Výroční zpráva 2019
Aktivity sdružení pro antroposofickou medicínu v roce 2019
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 2019 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;
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;
g. podpora, zajišťování a organizování odborných stáží pro členy Spolku na základě odbornosti v
tuzemsku i v zahraničí.
Spolek byl založen 2011
Hanou Sirotkovou (v radě spolku do r. 2017, od r. 2017 není již členem sdružení),
Hanou Gitevou (v radě spolku od r. 2011),
Michaelou Wimmerovou (v radě spolku do r. 2017, od r. 2017 není již členem sdružení),
Andreou Málkovou (od roku 2017 není již členem sdružení)
Od června 2018 do června 2019 se rada spolku skládala z následujících členů: Petr Mílek –
předseda, Hana Giteva – 1. Místopředseda, Barbora Filípková – 2. Místopředseda,
Jana Vaníčková- člen rady, Kristýna Brabcová- člen rady , v červnu 2019 odstoupila Barbora
Filípková ze své funkce v radě a do rady byla nově zvolena Eva Helebrantová, nová rada se
skládá z následujících členů: Petr Mílek – předseda, Hana Giteva – 1. Místopředseda,
Jana Vaníčková – 2. Místopředseda, Kristýna Brabcová- člen rady, Eva Helebrantováčlen rady.
Spolek zastupuje předseda Rady Spolku a dva místopředsedové Rady Spolku, popř. další osoba
pověřená Radou Spolku. Jana Vaníčková převzala spolu s Annou Škopkovou péči o webové
stránky.
V roce 2019 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 2019 Sdružení pro antroposofickou medicínu neobdrželo žádnou dotaci.
Dar na činnost organizace Sdružení pro antroposofickou medicínu v roce 2019 poskytl významný
dárce: WAPA, s.r.o. – 70 000 Kč (účelově na podporu vzdělávací konference v Českém
Krumlově).
Co se týče hlavní činnosti byl rok 2019 ziskový (47 817,34 Kč z hlavní činnosti, 22 270 Kč z

hospodářské činnosti, celkem 71 067,34 Kč). A to hlavně díky pozitivnímu výsledku konference v
Českém Krumlově.
Jednotlivé aktivity sdružení za rok 2019:
1) konferenci K pramenům zdraví/IPMT
Sdružení opět zaštítilo a organizovalo pod vedením Hany Gitevy mezioborovou konferenci
K pramenům zdraví/IPMT v srpnu 2019 v Českém Krumlově na téma: Moudrost stáří – naplnění
a nový počátek. Konference dosáhla rekordního počtu účastníků (300 zájemců) a byla v plném
rozsahu úspěšná. Celkový zisk 38 461,38 Kč, výnos z hospodářské činnosti (podíl na tržbě
komerčních prodejců v rámci konferenci) činil 22 270Kč (ve srovnání 2018: 20 043Kč, 2017: 16
663,00Kč, 2016: 20 558,00Kč).
2) 2. biodynamického dne
V září 2019 sdružení zaštítilo pořádání 2. biodynamického dne ve spolupráci s Nobilis Tilia a
Ateliérem pro Goetheanismus a antroposofickou farmacii. Zúčastnilo se 6 zájemců. Účastníci se
vydali cestou GOETHEANISTICKÉ FENOMENOLOGIE (přesné zkoumání jevů, jak jej vypracoval
J. W. Goethe) k pochopení procesů života a principů, které známe jako ZEMĚ – VODA – VZDUCH
– OHEŇ/TEPLO. Celkový zisk semináře pro občanské sdružení 300.- Kč
3) „Antroposofická medicína – člověk v centru zájmu“
V říjnu 2019 sdružení organizovalo první večer pro veřejnost z cyklu přednášek „Antroposofická
medicína – člověk v centru zájmu“. První večer byl na téma „Teplo“, přednášela Johanna
Boňková a Jana Vaníčková, eurytmie Hanka Adamcová. Zúčastnilo se 35 zájemců. Zisk ze
semináře činil 751,-Kč
4) sdružení pacientů a zájemců o antroposofickou medicínu
Během celé roku 2019 probíhala snaha, podpořit založení sdružení pacientů a
zájemců o antroposofickou medicínu v návaznosti na přednášku Reného de Winter, jako
zástupce občanské aktivity pacientů pro antroposofickou medicínu v Evropě.
5) webové stránky
Sdružení provozuje webové stránky (www.antroposofickamedicina.cz) na
kterých pravidelně upozorňuje na vzdělávací aktivity týkající se antroposofické medicíny. Za
stránky zodpovídala v roce 2019 Anna Škopková, Bára Filípková, která je předala do péče Janě
Vaníčkové.
6) brožury o antroposofickou farmacii
V roce 2019 převzalo sdružení předběžnou úhradu nákladů spojených s překladem brožury o
antroposofickou farmacii- zodpovídá Jana Vaníčková.
7) brožury o paliativní medicíně, procesu umírání a péči ve stáří pomocí antroposofické
medicíny
V rámci konference podpořilo sdružení částkou 40 753Kč tisk brožurek o paliativní medicíně,
procesu umírání a péči ve stáří pomocí antroposofické medicíny, které byli věnovány jako
propagační materiál na konferenci K pramenům zdraví v Krumlově.

Členská základna
Členská základna nyní činní 49 řádných členů a 31 členů příznivců.
Členské příspěvky
Za rok 2019 byly vybrány členské příspěvky ve výši 24 721,22 Kč
(2018: 31 600,- Kč, 2017: 23 600.-Kč, 2016: 35 278,03 Kč).
Plán na rok 2020:
Na rok 2020 sdružení plánuje





další večery pro veřejnost (J. Boňková, J. Vaníčková, H. Adamcová),





vydání brožury o antroposofické farmacii,

podporu založení sdružení pro pacienty se zájmem o antroposofickou medicínu,
podporu organizace zájezdu do Dornachu na celosvětovou multi-oborovou konferenci
antroposofické medicíny (Irena Tinková, Václav Uzel),
organizace kursu pečovatelské minimum s Dettou Dargatz a
pokračování v procesu vytváření profesních standardů.

Za radu spolku
Petr Mílek
Předseda sdružení,

Zlín, 5.5.2019

