Sdružení pro antroposofickou medicínu – výroční zpráva za rok 2020
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 2020 zájezd do Švýcarska na světovou konferenci,
přednášky pro veřejnost);
b. vydávání tiskovin a publikací (příprava brožurky o farmacii, překlad článků týkající se COVID,
provoz webových stránek);
c. podpora širší dostupnosti všech léčebných metod a prostředků antroposofické medicíny,
podpora výzkumu v této oblasti medicíny a terapie (sdružení pacientů-neodborné veřejnosti);
d. péče o rozvoj duševní, duchovní a sociální hygieny (příprava semináře o zábalech a obkladech,
workshop-Květinové koupele);
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 (spolupráce se
SALF, Nadace pro zdraví Praha, IPMT Slovensko, Medicínská sekce Goetheanum Švýcarsko);
g. podpora, zajišťování a organizování odborných stáží pro členy Spolku na základě odbornosti v
tuzemsku i v zahraničí.
Spolek byl založen v roce 2011
MUDr. Hanou Sirotkovou (v radě spolku do r. 2017, od r. 2017 není již členem sdružení),
Bc. Hana Giteva Adamcovou (v radě spolku od r. 2011),
MUDr. Michaelou Wimmerovou (v radě spolku do r. 2017, od r. 2017 není již členem sdružení),
MUDr. Andreou Málkovou (od roku 2017 není již členem sdružení)

Od června 2020 do června 2021 tvoří radu spolku:
MUDr. Petr Mílek – předseda
Hana Adamcová (Giteva) M.A. – 1. místopředsedkyně
Jana Vaníčková – 2. místopředsedkyně
Kristýna Brabcová – členka rady
Eva Helebrantová – členka rady.
Spolek zastupuje předseda Rady Spolku a dvě místopředsedkyně Rady Spolku, popř. další osoba
pověřená Radou Spolku.
V roce 2020 Sdružení pro antroposofickou medicínu nezaměstnávalo žádné pracovníky. Veškerá
činnost konkrétních osob ve prospěch práce sdružení byla realizována pomocí dobrovolníků,
případně externích dodavatelů služeb na dohodu.
V roce 2020 Sdružení pro antroposofickou medicínu neobdrželo žádnou dotaci.
Co se týče hlavní činnosti byl rok 2020 ziskový (2 621,55 Kč z hlavní činnosti, -2 383,86 z udržení
kanceláře IPMT, -3 420,00 z přípravy občanské iniciativy).

Aktivity Sdružení pro antroposofickou medicínu v roce 2020
1) Sdružení nadále vedlo kancelář mezioborové konference K pramenům zdraví/IPMT (za doménu.
hosting a ze vedení webu zaplatil spolek 2 383,86Kč)
2) Další přednáška pro veřejnost z cyklu přednášek „Antroposofická medicína – člověk v centru
zájmu“ musela být v rámci pandemických opatření zrušena. Plánujeme náhradní termín po
uvolnění podmínek.
Souběžně s cyklem přednášek probíhaly přípravy založit platformu občanské iniciativy. Za
pokračování iniciativy převzala zodpovědnost Diana Mušková.
3) Sdružení podpořilo iniciativu Václava Uzla a Ireny Tinkové zorganizovat zájezd na mezinárodní
konferenci k výročí 100 let od založení antroposofické medicíny. Konference se konala v Dornachu
ve Švýcarsku a nesla název „Člověk jako most“. Nosným tématem bylo propojení medicíny
inspirované antroposofií Rudolfa Steinera s medicínou západní. Pro zájemce z České republiky byl
připraven zájezd na první polovinu konference v termínu 12.-17. 9. 2020. Byla zajištěna doprava,
ubytování, překlad přednášek a vybraných pracovních skupin na konferenci. Vše se i přes
výraznější finanční náklady podařilo, zájezdu se zúčastnilo 12 zájemců, a sdružení děkuje
organizátorům za skvělou práci, která se nakonec obešla bez dotace ze strany spolku.

4) Sdružení provozuje dále webové stránky www.antroposofickamedicina.cz, na
kterých pravidelně upozorňuje na vzdělávací aktivity týkající se antroposofické medicíny v Čechách
i v zahraničí. Za stránky zodpovídala v roce 2020 Jana Vaníčková.
5) V roce 2020 se zatím nepodařilo dokončit vydání brožury o antroposofickou farmacii –
zodpovídá Jana Vaníčková.
6) Kurs Pečovatelské minimum-obklady a zábaly s Dettou Dargatz, plánovaný na podzim 2020
musel být z důvodů pandemických opatření přeložen na červenec 2021
Členskou základnu tvoří: 48 členů, 4 čestní členové a 31 příznivců.
Členské příspěvky za rok 2020 byly vybrány ve výši 25.000.- Kč (2019 24 721,22 Kč, 2018: 31 600,Kč, 2017: 23 600.-Kč, 2016: 35 278,03 Kč).
Na rok 2021 sdružení plánuje:
• další večery pro veřejnost (MUDr J. Boňková, J. Vaníčková, H. Adamcová)
• podporu založení sdružení pro pacienty se zájmem o antroposofickou medicínu
• přeložení titulků k filmu o Antroposofické medicíně (7 dílů).
• podporu organizace IPMT na Slovensku
• vydání brožury o antroposofické farmakoterapii
• organizaci semináře Pečovatelské minimum s Dettou Dargatz
• pokračování v procesu vytváření profesních standardů Arteterapie

Za radu spolku Petr Mílek
Předseda sdružení, Zlín, 3. 5. 2021

