdělávat a neztrácet rozhled na poli 
psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízký a  také 
informovat o aktivitách Amelie. Jedním z hlavních cílů naší účasti je 
aktivně podpořit koncept komplexní péče o onkologicky nemocné. 
I proto se účastníme pacientských aktivit na MZ, ale i mimo ně a také 
aktivně vystupujeme.

V roce 2016 odborníci Amelie přednesli příspěvky na těchto kon-

ferencích: 

• Prague ONCO (leden 2016)
• Hradecké dny sociální práce (září 2016)
• Internetové poradenství (říjen 2016)
• Krize na oddlužení nečeká (listopad 2016)
• Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu (listopad 2016). 

Zástupce Amelie se zúčastnil světového psychoonkologického kongresu IPOS v Irském Dublinu. Zde jsme prezento-
vali téma psychosociální pomoci onkologicky nemocných v ČR a arteterapii u onkologicky nemocných v ČR. 

Kromě toho Amelie také vzdělává. V roce 2016 sociální pracovnice spolupracovaly s Aliancí žen s rakovinou prasu 
a provedli sérii přednášek o sociální práci pro pacientské organizace.

m
i 

a 
 

Pokud se nejedná  o veř ejnou akci, vš echna vyobrazení  osob jsou v této výroční zprávě uvedena s jejich souhlasem.
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Příloha č. 1: Účetní závěrka Amelie, z.s. za rok 2016 
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Příloha č. 2:  Vyjádření auditora 
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Jaké jsou časté problémy života s rakovinou?

Onkologické onemocnění má nejen fyzické, ale i psy-

chické a sociální dopady. Rodinné vazby jsou vystave-
ny náročné zkoušce, ohroženy jsou i širší sociální vztahy. 
Dlouhodobá nemoc a náročná léčba má zásadní vliv na 
pracovní uplatnění a možnost návratu do práce. Rakovi-
na zasahuje všechny oblasti života, mění se vyhlídky do 
budoucna, role v rodině i každodenní způsob života. Vy-
rovnávání se se všemi okolnostmi ztěžuje fakt, že kolem 
rakoviny panuje strach, a to větší, než kolem jiných závaž-
ných onemocnění.

Jak je možné tyto problémy řešit?

Psychosociální pomocí. Ta nabízí podporu nemocným 

a jejich blízkým v psychické, sociální a vztahové oblasti. 
Psychosociální pomoc je integrální součástí péče o on-
kologicky nemocné. „Zlepšení kvality života onkologicky 
nemocných“ je i jedním z cílů Národního onkologického 
programu ČR. Psychosociální pomoc je efektivní: snižují 

se náklady, které se dají vyjádřit v ekonomické oblasti, 
a zlepšuje se kvalita života. Člověk se cítí lépe, protože 

lépe zvládá svou situaci.

Amelie nabízí bezplatnou odbornou pomoc  

v těchto oblastech:

Sociálně právní oblast – Sociální pracovníci v Amelii zna-
jí sociální i zdravotní oblast a mohou ulevit od mnoha ne-
jistot a otázek, které pacienti často směřují na lékaře. Jde 
například o pomoc v oblasti nemocenské, invalidních dů-
chodů, pomůcek, dluhové problematiky či poskytnutí kon-
taktů na další odborníky. 
Podání informací a pomoc s  jejich zpracováním – In-
formace o zdravotním stavu podává lékař a zdravotní 
sestra, pacienti se však běžně setkávají s  dalšími, často 

protichůdnými informacemi, které vytvářejí zmatek a další 
stres. V Amelii poskytujeme prostor pro to, aby si člověk mohl 
informace utřídit, a edukujeme například v oblasti možných 
reakcí/prožitků v různých stadiích léčby.
Terapeutický rozhovor – ve chvíli, kdy se zdá vše nepře-
hledné, a objevují se nevítané emoce a myšlenky, mohou 
psychologové a psychoterapeuti pomoci klientům zori-
entovat se ve vlastním prožívání, podpořit vyrovnávání se 
se situací a nasměrovat je k dalším podpůrným aktivitám. 
Pracujeme i s rodinou a blízkými.
Skupinové aktivity – nemocní i jejich blízcí mohou při-
jít na různé typy skupinových aktivit, kde mohou čerpat 
podporu z  komunikace s  lidmi v  podobné situaci nebo se 
věnovat pohybové či jiné podpůrné aktivitě, která snižuje 
psychosociální zátěž v nemoci.

Pacienti i jejich blízcí se na nás mohou obrátit: 

v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Liberci a Ra-

kovníku (kontaky viz níže)
na Lince Amelie: telefonicky 739 004 333 (po–pá 
9:00–15:00) či e-mailem na poradna@amelie-zs.cz

Více informací na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz

Centrum Amelie Praha

Šaldova 15
186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 283 880 316 
tel.: +420 739 001 123

centrum.praha8@amelie-zs.cz 

Centrum Amelie Olomouc 

Horní náměstí 367/5
779 00 Olomouc

tel.: +420 739 005 123
amelie.olomoucko@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Liberec

Krajská nemocnice Liberec
Husova 10 

460 63 Liberec
tel.: +420 608 458 277
liberec@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Rakovník

Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200 

269 29 Rakovník
tel.: +420 733 640 873

rakovnicko@amelie-zs.cz

Onkologicky nemocní i jejich blízcí mají velkou důvěru v lékaře a zdravotní personál. 

Doporučení Amelie může být zásadní podporou v řešení jejich situace mimo léčbu.
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