
newsletter Amelie
Dostává se vám do rukou první číslo newsletteru Amelie, které přináší zajíma-
vé informace o tom, co se v Amelii děje, na jakých projektech pracujeme a co 
nás čeká. Díky vaší podpoře se Amelii daří stále růst a tento newsletter je toho 
dokladem. Snad vás naladí na setkávání se s námi.

Tento newsletter je mimo jiné 
dokladem mnoha malých změn, 
které se v organizaci dějí, tak ja-
ko v každém živém organismu. 
Některé změny jsou dobré, jiné 
špatné, ale mechanismy vyrov-
návání jsou naštěstí ve zdravých 
organismech silné a umožní 
udržení rovnovážného stavu.

Mezi zátěžové situace, které 
prověřují organismus Amelie, 
patří rozhodně odchod její za-
kladatelky Pavly Tiché, která ze-
mřela tento rok počátkem září. 
Odchod zakladatele je pro kaž-
dou organizaci ztrátou a v pří-
padě Pavly Tiché, to je ztráta 
defi nitivní a truchlivá. Na dru-
hou stranu je však odchod za-
kladatele i podnětem pro rozvoj 
organizace, doufejme tedy, že 
Amelie a lidé v ní i s ní zvládnou 
tuto výzvu bez zbytečné zátěže. 
Amelie rozhodně jede dál, tak 
jak si to Pavla přála.

Psychosociální poradenství poskytuje Amelie také formou individuálních či rodinných/
párových konzultací. V roce 2014 jsme zahájili uzavřenou skupinu „po diagnóze“, jejímž 
cílem je pomoci nově diagnostikovaným pacientům zorientovat se v nové náročné situaci.

Během uplynulého půl roku na-
vštívilo Centrum Amelie Praha 191 
klientů a proběhlo 332 konzultací. 
Novinkou mezi službami je poraden-
ství pro muže, které vede psychotera-
peut muž. Poradnu pro muže mohou 
klienti využít i v Centru Amelie Olo-
mouc.

Pro ty, kteří nemají Centra Amelie 
na dosah, je k dispozici každý všed-
ní den od 9.00 do 15.00 telefonická 
Linka Amelie 739 004 333. Linka 
Amelie má i svou emailovou podo-
bu: poradna@amelie-os.cz

Odborného sociální poradenství využilo během uplynulého půl roku 70 osob a proběhlo 
88 setkání se sociální pracovnicí. Jedná se o registrovanou sociální službu, díky níž Amelie 
nabízí klientům podporu při řešení problémů v oblasti sociálního a zdravotního systému, 
práva, psychologie a vzdělávání. Sociální pracovnice nejčastěji poskytuje klientům informa-
ce o vyřizování invalidního důchodu, ale také například o získání příspěvku na péči či pod-
pory v nezaměstnanosti. Poradna je po objednání otevřená pro klienty každé úterý od 10.00 
do 12.00 a od 15.00 do 17.00. Mimo to mohou klienti využít emailový či telefonní kontakt. 
Za šest měsíců sociální pracovnice zodpověděly 17 dotazů emailem a 61 dotazů telefonicky.

Během celého roku jsme se v rámci Tematických měsíců každý měsíc věnovali jednomu onkologickému onemocnění. Projekt 
bude pokračovat i v roce 2015 podobnou formou. Více informací najdete na www.amelie-os.cz/cz/tematicke-mesice
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pomáháme žít 
život s rakovinou

Centrum Amelie Praha 
Vás srdečně zve na 

Vánoční besídku
16. prosince 2014 od 15.30 (do 20.00 hodin)

příjemné setkání s ochutnávkou cukroví, zpíváním koled, 
hudebním vystoupením, dobrou náladou a domácím punčem

Centrum Amelie Praha, Šaldova 337/15, Praha 8 
(vchod z ulice Sokolovská)



Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci právě fi nišuje již 
čtvrtý pracovně vzdělávací cyklus. Od května 2014 absolvovalo úspěšně 
projekt 27 klientů ve dvou cyklech. Projekt jim přinesl cenné informa-
ce z  pracovně-sociální, právní, psychologické a zdravotní problematiky 
a především si posílili své sebevědomí díky vzdělávacím kurzům, nácviku 
pracovních dovedností, modelovým pohovorům u  fi rem a  simulovaným 
výběrovým řízením formou assessment centra.

Těší nás, že se díky pro-
jektu také daří nabourávání 
mýtů a předsudků o zaměst-
návání lidí po onkologické 
léčbě. Klienti projektu mají 
možnost absolvovat mode-
lové pohovory u zkušených 
personalistů, kteří hodnotí 

jejich zkušenosti velmi kladně. „V úvodu pohovoru byla uchazečka v komu-
nikaci opatrná. Rychle však získala na jistotě, přátelsky komunikovala po 
telefonu. Oceňujeme také upřímnost uchazečky, profesionální, ale zároveň 
lidské a příjemné jednání a široký přehled“, hodnotí například jeden z po-
hovorů personalistka.

V rámci projektu funguje také e-poradna, která se zaměřuje na poraden-
ství v oblasti zaměstnávání osob po onkologické léčbě. Během uběhlého půl 
roku odpověděl tým projektu 15 dotazů.

Včetně poradenství na veletrhu pracovních příležitostí podpořil od květ-
na do listopadu projekt celkem 77 osob.

Veletrh pracovních příležitostí pro uchazeče po onkologické léčbě se ko-
nal na konci prázdnin 28. srpna v příjemném zahradním centru v pražských 
Strašnicích. Zúčastnilo se ho 14 fi rem a neziskových organizací, které při-
šly uchazečům o zaměstnání nabídnout různorodé pracovní pozice, které 
odpovídaly nejen jejich pracovním zkušenostem a dovednostem, ale také 
jejich zdravotnímu stavu.

Účast na veletrhu byla zajímavá zejména pro uchazeče, kteří se nezapojili 
do našeho projektu Návrat do zaměstnání po onkologické léčbě. Díky vele-
trhu měli možnost využít konzultace se sociální pracovnicí, koordinátorkou 
zaměstnávání a psycholožkou. 
Účastníkům projektu Návrat do 
zaměstnání nabídl veletrh řadu 
nových kontaktů, možnost oslo-
vovat zaměstnavatele osobně 
a co nejlépe prezentovat své do-
vednosti a zájem o práci.

Pozitivně hodnotili veletrh i vy-
stavovatelé. „Na veletrhu se nám 
moc líbilo. Jednalo se o velmi pří-
jemné setkání, které mi zároveň pomohlo lépe pochopit situaci lidí se zdravot-
ním postižením tohoto typu“ hodnotila veletrh pro HR kavárnu Ing. Martina 
Grebíková (HR Specialist, Mark2Corporation Czech, a. s.).

Na pozvánku, kterou jsme k veletrhu natočili, se můžete podívat na na-
šem youtube kanálu:
www.youtube.com/watch?v=r2ITGLQWNOk&

Olomoucké Centrum Amelie, které zahájilo 
svoji činnost již v roce 2007, poskytuje služ-
by individuální konzultace a rodinného nebo 
párové poradenství, klientské a podpůrné se-
tkávání a skupinové tvořivé nebo pohybové 
aktivity. Vedle pražského Centra Amelie je 
od roku 2013 dalším místem, kde mohou 
zájemci využívat registrované sociální služby.

V březnu se také začal realizovat projekt 
s  názvem Tvůrčí aktivity onkologicky ne-
mocných a jejich blízkých jako prostředek 
naplnění a podpory, který přinesl spoustu 
radosti jak zdejším klientům, tak pacien-
tům onkologického oddělení. Další úspěš-
nou akcí byl nepochybně i říjnový Den 
otevřených dveří uspořádaný ve spolupráci 
s taneční akademií Apokalips Pole Dance 
Studio. V  rámci benefi čního cvičení věno-
valo taneční studio místní pobočce Amelie 
téměř sedm tisíc korun. V listopadu se po-
té většina zdejšího úsilí soustředila na pří-
pravy předvánočních akcí, které by se však 
neuskutečnily bez pomoci přátel, sponzorů 
a dobrovolníků Amelie. Vyvrcholením těch-
to aktivit bude letos především mikulášská 
nadílka pro pacienty onkologického odděle-
ní a šestý ročník Benefi čního koncertu pro 
Amelii. Ten se tentokrát uskuteční za podpo-
ry fl étnového souboru Black Ladies a Muzea 
umění Olomouc.

Ve středních Čechách mohou klienti využívat dvě Centra. Jsou jimi Centrum Amelie Příbram, které jsme otevřeli na jaře 
tohoto roku a Centrum Amelie Rakovník. 

První jmenované poskytuje klientům služby každé úterý od 9.00 do 15.00 například v podobě arteterapie, dechových 
cvičení, posezení u kávy a čaje atd. Rakovnické Centrum pořádá pravidelná setkání jednou za čtrnáct dní v Masarykově 
nemocnici Rakovník a další aktivity jako například Nordic walking procházky, společenská setkání „Iva a její hosté“ a další.
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Z evaluace kurzů 3. cyklu:
• 12/13 klientů uvedlo, že kurzy měly 

výborný přínos pro praktický život
• 13/13 klientů uvedlo, že kurzy zcela 

splnily jejich očekávání



Druhá polovina roku 2014 se nesla pro 
dobrovolnický program v Praze a Stře-
dočeském kraji ve znamení růstu. Poda-
řilo se navázat spolupráci s další klinikou 
a průběžně zaznamenáváme nárůst počtu 
zájemců o dobrovolnickou činnost v Amelii 
v nemocnicích nebo v Centru Amelie Pra-
ha, což nás samozřejmě těší. Za poslední 
půlrok v nemocnicích působilo 30 dob-
rovolníků Amelie a další v Centru Ame-
lie Praha jako dobrovolní lektoři nebo na 
výpomoc při jednorázových akcích. Na 
posledním školení, která pořádáme již tra-
dičně dvakrát ročně v Nemocnici na Pleši, 
jsme proškolili 13 nových dobrovolníků. Ti 
se právě chystají na svou dobrovolnickou 
činnost a  první návštěvy nemocnic. Dal-
ší školení dobrovolníků chystáme na jaro 
2015. Během roku 2014 jsme začali dob-
rovolníky vysílat na další kliniku do VFN 
v Praze.

Dobrovolnický program v nemocnicích fun-
guje i v Olomouci. O jeho úspěšnosti svědčí 
nejen dostatek pozornosti ze strany pacien-
tů a zájemců o dobrovolnický program, ale 
i samotné úspěchy stávajících dobrovolníků, 
jako je například získání ocenění za dob-
rovolnickou činnost Křesadlo 2013. Proto 
není divu, že pro dobrovolníky v Olomouci 
proběhly také dvě školení – jedno v březnu 
a druhý v listopadu.

Dobrovolníci Amelie nyní působí na těch-
to odděleních:
VFN v Praze, Onkologické klinika
VFN v Praze, I. Interní klinika, klinika hematologie
VFN v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika, 
onkologické odd.
Nemocnice na Pleši, onkologie
Nemocnice na Pleši, onkologie, paliativní jednotka
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika

Jak dobrovolníci Amelie podporují pacienty?
Dobrovolníci jako společníci u lůžka na-
bízejí pacientům možnost společného 
rozhovoru, rozdávají pacientům časopi-
sy a  křížovky, mohou je doprovodit na 
procházku a mnohé další. Na ambulanci 
a v denním stacionáři dobrovolníci připra-
vují pacientům kávu a další občerstvení, aby 
jim zpříjemnili dobu čekání nebo podávání 
chemoterapie. 

Dobrovolníci se starají také o pěkné pro-
středí nemocnice, například tím, že spravují 
knihovnu na oddělení. V období adventu bu-
dou dobrovolníci v nemocnicích realizovat 
vánoční dílny pro pacienty.

Firemní dobrovolnický den nám věnovala v říjnu pojišťovací makléřská 
společnost Renomia. Čtyři dobrovolníci nám pomohli s vyčištěním vstup-
ních dveří, montáží poliček a výrobou dobrovolnických triček. 

Pomoc v Centru se nám vždycky hodí. Zájemci se mohou více infor-
movat u koordinátorky Centra Amelie Praha Kateřiny Kyselové na emailu 
dobrovolnici@amelie-os.cz nebo tel. 733 640 872.

Jsme společenští! Kde všude jsme prezentovali služby Amelie? 
NGO Market; HR Days; Profesia Days; Non-Handicap; Týden 

sociálních služeb; Veletrh sociálních služeb na Praze 8 a na Praze 10; 
Workshop V hlavní roli vaše prsa (Loono, z.u.) a další.

Byli jsme slyšet i vidět! Kde všude?
v Českém rozhlase Dvojka; Rádiu Applaus; Studiu 6; Pražském 

deníku; Příbramském deníku (a dalších středočeských verzích Deníku); 
v středočeských autobusech; pražském metru; HR kavárně; TV Barrandov; 
Týden.cz; Aktuálně.cz; Českém rozhlase Olomouc; EuroZprávy.cz a dalších.

Ocenění Nejlepší na Osmičce nás zahřálo 
u srdce již na začátku jara. V anketě Prahy 8 
jsme byli zvoleni nejlepší neziskovou orga-
nizací sídlící na Praze 8 a nutno dodat, že 
konkurence byla hojná. Takové ocenění při-
náší velké potěšení a radost, že má naše práce 
smysl, ale také je závazkem do budoucna.

Benefi ční prodej domácích koláčů a bu-
chet pod názvem S Amelií na chodníku 
proběhl ještě za teplého a slunného po-
časí. Cílem akce bylo nejen získat fi nanč-
ní prostředky na bezplatné poskytované 
služby, ale také možnost pro veřejnost 
seznámit se přívětivou a nezávaznou ces-
tou s nabídkou služeb, prostory Centra 
Amelie Praha a lidmi, co za Amelií stojí.

Tým Amelie se letos v listopadu rozhodl podpořit 
kampaň za mužské zdraví Movember.
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CO NÁS ČEKÁ?
Tulipánový měsíc 2015

V březnu přineseme radost a naději na 
onkologická oddělení pražských onko-
logických pracovišť 
a tentokrát vyzdobíme 
také nemocnice v Pří-
brami a  Olomouci. Le-
tošní ročník opět proběhne 
s plnou parádou. Už teď se mů-
žete těšit na benefi ční prodejní 
výstavu designových výrobků 
v galerii KusKovu, která ponese 
příhodný název „Srdeční záležitos-
ti“ a odstartuje v pondělí 9. března. 
Naší velkou chloubou bude i bene-
fi ční přehlídka studentských sborů, kterou 
pro Amelii organizuje naše dobrovolnice se svou 
dcerou a bude se konat 15. března. 

Krásným zpříjemněním Tulipánového měsíce je sa-
mozřejmě prodej benefi čních kytic. Doufáme, že se nám 
za Vaší podpory opět podaří tulipány zahltit recepce, kance-
láře, noční stolky anebo přistanou zdravotnímu personálu na 
sesternách, kde udělaly loni ohromnou radost. 

Cílem Tulipánového měsíce je také upo-
zornit na potřeby psychosociální pomoci 

onkologicky nemocných a to jak v tisku, 
tak také skrze odborné přednášky a se-

mináře.
Pokud se chcete stát dob-

rovolníkem a pomoci nám 
během Tulipánového měsíce 

s organizací akcí nebo výzdo-
bou chodeb lůžkových oddě-

lení a ambulancí, můžete se pro 
více informací obrátit na koordiná-

torku dobrovolníků Kateřinu Kyselovou, 
e-mail dobrovolnici@amelie-os.cz.

Přivítali bychom také fi nanční podporu na ná-
kup materiálů pro výrobu výzdoby na onkologická 

oddělení, na nákup drobného občerstvení na semi-
náře a zahajovací akci a pomoc s propagací projektu. 

Vítáme rovněž návrhy a pomoc s dalšími doprovodnými 
benefi čními akcemi. V případě zájmu o podporu Tulipánové-
ho měsíce kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Ho-
rynovou, e-mail projekty@amelie-os.cz nebo tel. 774 435 131.

V listopadu 2015 se ve spolupráci s Vše-
obecnou fakultní nemocnicí uskuteční 
konference na téma Psychosociální pro-
blematika onkologicky nemocných a je-
jich blízkých. Na konferenci jsou zváni 

zástupci nelékařských profesí, sociální 
pracovníci a další zástupci pomáhajících 
profesí. Výstupem z konference se opět 
stane sborník textů, který bude sloužit 
jako podpora rozšiřování psychosociál-

ní pomoci nejen u nás, ale i v zahraničí. 
Hledáme sponzora, který by se s námi 
podílel na tisku sborníku a jeho zpraco-
vání. Projekt můžete také podpořit spo-
luprací na propagační kampani.

www.amelie-os.cz
facebook.com/amelie.z.u.cz
e-mail: amelie@amelie-os.cz
tel.: +420 283 880 316
tel.: +420 739 001 123

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
  Posláním dárcovské DMS na číslo 87 777 ve znění DMS 

AMELIE
  Jednorázově bezhotovostním převodem fi nančního da-

ru nebo dlouhodobě trvalým příkazem (např. 100 Kč) na 
sbírkový účet Amelie 229369762/0300. Finanční pro-
středky zaslané na sbírkový účet zůstávají anonymní. Po-
kud chcete získat od Amelie darovací smlouvu, je nutné 
zaslat váš dar na běžný účet Amelie 104034379/0800.

  Darem v hotovosti – k dispozici jsme vám každý všední 
den nebo dle telefonické dohody v našich Centrech Ame-
lie. 

  Prostřednictvím darovací smlouvy – vyplněnou daro-
vací smlouvu (ke stažení na www.amelie-os.cz) lze zaslat 
elektronicky na kancelar@amelie-os.cz, poštou na adresu 
Amelie, o.s., Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8, nebo osobně 
předat v našich Centrech Amelie.

  Materiálně:
• Darováním kancelářských potřeb.
• Pro dobrovolnický program v nemocnicích průběžně 

sháníme: časopisy, čaje, kávu, výtvarné potřeby, dále 
odměny pro dobrovolníky.

• Do Center Amelie pravidelně potřebujeme: sušenky či 
jiné trvanlivé občerstvení, čaje, kávu, hygienické potřeby, 
funkční kopírku a tiskárnu.

  Dobrovolnickou činností:
• Můžete se zapojit do dobrovolnického programu v ne-

mocnicích nebo Centrech Amelie.
• Můžete s námi spolupracovat jako dobrovolní lektoři.
• Pomoci nám můžete poskytnutím bezplatné služby, např. 

provedení auditu, IT poradenství, tisk materiálů, úklid pro-
stor Center Amelie, vzdělávání zaměstnanců Amelie, aj. 

Děkujeme za podporu.

pomáháme žít 
život s rakovinou

Konference o psychosociální problematice onkologicky nemocných a jejich blízkých




