Vize
Vizí Amelie je vytvořit co nejblíže nemocnému a jeho blízkým chráněné prostředí, ve kterém není místo pro nátlak a manipulaci a vždy
je prostor pro naději. Kde je vše uzpůsobeno k tomu, aby každý mohl převzít zodpovědnost za svůj život, jehož hodnotu nepočítá finančními prostředky vydanými za podpůrnou léčbu. Kde je péče o pacientovy pocity součástí léčby pokryté zdravotním pojištěním.
Kde je běžné pomáhat si navzájem a těšit se z toho.
Kodex Amelie, o.s.
• Mezi dávajícím a přijímajícím není rozdíl v postavení. Ať jsem profesionál či dobrovolník, pracuji zde především pro radost.
• Respektuji přesvědčení (víru, cestu), rozhodnutí a svobodnou volbu každého, kdo navštíví programy Amelie o.s.
• Nabízím své vlastní zkušenosti či odborné vědomosti, ale nepreferuji žádné léčebné metody a přístupy, preparáty a podobně.
• V rámci aktivit Amelie o.s. není prostor pro komerční aktivity osob, či firem. V rámci aktivit Klubu dodržuji Řád Klubu Amelie.
• Spolupracuji a hledám společnou řeč, jak v rámci Amelie o.s. a jeho partnerů, tak s ostatními subjekty, osobami a organizacemi, které se věnují podobné problematice.
Slovo předsedkyně správní rady a ředitelky občanského sdružení Amelie
Často odpovídám na dotaz, proč jméno Amelie. Ano, nechali jsme se inspirovat filmem „Amélie z Montmartru“ (v originále Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain). Z mého pohledu jde o půvabný příběh dívky, které osud připravil nelehký start do života, ale ona se
tomu postavila čelem a hledala svou cestu a místo ve světě. Nejprve se o to pokoušela ovlivňováním životů druhých, ale to ještě nebyl ten správný Happy end…
Amelie - naše organizace - roste a dospívá. Z nadšené „dívenky“, která se nechá okouzlovat nabízejícími se možnostmi, vyrostla za
rok mladá žena. Nyní potřebuje upřesnit, kde je její místo a úkoly, potřebuje je popsat a zdokumentovat, najít zdroje pro jejich realizaci. Rok 2008 byl v řadě oblastí pro Amelii zlomový. Pustili jsme se do profesionalizace a tím se původně čistě dobrovolnická činnost,
založená především na nadšení jednotlivců, začala měnit v organizaci. Řada institucí i jednotlivců nám projevila podporu, a tak se
mohly rozrůst naše aktivity a počty klientů. Považujeme to za důkaz, že naše práce má smysl.
Když Amelie vznikala, bylo mi jasné, že k profesionalizaci musí dojít. Věděla jsem, že to nebude jednoduché. Chtěla bych poděkovat
všem kolegům - zaměstnancům i dobrovolníkům, že toto období přečkali společně se mnou. Je jasné, že tento rok byl začátkem delšího procesu, ale věřím, že překonáním první fáze máme velkou šanci.
Stále mě inspiruje příběh Amelie a jsem šťastná, že se nám daří hledat v práci uspokojení především z naší vlastní cesty. Osobní postoje a názory se mění s nabytými zkušenostmi a informacemi, kterých je všude kolem až moc, ale kultivují se především kontaktem
s lidmi, které nechceme ovládat, ale dokážeme s nimi „jen“ být.
Pavla Tichá

Amelie v roce 2008
V tomto roce se nám podařila řada významných změn. Získali jsme první granty, otevřeli novou pobočku na Olomoucku. Zaměstnali
jsme první odborné i organizační pracovníky a pronajali jsme prostory pro Centrum a kancelář Amelie v Praze. Uskutečnili jsme první školení pro adepty na dobrovolníky pro onkologická pracoviště. Naše aktivity, a tím i počty klientů se rozrostly. Díky profesionalizaci
jsme mohli rozšířit nabídku o pravidelné dny individuálních konzultací v Centru Amelie Praha. Spolupráce s Ambulancí Amelie nabízí možnost prolínání klientů v odborné psycho-onkologické péči s nabídkou Center Amelie. Daří se nám také více spolupracovat s dalšími
organizacemi. Naše komunikační aktivity se rozrostly a získali jsme
další partnery, kteří rozšiřují nabídku pro onkologicky a jinak dlouhodobě nemocné.
Toto všechno bylo možné díky finanční podpoře jednotlivců, nadací a institucí.
Přehled zdrojů financování činností v roce 2008
a. CEE Trust
508 063 Kč
b. Ministerstvo Zdravotnictví ČR
150 000 Kč
c. Městská část Praha 8
49 000 Kč
d. Magistrát města Olomouce
40 000 Kč
e. Dary idividuálních dárců
266 052 Kč
f. Vlastní zdroje – úroky
616 Kč
Celkem
1 017 231 Kč
Projekty realizované v roce 2008
V tomto roce Amelie o.s. realizovalo projekty podle
a) Získaných grantů:
1. Profesionalizace Amelie, o. s.
2. Psychosociální pomoc onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným i jejich blízkým v Olomouci a okolí
3. Rozvoj kompetencí dobrovolníků pro onkologické kliniky
b) Další činnosti v návaznosti na poptávku klientů, možnosti a potřeby organizace:
1. Prodloužené víkendy s psycho-rehabilitačním programem
2. Beneﬁční akce
3. Komunikační aktivity

Psychosociální pomoc onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným i jejich blízkým v Olomouci a okolí
Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu byly v průběhu roku čerpány z grantu Statutárního města Olomouc. Pobočka Amelie
o.s. zahájila svoji pravidelnou činnost v Olomouckém kraji v lednu 2008. Aktivity našeho občanského sdružení se v průběhu sledovaného období zaměřovaly zejména na rozvoj Centra Amelie v Olomouci.
Činnost pobočky zajišťovali tito dobrovolníci:
Jana Helisová – koordinátorka Centra
Marie Schejbalová – odborné vedení a spolupráce s FN Olomouc
Judita Procházková – vedení výtvarné dílny
Mgr. Veronika Haiclová – individuální psychosociální poradenství
Spolupracovali s námi také manželé Kratochvílovi a Mgr. Karolína Machová – psycholožka z Onkologické kliniky FN Olomouc, která se zapojila také do školení a supervizí dobrovolníků.
Výsledky činnosti Center Amelie Praha a Olomouc v roce 2008:
Centrum Amelie Praha

Centrum Amelie Olomoucko

Počet klientů 54

Počet klientů 25

Počet terapeutů 2

Počet terapeutů 1

Počet lektorů 5

Počet lektorů 3

Počet setkání 117

Počet setkání 28

Průměrný počet klientů na 1 setkání 6,4

Průměrný počet klientů na 1 setkání 6

Program: výtvarná dílna, divadelní dílna, Klub, hudební dílna, dílna tvůrčí-

Program: výtvarná dílna, Klub, hudební dílna, kruhové tance

Výroční zpráva Amelie o.s. za rok 2008
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8
Tato výroční zpráva vznikla díky grantu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Amelie o.s. poskytuje psychosociální pomoc onkologicky
a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým
Každý, koho zaskočila onkologická či jiná vážná nemoc, ať už osobně nebo v blízkém
m okolí,
o
ví, jak je těžké přijmout novou životní situaci se všemi příčinami a následky. Zodpovědnosti
nossti za
vlastní život nás nikdo nezbaví, ale může pomoci najít sílu, být oporou – posluchačem, př
příteřítelem. Odborníci (psychologové, psychoterapeuti a sociální pracovníci) i laici Amelie, o.s. jso
jsou
ou
připraveni bezplatně věnovat pozornost pocitům a problémům souvisejícím nejen s onkoloolo
ogickou nemocí, ale i s ostatními oblastmi života. Jedná se o neutrální půdu, kde se může
ůžže
kdokoli, i anonymně, věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Nepropagujeme žádný
ý ze
z
způsobů léčby (bez ohledu na to, je-li to klasická či tzv. alternativní cesta), ani žádné prepaep
paráty. Dbáme na zachování soukromí a svobodné vůle každého návštěvníka.

Profesionalizace Amelie, o. s.
Tento projekt byl zahájen v červnu 2008 a ukončen bude v červnu 2009.
Cílem projektu bylo zajištění administrativního chodu společnosti a vytvoření zázemí pro ply
plyynulý a odborně vedený provoz Center Amelie, který bude realizovat a rozvíjet tým profesionálů.
esio
onálů.
Projekt je zaměřen také na strategické plánování a rozvoj organizace, marketingu a financování.
nco
ování.
V roce 2008 jsme realizovali tyto části projektu:
1. Zajištění prostor pro centrum a kancelář Amelie – pronájem prostor v ulici Na Truhlářce
ce
e 39,
Praha 8.
2. Profesionální tým Amelie:
Pavla Tichá – řízení a rozvoj, komunikace
Denisa Kolouchová – ﬁnanční vedení projektů a administrativa
BcA. Olga Fleková – terapeutka, divadelní dílna a vedení individuálních i skupinových ak
akktivit
Mgr. Milena Černíková – psycholožka, tělová terapeutka a vedení individuálních i skupikup
pinových aktivit
Jana Helisová – koordinátorka Centra a dobrovolníků v Olomouci
Eva Křemenová – koordinátorka dobrovolníků v Praze
3. Rozvoj aktivit v centrech Amelie Praha a Olomoucko:
• Krizová intervence
• Individuální psychoterapie
• Skupinové tvořivé dílny a relaxační aktivity
• Klub Amelie (svépomocná skupina)
4. Strategické plánování
Amelie o.s. vydalo Výroční zprávu za rok 2007 a zaměřilo se na finanční řízení a sledování
ová
ání
jednotlivých projektů, dále vytvořilo finanční plán pro rok 2008. Podařilo se nám získat od
d iinnstitucí státních i mezinárodních granty na profesionální rozvoj pro rok 2009.
Zúčastnili jsme se půlročního pilotního projektu Fóra Dárců s názvem „Podpora dobrého
réh
ho
podnikání v ČR“, jehož výsledkem byl projekt Otevřený klub Amelie – OKA. Jedná se o plá
plán
n
samofinancování Amelie o.s. formou placených i dotovaných klubových karet a využití aktivit
tivvit
Amelie jako nabídky benefičních programů komerčním organizacím, respektive jejich zaměstmě
ěstnancům. Projekt OKA byl vybrán mezi třemi nejlepšími k prezentaci na 5. Mezinárodní konfeko
onferenci Společenské odpovědnosti firem v Praze.

Dobrovolníci Amelie Praha

Dobrovolníci Amelie Olomouc

4 dobrovolnice v nemocnici (VFN Praha 2)

Dobrovolnický program ve FN Olomouc
oucc

65 návštěv (60,37 hodin)

se odložil kvůli akreditaci celé

133 pacientů (průměrně 2,2 návštěvy u jednoho pacienta

nemocnice FV Olomouc

na 1 hodinu)

na rok 2009

6 dobrovolníků v Centru Praha – lektoři tvořivého programu

4 dobrovolníci

1 koordinátor

1 koordinátor

8 proškolených dobrovolníků (listopad 2008
– Kácov/ IOR Na Pleši)

5 proškolených dobrovolníků
(listopad 2008 – Kácov/ IOR Na Pleši)
ši)

Prodloužené víkendy v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši
V srpnu 2008 se uskutečnily dva prodloužené
víkendy s programem, a to pod názvy „Vzpomínky na Afriku“ a „Program pro duši a tělo“.

ho psaní
Informační linka a on-line poradna Amelie - Odpověděli jsme na 167 dotazů většinou od onkologicky nemocných a jejich rodinných příslušníků a přátel.

Rozvoj kompetencí dobrovolníků pro onkologické kliniky
Tento projekt byl realizován v průběhu celého roku 2008. Ze 70 % byl rozpočet projektu financován z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky. Byl podpořen finančním darem MČ Praha 8.
Realizací projektu pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia, o.s., a ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. Lékařské
fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 a Institutem onkologie a rehabilitace Na Pleši jsme rozvinuli spolupráci započatou již
v letech 2006/2007. V rámci projektu jsme mimo jiné realizovali školení dobrovolníků se specifickým zaměřením na onkologii. Současně byl vytvořen a vydán manuál pro práci dobrovolníka.

Beneﬁční akce v roce 2008
Benefiční večeře v Centru Amelie jsou organizovány k šíření informací příznivcům Amelie, o.s. a také za účelem získání finančních
prostředků a další podpory lidí, kteří mohou podpořit či ovlivnit nejen další rozvoj Amelie, ale celé psycho-sociální a psycho-onkologické oblasti. V průběhu roku 2008 se uskutečnily dvě benefiční večeře. Díky spolupráci s APPN, o.s. (Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící) se jako kuchaři a obsluha zapojili neslyšící společně s dobrovolníky Amelie.
Vánoční setkání v Praze proběhlo v Centru Amelie díky grantu CEE Trust. Díky výtvarnici Ingrid Jamrichové, Martě Nesměrákové a studiu RedCat jsme mohli vydat edici pohlednic, kterou jsme na uzavřené akci prodávali.
V Olomouci proběhlo setkání v rámci překrásného adventního koncertu Komorního sboru Lenky Mlynářové.

Zúčastnilo se jich celkem 25 nemocných
moccných
a jejich blízkých z celé republikyy s věkovým průměrem 41 let.

Ocenění
V září 2008 převzala Předsedkyně sdružení Amelie Pavla Tichá v Chiang Kaishek Memory Hall v Taipei cenu „Fervent
Love of Lives Medal“, kterou uděluje nadace pro kulturu a vzdělání Chou Ta Kuan
Foundation na Taiwanu již jedenáctým rokem těm, kteří ovlivňují svět svou odvahou, láskou a filantropií. Na cenu byla Pavla Tichá nominována MUDr. Olgou Kunertovou, zakladatelkou občanského sdružení Gaudia proti rakovině.
Komunikační aktivity
Public relations agentura PLEON Impact zhodnotila PR value mediálních aktivit Amelie, o.s. za rok 2008 na celkovou
částku 10 374 000 Kč (cca 546 000 USD).
Články o činnosti Amelie vyšly v časopisech určených odborné i laické veřejnosti, a to jak v České republice, tak v zahraničí. TV
V pořady
a dokumenty tvořily významnou část PR Amelie. Nárůst oproti roku 2007 je 50,3%.

Odborné konference v roce 2008
Zástupci Amelie o.s. se aktivně zúčastnili několika odborných konferencí v oblasti onkologie, psychosomatiky a psychiatrie:
1. XIII. dnů prof. Vladimíra Staška v Praze (poster)
2. XXII. onkologických dnů v Brně (příspěvek)
3. XII. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci (příspěvek)
4. Konference Psychiatrie pro praxi (příspěvek)
Zástupkyně Amelie, o.s. (MUDr. Tondlová, MUDr. Chrdlová a Pavla Tichá) byly pozvány jako hosté na semináře Fakulty humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Psychoterapeutické fakulty v Praze.

Setkání s médii
K příležitosti uděleníí mezinárodní
ceny „Fervent Global Love of Life Medal 2008“ proběhla tisková konferenm
zástupců
ce a setkání zástup
pců lékařů, zdravotníků, novinářů, pacientských organizací i samotných pacientů. Výsledkem moderované
moderova
an diskuse na téma „Místo psychosociální pomoci v průběhu léčby a rekonvalescence
onkologicky a jjinak dlouhodobě nemocných i jejich blízkých“ bylo společné prohlášení lékařů a pacientů: „Pacienti
„Paccie potřebují nejen medicínskou, ale také psychosociální péči“. Toto prohlášení a další
související
s udělením ceny byly uveřejněny v řadě médií. Pavla Tichá vystoupila jako host
články sou
uv
pořadu Před
Pře půlnocí na zpravodajském kanálu ČT24.
P

Schejbalové
Marii za pomoc při vzniku a rozvíjení pobočky Amelie na Olomoucku.
S
ch
Stocklassové Haně za nábytek a vybavení Centra Amelie v Praze
Sto
S
Svejkovské-Čadkové
Michaele za inspirující arteterapii v Centru Amelie Praha a pomoc
S
ve
rozvoji
při roz
zvo aktivit Amelie.
Terešové
Tereš
ov Zuzaně Ing. za náhled do tajů makrobiotické kuchyně v Centru Amelie Praha.
Tondlové
Tondlov
vé Henrietě MUDr. za odbornou podporu a rozvoj činností Amelie o.s.
Tobkové
Tobk
ko Jaroslavě za péči o návštěvníky Centra Praha a pomoc s novými prostorami.
Vlčkové
Vlč
čko Marii za pomoc nejen při zařizování nového Centra Amelie Praha.
Za
ab
bezplatné služby děkujeme
Gogolovi
G
og
Vadimu za jeho práci při rekonstrukci prostor Amelie.
Matějkové
Leoně za návrh designu nových prostor Amelie.
Mat
M
Ondřeji
Igorovi za grafické zpracování materiálů Amelie.
On
nd
Šilarovi
Janu za fotografické práce pro propagační materiály Amelie.
Ši
lar
Děkujeme za spolupráci
Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši Aschermannové
Alexandře MUDr. za dlouhodobou
pomoc a podporu
Onkologické klinice
1. LF VFN Praha 2
Onkologické klinice
FN Olomouc
Ludkové Vladimíře Mgr.
místostarostce Prahy 8
VŠTJ Medika, o.s. – Cvičení
s Amelií – rekondiční cvičení pro
pacienty po onkologické nemoci
Gaudia proti rakovině o.s.
Lymfom Help o.s.
Alen o.s.
FIT ILCO ČR, o.s.

Lidé
Lid
dé v Amelii

Poděkování dobrovolníkům
(někteří z nich se během tohoto roku přesunuli do profesionálním týmu, který vznikal od června 2008)
Adamcové Evě za příjemné reflexní masáže, které poskytuje klientům Amelie, a za organizační podporu v Centru Amelie Praha.
Böhmové Gabriele patří velký dík za pomoc při přípravě projektů a strategie pro rok 2009.
Černíkové Mileně Mgr. za její odbornou činnost psycholožky a jógovou terapii v Centru Amelie Praha a při prodloužených víkendech.
Dolejšové Ing. za vstřícnost při přípravě projektu budoucího sídla Amelie
Flekové Olze MgA. za divadelní dílny v Centru Amelie Praha.
Füsterové Zuzaně za její práci na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky VFN Praha 2.
Hauserové Evě za kurzy tvůrčího psaní v Centru Amelie Praha a spolupráci při tvorbě textů a dalších materiálů a spolupráci s médii.
Helisové Janě za neúnavnou práci při budování pobočky Olomoucko.
Houdkové Daně za její báječné hudební dílny, při kterých jsme si ověřili, že „Zpívat umí každý“.
Hušnerovi Václavu RNDr. za zprostředkování a organizaci příprav studie nových prostor pro Amelii.
Chodorovi Karlu za jeho optimismus a příjemné chvíle s kytarou.
Chrdlové Michaele MUDr. za odbornou pomoc a spolurpáci v rámci Ambulance Amelie.
Jamrichové Ince za krásné obrazy a grafické návrhy a listy, které věnovala Amelii.
Kocverovi Jiřímu Ing. za pomoc s provozem a organizací a za cvičení v Centru Amelie Praha.
Kramulové Daniele za pomoc při zpracování textů.
Kratochvílovým Dáše a Sváťovi za pravidelné dílny kruhových tanců.
Křemenové Evě za její práci na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky VFN Praha 2 a práci koordinátorky dobrovolníků.
Linhartové Aleně RNDr. za pomoc při organizaci školení pro dobrovolníky a za překlady textů z a do angličtiny.
Mocové Kateřině Mgr. za zdravé dobroty, které nás učí připravovat v Centru Amelie Praha, a za pomoc s provozem organizací.
Načeradskému Vojtěchovi za nezištnou pomoc se správou webu.
Nemcové Šárce Mgr. za poradenství v oblasti sociálně-právní a za její program na školení pro dobrovolníky Amelie.
Němcové Juwaně za energetizující hudební zážitky při zpěvu gospelu v Centru Praha, i za její vystoupení na akcích Amelie.
Nyass Tereze Antonii za hudební a taneční dílnu zaměřenou na improvizaci v africkém stylu v Centru Praha a při víkendu v IOR na
Pleši.
Nyass Pappisovi za tvořivou dílnu s africkými bubny při víkendu v IOR Na Pleši.
Procházkové Juditě Bc. za výtvarné dílny v Centru Olomouc, kde jsme vytvořili mnoho krásných věcí.
Ředinové Marii Ing. za její práci na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky VFN Praha 2.

Děkujeme za podporu
PLEON Impact a.s. za zpracování PR materiálů
a další spolupráci
Studio DaM, s.r.o. za vypracování architektonické
studie rekonstrukce a využití celého objektu
Newton IT za slevu na monitoring médií
Maluj Kreativ Café za podporu v programech Amelie
Galerie Kus Kovu za tvůrčí dílny a společenské akce,
které nám umožnila pořádat
Red Cat za tisk velkoplošných fotografií
Děkujeme partnerům
Hestia o.s. – dobrovolnický program Amelie
Děkujeme za kmotrům za ﬁnanční podporu
Ctibor Tomáš, Wolfová Vanda, Daňková Petra, Marešová Jana, Svobodová Lenka, Gabriela Drozdová,
Mgr. Ludková Vladimíra, Kadavá Jitka, Teper Tomáš,
Konečná Pavlína, Vaňková Michaela, Král Jan, Csaplovics Elmar, Veldová Ivana, Kuhnová Zdeňka, Kolouch MUDr., Pleon Impact a.s., Maxima reality, EU
CONSULT s.r.o., MČ Praha 8
Naši činnost podpořili grantem
CEE Trust
Ministerstvo zdravotnictví ČZ
Statutární město Olomouc

Výhled do roku 2009
V tomto roce pokračuje profesionalizace našeho sdružení, zaměříme se více na procesy v organizaci a na strategii rozvoje do dalších let. Vznikne nová pobočka ve středočeském kraji (s prvním centrem Rakovníku). Rádi bychom našli větší a dostupnější prostory v Praze i v Olomouci.

Finanční zpráva

Výrok auditora

Výkaz zisků a ztrát

Výkoná
Vý
ýko rada:
Předsedkyně:
Př
řed

Pavla Tichá

Je
edn
Jednatel:

Ing. Jiří Kocvera

Od
db
Odborné
garantky:

MUDr. Henrieta Tondlová
MUDr. Michaela Chrdlová

Revizní
Re
ev
rada:
Prrim MUDr. Alexandra Aschermannová
Prim.
Zdenka
Zd
den Kuhnová
Tomáš
To
om Ctibor
Pracovníci
Amelie
Prac
cov
Ředitelka
Řed
dit

Pavla Tichá

Fin
Finanční
nan
provozní sekce
ap
pro

Denisa Kolouchová – office manažerka
Eva Křemenová, Praha – koordinátorka dobrovolníků
Jana Helisová, Olomoucko – koordinátorka dobrovolníků

Účetní
Ú
če
etn

Milena Petrtýlová

Psy
Psychoterapie
yc
programy
ap
pro
Centrech Amelie
vC
Cen

Mgr. Milena Černíková, Praha – psycholožka se zkušenostmi
v oblasti psycho-onkologie
BcA. Olga Fleková, Praha – terapeutka psychoterapeutických
dílen Centra Amelie
Mgr. Veronika Haiclová, Olomouc – terapeutka a sociální
pracovnice

Supervize
S
up
pe
dobrovolníků
d
ob
bro

MUDr. Michaela Chrdlová – supervize dobrovolníků
Amelie, o.s.
Mgr. Karolína Machová – supervize dobrovolníků
v Centru Amelie Olomouc

Fou
Foundraising
un
odborné konzultace
ao
odb

Michal Sontodonimo, foundraiser a konzultant

Příloha účetní závěrky

Řekli
Řek
kl o nás
Příběh
Příbě
ěh mladé ženy ze serveru www.osudy.cz
Hezký den,
de
d
příběh
můj příb
íbě začíná v únoru 2003 – večer dostávám svůj první epileptický záchvat, vznáším se
u stropu
u a pod sebou vidím bezvládné tělo, pak přibíhá přítel a hystericky křičí. Jediné, co si uvědomuji, žže teď nemůžu odejít…
přicházím až na neurologii, dg. mandarinka v hlavě, zatím neví přesně, co to vlastně je.
K sobě p
při
horečky. Možná nějaký zapouzdřenec z Maroka… Po pár dnech nejistoty mě posílají na
Mám h
hor
Homolku,
Homo
olku tam pomocí biopsie diagnostikují fibrilární astrocytom. Koncem března operace. Pak
chodím
chodí
ím jednou, dvakrát ročně na MR (magnetickou rezonanci - pozn. správce) mozku, stále je
všechno
všech
hn v pořádku… jenže ani ne po pěti letech mě najednou chtějí znovu operovat. Je pravda, žže záchvaty teď mám častěji… Listopad 2007: druhá operace, následuje ozařování v Motole. Js
Jsem na dně. Totální deprese... a tak jen brečím… na nic víc mi nezbývají síly… Naštěstí se mi do cesty dostává sdružení Amelie, kterému tímto chci poděkovat za všechno, čím teď
jsem. T
Také portálu osudy.cz patří můj dík. Nebýt vás, nikdy bych se nedověděla o Pavle a její
Tak
Amelii, která m
mi dala novou naději do života!
Podzim 2008 – začínám
vysazovat antidepresiva a snižuji dávky antiepileptik.
za
A hlavně si užívám
m kkaždý den, co jsem na světě!

Příjmy a výdaje organizace za rok 2008 celkem
1.
Mzdové náklady
2.
Cestovné
3.
Zařízení a vybavení
3.1.
Nákup výpočetní techniky a příslušenství
3.2.
Vybavení kanceláře
3.3.
Materiály pro terapeutické dílny

1 017 231,10 Kč
377 132,00 Kč
37 690,50 Kč
90 715,00 Kč
21 764,00 Kč
58 444,00 Kč
10 507,00 Kč

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

211 224,00 Kč
20 362,50 Kč
108 642,50 Kč
80 000,00 Kč
1 044,00 Kč
1 175,00 Kč
300 469,60 Kč
23 000,00 Kč
26 186,00 Kč
- Kč
48 173,50 Kč
- Kč
26 679,80 Kč
42 818,50 Kč
4 465,00 Kč
4 837,00 Kč
9 700,00 Kč
35 325,00 Kč
27 185,00 Kč
12 994,80 Kč
5 400,00 Kč
33 705,00 Kč
1 017 231,10 Kč
95 293,98 Kč
884 732,12 Kč
37 205,00 Kč
1 017 231,10 Kč

Místní kancelář/ náklady projektu
Spotřební zboží a provozní materiál
Telefon, fax, poštovné
Nájem kanceláře
Náklady na nákup vody, paliv a energie (elektřina a topení)
Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba)
Nákup služeb
Účetní služby
Konzultace a právní služby,SW
Školení koordinátorů
Školení dobrovolníků
Setkání dobrovolníků se supervizí
Metodický manuál
Propagace/publicita
Bankovní poplatky
Pojištění
Tvořivé dílny-lektoské služby
Odborné semináře
Pronájem výukových prostor
Průzkum médii
Supervize
Víkendové pobyty – Pleš
Příjmy projektu celkem
Vlastní zdroje
Dary- dotace
Účastnické poplatky - víkendové pobyty
Výdaje celkem

Petra Tesařová, Csc., Onkologická klinika VFN
a 1. LF UK Praha
Na zprávu o onemocnění zhoubným nádorem není člověk nikdy připraven. Nádorová diagnóza obrátí nemocnému život
vzhůru nohama. Po dobu léčby nádoru je nutné koncentrovat téměř veškerou pozornost na vymýcení nemoci. A potom,
když se to podaří, zbude po chorobě v duši prázdné místo.
Je možné jej zaplnit vzpomínkami na všechny nepříjemnosti spojené s onkologickou léčbou, obavami a úzkostmi do budoucna nebo fňukáním a litováním se. Není to ale rozumné.
Nejlepší je vytěžit z nemoci to, co je pozitivní, totiž možnost
začít žít jinak a už načisto.
Tak vznikla Amelie, která chce pomáhat všem léčeným,
uzdravujícím se i uzdraveným využít všechen nový životní
čas smysluplně. V Amelii může člověk získat informace, přátele, ale může i sám pomáhat, protože člověk, který překonal
zhoubné onemocnění, už dobře ví, že jsou věci, které jsou
v životě k nezaplacení. I my lékaři to už dávno víme, a proto
jsme tak rádi, že máme Amelii.
Kontaktní informace
• Linka Amelie ČR: +420 739 004 333
• Infolinka pro Olomoucko: +420 739 005 123
Programy probíhají v Mateřské školce Roosveltova 101,
Olomouc
Adresa fakturační:
Amelie o.s., Pavla Tichá, Kurta Konráda 15 / 963,
190 00 Praha 9 • IČ: 270 52 141 • DIČ: CZ 270 52 141
Kancelář a Centrum Praha:
Amelie o.s., Na Truhlářce 39, 180 00 Praha 8
Číslo účtu: 104034379/ 0800
E-mail: amelie@amelie-os.cz • www.amelie-os.cz

