
Výroční zpráva 2021 

 



poslání 

 Anulika z.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s 

účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), 

tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení 

s § 214 a násl. 

 

 Cíle, poslání a principy Spolku 

  

 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: 

 

1. rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a 

jejich rodinám, 

2. pomoc při péči o děti, mládež, mladé dospělé a jejich rodiny v jejich 

volném čase, 

3. organizování akcí pro mládež, mladé dospělé, včetně 

handicapovaných dětí a mládeže a jejich rodiny, 

4. podporování a organizace vzdělávacích aktivit, 

5. propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví, 

6. rozvoj a podpora advokačních aktivit, 

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

vlastní hospodářskou činností. 

 

 ANULIKA z.s.  

 Právní forma: Zapsaný spolek   

 IČO: 1170163 

 CENTRUM ANULIKA: Dr. Martínka 1656/2, Ostrava-Hrabůvka,70030 

 Internetová stránka: www.podporapece.cz 

 Email: info@podporapece.cz 

 Kontaktní osoba: Bc. Martina Martušková, statutární zástupkyně  
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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.   

 Pomáháme rodinám zajistit 
nejlepší možnou péči s tím, že 
naším cílem je zprostředkovat 
pomoc rychle a efektivně. 

 Realizujeme pobyty pro 
rodiny. 

 Organizujeme vzdělávací 
aktivity. 

 Spolu s Adrou Ostrava 
zajišťujeme dobrovolníky     

do rodin.  
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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, 
 pečujícím a pozůstalým, kteří potřebují pomoc 

ve formě psychoterapeutické péče, 
 profesionálům ve zdravotnických zařízeních a 

sociálních službách, 
 organizujeme pobyty pro pečující a jejich 

rodiny. 
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co děláme 
Společně to zvládneme!!! 

 Podporujeme rodiny pečující o děti se SMA, 
dystrofiemi, DMO a dalšími neurologickými 
onemocněními. 

 Podporujeme hendikepované a jejich pečující. 

 

 U nás najdete: 

 Pravidelná setkávání pečujících rodin, podpora a 
sdílení 

 Pomoc při domácí péči a zlepšování kvality života 
dětí i rodin 

 Praktické informace spojené s péčí, výběrem 
kompenzačních pomůcek, vzdělávání a 
financováním péče 

 Pomoc při jednání se zdravotními pojišťovnami, 
úřady a lékaři 

 Víkendové pobyty pro rodiny plné zábavy a 
podpory 

 Kulturní a volnočasové aktivity v centru Anulika 

 Projekt TO JSME MY, určený mladým 
s hendikepem, www.to-jsme-my.cz 

 Prevenci vyhoření pečujícího a krizovou intervenci 

 Terapeutická a psychosociální podpora 

 Všechny aktivity jsou poskytovány bezplatně. 
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Realizace  aktivit Anulika z.s.  v roce 2021 byla 

ovlivněna opatřeními způsobenými epidemií COVID-

19, což se promítlo ve využití on line aktivit a zvýšené 

osobní podpoře rodin. Po rozvolnění situace byly 

realizovány společná osobní setkání svépomocných 

skupin a především pobyty pro rodiny, které nabídly 

společná setkání, sdílení  a psychosociální podporu.  

 

 Projekt „Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2021“  

Vyhodnocení ukazatelů Činnosti 

Počet klientů v roce                                                        221    

Počet klientů mimo území 

města Ostravy 
                                                       137    

Intervence 0 

Skupinové intervence 0 

Kontakty                                                     3 547    

Klientohodiny                                                   11 091    

Vyhodnocení ukazatelů 
Aktivity pro cílovou skupinu (svépomocné skupiny, 

workshopy Muzikorelaxace, pobyt) 

Počet aktivit pro cílovou 

skupinu 
                                                         95    

Počet hodin aktivit                                                        369    

Počet účastníků aktivit                                                     1 233    

Počet účastníků aktivit 

s bydlištěm mimo území 

města Ostravy 

                                                       701    
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 V roce 2021 probíhaly pravidelné on-line aktivity, setkání 
svépomocné skupiny rodičů – „Na kafe s Anulikou“, on-
line soutěže, workshopy – bylo nezbytné kombinovat 
osobní skupinová setkání a on-line setkáním skupiny, s 
ohledem na opatření v souvislosti s epidemiologickou 
situací. V centru ANULIKA proběhla také akce týmu TO 
JSME MY. 

 ANULIKA nyní podporuje celkem 221 klientů, z toho je 84 
klientů z Ostravy. Podíl klientů s trvalým pobytem v Ostravě 
se postupně zvyšuje díky spolupráci s poskytovateli 
sociálních služeb a s pacientskými organizacemi.  

 Pro klienty bylo organizováno 88 skupinových aktivit, 
kterých se zúčastnilo 1 144 osob, přímo z Ostravy 
509 osob.  
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Celkem proběhlo za rok 

64 on-line setkání 
skupiny. 

V roce 2021 se 

uskutečnilo 24 osobních 

setkání skupiny 



 S ohledem na omezení a vládní nařízení z důvodů 
ohrožení onemocněním COVID – 19 bylo nezbytné 
kombinovat osobní skupinová setkání s on-line setkáním 
skupiny. V centru ANULIKA proběhla také školení a 
workshopy pro členy týmu TO JSME MY a mladé dospělé 
(např. marketing na síti, práce s grafickým programem, 
kariérové poradenství). Na setkáních se učili pracovat s 
různými informačními technologiemi (např. s tabletem, 
grafickým programem), tvořit webové stránky a příspěvky 
na sociálních sítích. Tým se také aktivně zapojoval do 
přednášek, programu pro rodiny, informování veřejnosti o 
možnostech bezbariérového cestování. Všechny tyto 
aktivity výrazně podporují zapojení mladých osob s 
těžkým zdravotním postižením do společnosti a přispívají 
ke zvýšení jejich samostatnosti 
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ze života Anulika z.s. 
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ze života Anulika z.s. 
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Rok 2021 byl pro Anuliku výjimečný také 

v pořádání víkendových pobytů. V průběhu roku 

Anulika pořádala pět víkendových 

psychorelaxačních pobytů pro pečující rodiny. 

Z toho tři pobyty byly zorganizovány jako 

náhrada za neuskutečněné víkendové pobyty 

v roce 2020 z důvodu omezení epidemií COVID-

19. Celkem se v roce 2021 pobytů zúčastnilo 225 

osob, z toho bylo 65 osob přímo z Ostravy. Spolku 

Anulika se podařilo zajistit externí financování 

všech víkendových pobytů (ubytování a 

stravování plnou penzí). Rodiny díky tomu mohly 

vyjet na pobyt zcela zdarma. Pro řadu rodin je to 

jejich jediná možnost odpočinku na zdravém 

vzduchu mimo domov. Anulika zajistila na 

každém pobytu také odborný i zábavný 

program pro rodiče i děti. 
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ze života Anulika z.s. 
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Léto s Anulikou 



ze života Anulika z.s.  

 

 Díky nadaci ABACUS , jsme mohli kontinuálně podporovat 
naše rodiny a komunitu a realirovali jsme projektu„Za lepší 
zdravotní péči pro nemocné děti v Moravskoslezském 
kraji“, který podporuje rozvoj advokačních dovedností 
pečujících rodičů. Navázali jsme spolupráci s pacientskými 
organizacemi a Centrem provázení ve FNO. 

 Realizovali jsme projekt  "Doprovázení vážně nemocných 
a pečujících v roce 2021"  s finanční podporou 

statutárního města Ostravy. 

 Za podpory Moravskoslezského kraje jsme realizovali 
projekty „Podpora mladých zdravotně postižených v roce 
2021“, a „ Podpora rodin se svalovými onemocněními v 
roce 2021“, které zajistil individuální a skupinovou podporu 
rodin, které pečují o osoby s nervosvalovými 
onemocněními  a projekt „ S Anulikou pro zdraví“, který 
nabídl zdravotně postiženým a jejich pečujícím on-line 

edukační kurzy zaměřené na zvládání stresu, 
psychohygienu a zlepšení zdraví. 

 I v roce 2021 jsme byli součástí projektu „Podporujeme 
hrdinství, které není vidět“.  Realizovali jsme pobyt pro 
rodiny a workshopy. 

 Spolupracujeme s nadací Pomozte dětem, která 
dlouhodobě podporuje nejen naši organizaci, ale také 

jednotlivé rodiny.  

 Pokračoval akreditovaný dobrovolnický program  
realizovaný společně s ADROU Ostrava, kde zajišťujeme 
dobrovolníky do rodin.  
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ze života Anulika z.s.  

 

 Podpořili nás:  

 Nadace Život dětem,  která podpořila psychorelaxační 
pobyty pro rodiny.  

 Nadace Dětský mozek, MONETA Money Bank, a.s., 
Nadace ČEZ, Nadace GCP ,Nadační fond  VÍTKOVICE 
STEEL a další individuální donátoři, kterým touto cestou 

velmi děkujeme.  
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DĚKUJEME 



ze života Anulika z.s. 
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Anulika z.s. měla v průběhu roku 2021 tři stálé  zaměstnance, 4 dlouhodobé 

externích spolupracovníky (psychologa ,krizového interventa, supervizora,, 

grafičku, sociální pracovnici) a další spolupracovníky z řad asistentů , kteří nám 

pomáhali s organizací akcí. 

tým anulika 

Projekt PODPORA PÉČE zajišťují: 

• Bc. Martina Martušková (psychosociální terapeutka, systemická supervize 

a koučování, doprovázení rodin) 

• Ing. Lenka Sztwiertniová (projektová manažerka, konzultantka, 

doprovázení rodin) 

• Jana Matlaková (konzultantka, poradce a doprovázení rodin) 

• 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. Ing. Hana Dudová, grafika, sociální práce .  

• Mgr. Ing. Kamila Dvorská, PhD.(sociální práce, financování neziskových 

organizací, koučink,) 

• Dobrovolníci a naši báječní asistenti a další spolupracovníci. .  
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Anulika z.s. 
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Anulika z.s. 
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poděkování 

Poděkování: 

 Spolupracujícím organizacím, firmám a partnerům.  
 Moravskoslezskému kraji 
 Nadačnímu fondu ABACUS 
 Statutárnímu městu Ostrava 
 Nadaci rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem 
 Nadaci Život dětem 
 Nadaci MONETA Money Bank,a.s. 
 Nadaci ČEZ  

 Nadaci Dětský mozek 

 Nadaci VÍTKOVICE STEEL  
 Děkujeme všem našim donátorům a partnerům. 
 Největší dík patří našim členům, asistentům, dobrovolníkům a těm,  
      co se podíleli na aktivitách roku 2021. Ze srdce děkujeme!!!! 

 

19 

výroční zpráva 2021 


