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Vážení a milí čtenáři
našeho newsletteru!
V listopadovém newsletteru se
věnujeme jako hlavnímu tématu,
a to i díky GivingTuesday, darování a dobrovolnictví. Víme, že
dárci nejsou jen ti, co něco dávají finančně či materiálně, ale také
dobrovolníci a nadšenci. Všem
těmto různorodým dárcům Amelie patří velký dík. Jedním z nich je
členka naší správní rady, Zdeňka
Kuhnová, se kterou vám přinášíme rozhovor. Také se dozvíte o dění v Amelii současném i budoucím
a rozhodně vás zveme na setkání
v Centrech Amelie. Rádi všechny
dárce a podporovatele potkáme.
Michaela Čadková Svejkovská,
zastupující ředitelka Amelie

Připravujeme Tulipánový měsíc
2018 – opět přineseme s jarem
radost a naději.

Chceme mluvit o životě s rakovinou ve veřejném prostoru, budeme podporovat onkologicky
nemocné v nemocnicích a Centrech Amelie.
Již hledáme dobrovolníky, spolupracovníky, podporovatele a lidi
s nápady. S radostí také můžeme
potvrdit, že s Amelií bude opět
spolupracovat Florea Holland
s.r.o., která zajistí benefiční prodej tulipánů a jejich kytic po celé
ČR v měsíci březnu.
Stránka Tulipánového měsíce na
webu bude k dispozici koncem
listopadu.

Mnoho lidí kolem mě daruje čas
Rozhovor s členkou správní rady Zdeňkou Kuhnovou
Zdenko, už mnoho let sedíš ve správní radě Amelie, což neobnáší jen sezení…Jak moc je obvyklé mezi Tvými přáteli a známými, přibrat si kromě
práce ještě takovéto dobrovolničení?
Spolupráce s Amelií má pro mě různou intenzitu v různých obdobích, podle potřeb, které v životě organizace vznikají. Téma rakoviny mi vstoupilo
do života prostřednictvím velmi blízkých lidí a díky nim jsem poznala, jak
důležitou roli v procesu léčby má psychické rozpoložení nemocného, i jeho
rodiny a přátel. Moc bych si přála, aby o Amelii věděli všichni, kdo se v životě
s rakovinou setkají, a měli možnost se na Amelii pro její služby a zkušenosti
obrátit. A když se zamyslím nad přáteli, tak mi dochází, že jich je poměrně
dost zapojených v neziskových organizacích - v roli ambasadorů, dárců, pomocníků, ne přímo zaměstnanců.
Když se řekne Světový svátek dárcovství, co tě napadne jako první?
Giving Tuesday. Jakýkoliv den, který téma dárcovství přiblíží více lidem a pomůže zviditelnit potřebné, je skvělý. Jen si říkám, že v jeden den ani nejde
představit všechna témata a organizace, které dárce potřebují. Bylo by fajn
přitáhnout k tomu pozornost častěji a na každodenní bázi. Velice by pomohla
četnější přítomnost tématu i dobročinných organizací v médiích. Různých
organizací, ne jen těch
největších, či reprezentovaných známými
lidmi ze showbyznysu...
Kdybys mohla Amelii přičarovat úplně
cokoli, na co si pomyslíš, co by to přesně
bylo?
Šikovné lidi s nasazením a dobré nápady
Amelie má. Co chybí
je stálý a silný finanční
partner, který by Amelii dlouhodobě pomáhal a organizace se tak
mohla soustředit na
svou práci, na to, co
umí a čím je přínosná.

Čím žijeme v Amelii:

Naše konference I slova léčí

21. 11. 2017 proběhla konference I slova léčí III. o mezioborové spolupráci v péči o onkologicky nemocné
a jejich blízké v ČR. Šárka Slavíková jako koordinátorka celého projektu k tomu dodává: „Jsme velmi rádi, že
se podařilo pozvat hosty ze zahraničí, kteří nás mohou
svým příkladem posunout. Jsem ale ráda i za partnerství
se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, které nám
umožňuje realizovat celou akci“. Podařilo se začít další
díl diskuse k tématu komplexní a podpůrné péče a také
ukázat dobrou praxi v ČR. Příspěvky z konference budou
k dispozici formou video záznamu na webu Amelie do
konce roku.

Pozvánky:
Rádi vas uvítáme v Centrech Amelie, přijďte!

IWAP bude na vánočním trhu
sbírat peníze pro Amelii
IWAP (International Women’s Association of Prague) se v letošním roce rozhodl podpořit dobrovolníky v Amelii výtěžkem ze svého vánočního trhu.
Přijďte se podívat a nakoupit si dárky na vánoce na
IWAP market. Koná se 9. 12. mezi 11 a 17 hodinou
v Hotelu International Praha. Pokud byste měli chuť
se zúčastnit aktivně, podívejte se na stránky IWAP
a ozvěte se Barbaře Woodard na adresu advertising.
iwap@gmail.com - můžete pomoci s organizací, darovat drobné předměty k prodeji anebo si pronajmout prodejní stůl a prodávat vlastní výrobky.
Ať už zvolíte cokoli, nebudete zklamáni. IWAP market nabízí tradičně krásnou předvánoční atmosféru,
spoustu příležitostí k nákupu dárků a také možnost
podpořit dobrou věc.

Navštivte náš web, zavolejte, napište!
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