Výroční zpráva 2018
Sdružení pro antroposofickou medicínu, z.s.
Obecné informace o spolku
Spolek je založen za účelem podpory a rozšíření lékařského a terapeutického umění na
základě antroposofických poznatků, jeho uznání a porozumění ze strany odborné i laické
veřejnosti.
Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. III Stanov, coby společného
zájmu jeho členů, jejímž obsahem je především, nikoliv však výlučně:
a. pořádání seminářů, přednášek, kongresů a jiných naučně-vzdělávacích akcí a organizace
soustavného vzdělávání v oborech antroposofické medicíny a příbuzných oborech, a to jak
pro členy spolku, tak pro širokou veřejnost (za rok 2018 viz níže)
b. vydávání tiskovin a publikací (v rámci konference K pramenům zdraví, letáčky, provoz
webových stránek);
c. podpora širší dostupnosti všech léčebných metod a prostředků antroposofické medicíny,
podpora výzkumu v této oblasti medicíny a terapie (za rok 2018 žádná aktivita tímto
směrem);
d. péče o rozvoj duševní, duchovní a sociální hygieny (viz níže - konference K pramenům
zdraví);
e. podpora aktivit směřujících k legislativním úpravám, které umožní lékařům, terapeutům i
pacientům svobodnou volbu lékařské léčebné metody, zejména pak antroposofické medicíny;
f. spolupráce se sdruženími a spolky obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí (viz níže);
g. podpora, zajišťování a organizování odborných stáží pro členy Spolku na základě
odbornosti v tuzemsku i v zahraničí (za rok 2018 žádná aktivita tímto směrem).
Spolek byl založen 2011 MUDr. Hanou Sirotkovou (v radě spolku do roku 2017, od roku
2017 není již členem sdružení), Bc. Hana Giteva v radě spolku od roku 2011, MUDr.
Michaelou Wimmerovou (v radě spolku do roku 2017, od roku 2017 není již členem
sdružení), MUDr. Andreou Málkovou (od roku 2017 není již členem sdružení)
Rada Sdružení pro antroposofickou medicínu:
Od března roku 2017 se rada spolku skládala z následujících členů: MUDr. Petr Mílek –
předseda, Bc. Hana Giteva/ Adamcová – 1. Místopředseda, Barbora Filípková – 2.
Místopředseda, Dana Špičková – člen rady, Ada Rosin – člen rady, od června 2018 byla na
valné hromadě zvolena nová rada, skládající se z následujích členů: MUDr. Petr Mílek –
předseda, Bc. Hana Giteva/ Adamcová – 1. Místopředseda, Barbora Filípková – 2.
Místopředseda, Jana Vaníčková- člen rady, Kristýna Brabcová- člen rady
Spolek zastupuje předseda Rady Spolku a dva místopředsedové Rady Spolku popř. další
osoba pověřená Radou Spolku.

Hospodaření spolku:
V roce 2018 Sdružení pro antroposofickou medicínu nezaměstnávalo žádné pracovníky.
Veškerá činnost konkrétních osob ve prospěch práce sdružení byla realizována pomocí
dobrovolníků, případně externích dodavatelů služeb.
V roce 2018 Sdružení pro antroposofickou medicínu neobdrželo žádnou dotaci. Dary na
činnost organizace Sdružení pro antroposofickou medicínu poskytli tito významní dárci:
WAPA, spol. s r.o. – 70 000,- Kč a Sofware AG Stiftung 101 087,28 Kč. Obojí účelově na
podporu vzdělávací konference v Českém Krumlově.
Členské příspěvky za rok 2018 byli vybrány ve výši 31 600,- Kč (2017: 23 600.-Kč, 2016: 35
278,03 Kč).
Ztráta mezi příjmy a výdaji byla z části vykompenzovaná hlavně ze zisků konference K
pramenům zdraví z minulých let.
Co se týče hlavní činnosti, byl rok 2018 ztrátový ( -21 846,78 Kč). Ztráta byla vyrovnána z
hospodářské činnosti a díky výsledku hospodaření v rámci konference IPMT. Celkový
výsledek hospodaření za rok 2018 je + 96 888, 53.
Jednotlivé aktivity sdružení za rok 2018:
1) Sdružení opět zaštítilo a organizovalo pod vedením Hany Adamcové (Giteva)
mezioborovou konferenci K pramenům zdraví/IPMT v srpnu 2018 v Českém Krumlově na
téma: Srdce života. Konference dosáhla rekordního počtu účastníků (250 zájemců) a byla
v plném rozsahu úspěšná. Celkový zisk 97 726, 31 Kč byl především díky dárcům WAPA a
Software AG Stiftung, bez kterých by konference byla ztrátová. Výnos z hospodářské činnosti
činil 20 043,- Kč (ve srovnání 2017: 16 663,00Kč, 2016: 20 558,00Kč). U hospodářské
činnosti se jedná o podíl na tržbě prodejců během konfenrence.
2) V únoru 2018 proběhl další pracovní seminář s prof. JUDr. Ivo Telcem na téma profesní
standardy pro léčebnou eurytmii a arteterapii. Během roku na nich dále pracovala skupina
léčebných eurytmistek a skupina arteterapeutek, sestavila se i pracovní skupina chirofonetiků.
Cílem vytváření profesních standardů je jejich registrace v ISO systému ČR. Cílem je
vypracování norem a získání certifikátů i pro ostatní léčebné metody antroposofické
medicíny. Standardy pro léčebnou eurytmii „Pravidla pro léčebnou eurytmii“ byly
odsouhlaseny na valné hromadě, jsou závazné pro členy spolku SDPAM a jsou publikované
na webu Sdružení pro antroposofickou medicínu.
3) V únoru 2018 sdružení organizovalo seminář rytmického vtírání s Kamilou Seiler v Praze.
Zúčastnilo se 12 zájemců. Zisk ze semináře činil 966,-Kč
4) V listopadu 2018 se konalo otevřené setkání zájemců o antroposofickou medicínu z řad
pacientů, na kterém promluvil René de Winter, jako zástupce občanské aktivity pacientů pro
antroposofickou medicínu v Evropě a podpořil tak impuls pro vznik iniciativy pacientů na
podporu antroposofické medicíny v ČR. Zúčastnily se také Hana Adamcová, která představila
eurytmická cvičení na podporu imunitního systému a Jana Vaníčková, která představila
vybraná antroposofická léčiva pro domácí lékárnu.

5) Sdružení provozuje webové stránky (www.antroposofickamedicina.cz) na kterých
pravidelně upozorňuje na vzdělávací aktivity týkající se antroposofické medicíny. Za stránky
zodpovídala v roce 2018 Bára Filípková.
6) V roce 2018 převzalo sdružení úhradu nákladů spojených s překladem materiálů Eliant do
češtiny.
7) V listopadu 2018 podpořilo sdružení úhradou 7240,- tisk brožury Antroposofická
medicína, jako propagační materiál na konferenci pořádanou Českou lékařskou společností
integrativní medicíny.
8) Sdružení, z důvodu uvolnění obsahové kapacity na webu, stáhlo a bezpečně uložilo
nahrávku materiálů Akademie Miloše Brabínka, které zůstaly na webu:
www.antroposofickamedicina.cz. Jedna kopie byla zaslána člence rady SALF, MUDr.
Michaele Wimmerové, druhá zůstala ve vlastnictví sdružení pro AM.
Plán na rok 2019:
Na rok 2019 sdružení plánuje další a poslední vzdělávací konferenci v Českém Krumlově
v termínu 17. - 24. 8. 2019, téma je „Moudrost stáří - naplnění a nový počátek“. Spolek
organizuje překlad brožur o paliativní péči, o antroposofické farmakoterapii, vzdělávací akce
tuzemských a zahraničních lektorů a pokračování v procesu vytváření profesních standardů.

Za radu spolku
Petr Mílek
Předseda sdružení

Lázně Bělohrad, 25.5.2019

