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1. Základní údaie

Nňzevl §družení pro anboposofickou medicínuo z.s.
§ídlo: Ječná 5a5D,120 00 Praha 2-Nové Město
Ič: 22893565
Pnívní forma: spolek
Předseda: Pefu Mílek
Maih info@antroposofickamedicina.cz
Webové súránlcy: www.antroposofickamedicina.cz

2. Cíle §pqlkp

§polek je založen za účelem podpory a rozšíření lékařtkého a terapeutického umění na základě
antroposoficlcých poanatků, jeho uznrání aporozumění ze stany odborné i laické veřejnosti.

Hlavní činnost §potku směfuje k naplnění účelu popsaného v Čt. tlt §tanov, coby společného ájmujeho
členri jejímž obsahem je především, nikoliv však výlučně:
a. pořídání seminářrl přednašek, kongresů ajiných naučně-vzdělávaclcb"akcí a organizace soustavného
vzdělávriní v oborech antroposoflcké medicíny a příbuaných oborech, a to jak pro členy spolku, tak pro
širokou veřejnost;
b. vydavání tiskovin a publikací;
c. podpora širší dosfupnosti všech léčebných metod a prosťedků antoposofické medicíny, podpora
výzlrumu v této oblasti medicíny a terapie;
d. péče o rozvoj duševní, duchovní a socirální hygieny;
e. podpora aktivit směfujících k legislativním úpravám, které umožrú lékařům, terapeutům i pacientům
svobodnou volbu lékařské léčebné metody, zejména pak antoposofické medicíny;
f. splupráce se sdnrženími a spolky oMobného zaměfuní v fuzemsku i v zahraničí;
g. podpor4 zajišťovárú a organizovi{ní odbomých stiáží pro členy Spolku na zrákladě odbornosti v
tuzemsku i v záraničí.

3. Qrgánv Spolku

Spolek byl založen 2011 MUDr. Hanou Sirotkovou (od bfuzna 2017 není členem sdružení), Bc. Hana
Giteva v radě spolku od roku 2a17, MUDr. Michaelou Wimmerovou (od března 2a17 nent členem
sdružení), MUDr. Andreou Málkovou {od břema 20t1 neničlenem sdružení)

Od břeana roku 2017 se rada §polku skládá z nasledujících členů:
MUDr. Peb Mílek - předseda
Bc. Hana Giteva* 1. místopfudseda
Barbora Filípková - 2. místopředseda
Dana Špičková - člen rady
Ada Rosin - člen rady

Spolek zastrrpuje předseda Rady §polku a dva místopředsedové Rady §polku popř. datší osoba pověřená
Radou Spolku.
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4. Hospodářská činnost

Spolek vede účetnictví a podává přlmání k dani z příjmů právnických osob.

Intemí rozdělení ťrnančních oblastí na účtech bylo nrásledující:
1) Hlavní účet
2) Hlavní eurový úěet
3) Učet IPMT

Správcem účtu ahlavní pokladny apokladny IPMT byla Hana Giteva.

Členshý pfispěvek byl600 Kč, pro pfiznivce 300 Kě.

V roce 2017 Sdružení pro-aníoposofickou medicínu nezaměstnávalo ž:ádné pracovníky. Veškerá činnost
konkréfrúch osob ve prospěch práce sdružení byla realizovtírra pomocí dobrovolníků" případně externích
dodavatelů služeb. Spolek uzaťel několik dohod o provedení práce. Koordinátorkou této činnosti byla
Hana Giteva.

V roce 2017 Sdružení pro antroposofickou medicinu neobdrželo žádnou dotaci. Dary na činnost
organizace Sdružení pro antroposofickou medicínu poskytli tento výanamný darce: WAPA, spol. s r.o.
70 000,- Kč a to za úěelem podpory konference v Českém Krumlově.

5. Akce Spolku

01l20t7 Dr. Wilburg Keller Roth, Léěebrui pedagogilra (seminrář pro členy a veřejnosQ

0312011 Prof, JUDr. Ivo Telec, CSc. Antraposoficka medicina a právo
(seminář pro členy spolku a pro veřejnost)

a3n0fi Dr. med. Andreas Worel, Bolest a jizvy (přednáška pro veřejnost)

08l2aú III. ročník konference ,,Kpramenům zdraví- Dospívání mezi světlem a
temnotou" v ceském krumlově

tOt2O17 Thorwald Thiersch, Wiv práce na počítači nn naš zrak (přednáška pro veřejnost)

V Praze 30. 05. 2018 Zptávu vypracovali Petr Mílek a Hana Giteva


