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Výroční zpráva 2017 

 



poslání 

• Anulika z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou 
způsobilou k právnímu jednání. 

• Anulika z.s.je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a 
nezisková organizace založená za účelem naplňování 
společného zájmu.  

 

• Posláním spolku je: 

 

• rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně 
postiženým, 

• seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám 
drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím  

• pomoc při péči o děti, mládež a jejich rodiny v jejich volném 
čase 

• organizování akcí pro mládež, včetně handicapovaných dětí 
a mládeže 

• podporování a organizace vzdělávacích aktivit 

• propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví 

• vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to 
zejm. vlastní hospodářskou činností 

• vést své členy k dodržování základních etických, estetických 
a mravních pravidel  

• dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného 
života, kultury, zejména formou organizační a osvětové 
činnosti 

 

• Naším cílem je vytvářet podmínky pro pomoc našim členům 
a klientům a jejich osobní rozvoj.  
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poslání 

• ANULIKA nemá politické ambice, nepropaguje náboženské směry. 

•  Hlavním posláním ANULIKY je:  

• rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, 

• seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám drogově 

závislým, osobám trpícím domácím násilím  

• pomoc při péči o děti, mládež a jejich rodiny v jejich volném čase 

• organizování akcí pro mládež, včetně handicapovaných dětí a 

mládeže 

• podporování a organizace vzdělávacích aktivit 

• propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví 

• vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. 

vlastní hospodářskou činností 

• vést své členy k dodržování základních etických, estetických a 

mravních pravidel  

• dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, 

kultury, zejména formou organizační a osvětové činnosti 

•  ANULIKA z.s.  

• Právní forma: Zapsaný spolek   

• IČ: 1170163 

• Registrovaná adresa: 28.října 341/184, Ostrava -Mariánské Hory, 

70900  

• Internetová stránka: www.podporapece.cz 

• Kontaktní osoba: Bc. Martina Martušková 

• Pracovní pozice: statutární zástupce/kyně  

• Email: anulika@email.cz  

• Mobil: 731484678 

• MUDr. Miroslav Duda, tajemník spolku 

• Ing. Hana Dudová, ekonomický manažer spolku 
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 co děláme  

• Od roku 2013  doprovázíme rodiny, které pečují o 
dlouhodobě nemocné a rodiny dětí s hendikepem a 
neurologickými onemocněními.  

 

• Podporujeme naše klienty a to formou skupinových 
svépomocných skupin, doprovázíme individuálně formou 
psychosociální podpory, nabízíme poradenství v oblasti 
domácí péče u dětí a dospělých s tracheostomií a to 
formou peer supervizí a vzájemného sdílení pečujících.   

• Od roku 2016 naše organizace realizuje projekt „Podpora 
neformální péče o umírající a nevyléčitelně nemocné.“  

 

• Registrační číslo projektu: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001079  

• Zkrácený název projektu: Podpora neformální péče 

 

Anotace projektu: 

• Projekt je zaměřen na psychosociální podporu, edukaci a 
poradenství neformálních pečovatelů o nevyléčitelně 
nemocné a umírající závislé na péči jiné fyzické osoby. 
Součástí realizace projektu je koordinace formální a 
neformální péče. Cílem projektu je poskytnout komplexní 
podporu pečujícím, kteří jsou ohroženi nebo již trpí 
sociálním vyloučením a nacházejí    se v situaci, která je 
extrémně psychicky a fyzicky náročná.  
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co děláme 

Ve sdružení Anulika, z.s. zajišťujeme pomoc, podporu a 
poradenství: 

 

• lidem, kteří se nacházejí v extrémně náročné životní 
situaci po sdělení diagnózy vážného onemocnění, 

• lidem a rodinám, kteří o vážně nemocné pečují, 

• rodičům dětí a dětem s nervosvalovými onemocněními, 

• pozůstalým při zvládání ztráty blízkého člověka a návratu 
do života, 

• pozůstalým obětí dopravních nehod a těch, kteří dobrovolně 
odešli ze života, 

• pečujícím a pozůstalým, kteří potřebují pomoc ve 
formě psychoterapeutické péče, 

• profesionálům ve zdravotnických zařízeních a sociálních 
službách. 

• Organizujeme pobyty pro pečující a jejich rodiny. 

 

• Přímé služby nabízíme v současné době ve městě Ostrava a 
okolí. Www portál a on-lina poradnu může využít kdokoli, 
kdo zvládá písemnou komunikaci v Českém, Slovenském a 
Anglickém jazyce.  

• Doprovázíme ty, kteří si uvědomují, že dobrý konec cesty 
životem je stejně důležitý jako láska a pozornost, kterou 
věnujeme novorozencům a malým dětem na jejím počátku.  

 

Smrtí se vracíme tam, odkud jsme přišli, ať už si pod tím v 
souvislosti s vlastní vírou nebo životní filozofií 
představujeme cokoli, nic nebo celý vesmír.  

 

Lidé nechtějí umírat sami a doufají v dobré konce. 
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co děláme 

Nabízíme psychosociální terapeutickou podporu, 

psychoterapii, krizovou intervenci a posttraumatickou péči, 

podporu, doprovázení, nalezení odpovědí na otázky: 

 

 

• lidem, kterým byla sdělena diagnóza vážného 
onemocnění (zvládnutí krize, kdo se o mě postará, kolik mám 
času, jaké to bude, čeho se bojím, co potřebuji zařídit, co mě 
mrzí, co chci ještě stihnout, s čím se vyrovnat ...) 
  

• rodinám a pečujícím o vážně nemocné a umírající (zvládnutí 
krize, co dál, co můžeme dělat, na koho se obrátit, jak zvládneme 
péči, kdo nám pomůže, kolik to bude stát, můžeme požádat o 
nějaký příspěvek, jak o tom máme mluvit, bude to bolet, kdo se o 
nás postará, něco si vyčítám, co je pro našeho blízkého teď 
důležité, praktické informace a postupy ...) 
  

• rodičům dětí a dětem s nervosvalovými 
onemocněními (zvládání extrémně náročné životní situace, 
informace a pomoc při jednáních s institucemi, psychická 
podpora, svépomocné skupiny, doprovázení rodiny, udržení 
kvality života, praktická pomoc) 
  

• pozůstalým (to není fér, nikdy to nebude stejné, jak dál žít, jak 
zvládnout smutek a truchlení, proč se to stalo, pocity viny, nic 
nemá smysl, nezvládám to ...), pozůstalým po obětech 
dopravních nehod, po sebevrazích. 
  

• profesionálům, kteří se setkávají se smrtí a pozůstalými (jak 
sdělit diagnózu, jak o smrti a nemoci mluvit, čeho se lidé obávají, 
co prožívají, co prožíváme my, v čem můžeme být užiteční, 
vlastní postoje ke smrti ... 
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Svépomocné skupiny 



• Anulika z.s. zajišťovala kontinuálně svépomocné skupiny určené 
pečujícím o dlouhodobě nemocné, včetně doprovodného programu. 
Poradnu pro klienty projektu „Podpora neformální péče“ a to ve 
spolupráci s krizovým centrem Ostrava.  

• Svépomocné skupiny probíhají v prostorách Anulika z.s., v 
prostorách lázní Klimkovice a to vždy 1x měsíčně , podle potřeb 
pečujících s tím, že součástí aktivity je tvoření s Ekolínou pro děti.  
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• V rámci  projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět,  

číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811,který 

realizuje Moravskoslezský kraj a jehož jsme se zúčastnili,  

jsme vyjeli na prodloužený víkend, kde mohly naše rodiny 

relaxovat, sdílet, vzdělávat se a nabrat síly pro další dny. 

Děkujeme!!! 

 



supervize 

• Spolupracujeme s Vítkovickou nemocnicí skupiny AGEL. Ve 
spolupráci se zaměstnanci oddělení ARO, chirurgie, 
gastroenterologie a následné léčebné péče pracujeme s 
pacienty a jejich rodinami. Hledáme optimální model práce v 
týmu tak, abychom byli společně pacientům užiteční, aniž 
bychom "komplikovali" provoz a zajištění zdravotní péče.  

• Terapeuti ze sdružení Anulika docházeli pravidelně a nabízeli 
psychickou podporu, jak pacientům a jejich rodinám, tak třeba i 
zdravotníkům.  
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ze života Anulika z.s.  

• Informace o působení naší organizace ve Vítkovické 

nemocnici  přinesl web Novinky.cz  

• O naší práci a působení ve Vítkovické nemocnici natočila ČT 

hezkou reportáž 

• Navázali jsme spolupráci s nadací AVAST a podali projekt  „Spolu 

do života“ zaměřený především na pobyty pro rodiny , další 

vzdělávání pečujících.  

• Podali jsme projekt  "Doprovázení vážně nemocných a 

pečujících" , který by měl být realizován s finanční podporou 

statutárního města Ostravy. 

• Požádali jsme nadaci Agrofert o podporu našich aktivit. 

• Náš kolega Rostislav Honus se podílem spoluautorsky na knize 

„Ukaž mi cestu“ . 

• Vydali jsme autorské CD “Anima a Animus“ našeho kolegy 

Rostislava Honuse, jehož výtěžek je určen na podporu naší 

neziskové organizace, projektu "Podpora péče", díky kterému 

pomáháme pečujícím o vážně nemocné a rodinám dětí ze SMA, 

DMO a dalším. 
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Anulika z.s. měla v průběhu roku 2017 tři zaměstnance a 4 dlouhodobé 

externí spolupracovníky (psychologa ,krizového interventa, supervizora a  

grafičku). 

tým anulika 

Projekt PODPORA PÉČE kromě partnerů a dobrovolníků zajišťují: 

• Mgr. Rostislav Honus (psychosociální terapeut, existenciální koučink, 

supervize, poradenství pro pozůstalé) 

• Mgr. Kamil Jaroš (krizový intervent, posttraumatická péče o pozůstalé 

po obětech dopravních nehod a sebevrazích) 

• Mgr. Jenifer Kaločová (psychoterapeutka, krizová intervence, 

poradenství pro pozůstalé) 

• Bc. Martina Martušková (psychosociální terapeutka, systemická 

supervize a koučování, doprovázení rodin) 

• Jana Matlaková (konzultantka, podpora, doprovázení rodin) 

• pod supervizí odborného garanta PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, 

Ph.D. 

• Bc. Ing. Hana Dudová, grafika a promotion .  
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poděkování 

Děkujeme: 

• Spolupracujícím firmám a partnerům.  

• Také bychom rádi poděkovali partnerské organizaci 
Folk v Ostravě, která nám pomáhá s propagací naší 
organizace.  

• Děkujeme donátorům. 

• Největší dík patří našim členům, vedení a všem, co se 
podíleli na aktivitách roku 2017. 
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