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Úvodní slovo

Občanské sdružení Anabell existuje již od roku 2002, jeho posláním je poskytovat služby 
lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. Odborná pomoc staví na přímé 
poradenské a terapeutické pomoci, ať již v individuálním, nebo skupinovém kontaktu. 
Anabell se věnuje i preventivním, vzdělávacím a osvětovým aktivitám. 

V roce 2014 jsme mj. položili základy důrazu na multi-oborový pohled a komplexní 
nabídku služeb, o což chceme i nadále usilovat. Pro všechny pracovníky Anabell je velmi 
důležité podpořit klienty tak, aby se mohli ať již s nemocí, nebo v plném uzdravení 
plnohodnotně zapojit zpět do života a žili jej s radostí! Děkuji na tomto místě vám všem, 
kteří nám v tom pomáháte.

V roce 2014 jsme také nastartovali změny spojené s legislativou a připravili podmínky 
pro úpravu názvu naší organizace na Centrum Anabell, z. s.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, ředitelka
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O nás 
Kdo jsme a co děláme

Občanské sdružení Anabell (od 3/2015 Centrum Anabell, z. s., dále jen 
Anabell) nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poru-
chami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů 
spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. 
Dlouhodobě a koncepčně se věnujeme osobám s poruchami příjmu 
potravy, kterými jsou především mentální anorexie, mentální bulimie, 
záchvatovité přejídání, bigorexie a další, ale i jejich blízkým: rodinným 
příslušníkům, partnerům, přátelům či vyučujícím.

Poskytujeme odborné, proklientsky orientované a sociální služby. Jsou jimi 
psychologické a nutriční poradenství, psychoterapie, internetové poraden-
ství, telefonická krizová pomoc a další speciální skupinové i individuální 
programy v souladu s posláním a realizovanými projekty.
V roce 2014 mělo Anabell svá Kontaktní centra v Praze (s dislokovaným 
pracovištěm v Kladně), Brně a Ostravě. 

Zájemcům o naše služby mimo tyto lokality můžeme nabídnout internetové 
poradenství nebo telefonickou krizovou pomoc Linku Anabell. Pro první 
anonymní kontakt slouží služba korespondenčního kurzu, která má za cíl 
navést nemocného k vyhledání pomoci, zbavení se studu a řešení problému. 
Jako rozcestník našich služeb slouží webové stránky www.anabell.cz, které 
prošly v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí.

Nemalou část činnosti Anabell představují programy primární  i sekundární 
prevence a osvětová činnost. Anabell realizuje přednášky pro základní 
a střední školy, věnuje se vzdělávání studentů vysokých škol, pedagogických 
i zdravotnických pracovníků v oblasti problematiky výživy a sociálních 
aspektů stravování, pořádá specializované semináře a kurzy.

Anabell je svou nabídkou služeb a posláním s přesahem k osvětové činnosti 
jedinečnou organizací v České republice.

Smysl naší práce
Spočívá v odborné podpoře lidem s poruchami příjmu potravy, jejich 
blízkým i všem, kterým nejsou lhostejné psychické problémy související 
s neplnohodnotným nebo nedostatečným stravováním druhých.

Co děláme
Jsme týmem sociálních pracovníků, psychologů a terapeutů, lékařů, 
nutričních specialistů a dalších odborníků. Nabízíme jak individuální, tak 
skupinovou pomoc a podporu. Naše služby jsou jak ambulantní, tak 
terénní. Poskytneme vám odborné informace, literaturu i osvětové 
materiály. 

Proč k Anabell
Nabídneme pomocnou ruku a podporu, pochopení a respekt. Neod-
soudíme vás. Budeme stát při vás na cestě ke změně, na cestě k novému 
životu bez poruchy příjmu potravy. Pomůžeme vám nalézt odvahu a mo- 
tivaci vyhledat odbornou pomoc a vydržet v léčbě.

Komu pomáháme

bulimie, záchvatovité přejídání, bigorexie, ortorexie a další).
-

nými stravovacími návyky, osobám s nezdravým sebepojetím atp.

kamarádům, pedagogům a dalším.
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Náš tým

Správní rada: 
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, předsedkyně Správní rady 
PhDr. Mgr. Nikola Peřinová, členka Správní rady 
MUDr. Zuzana Vančuříková, členka Správní rady 
Mgr. Jarmila Švédová, členka Správní rady

Dozorčí rada: 
RNDr. Miroslav Šebela, CSc., RNDr. Miroslav Sedláček, Jitka Veselá

Vedoucí pobočky Praha (vč. dislokovaného pracoviště Kladno): 
Bc. Gabriela Baboráková, DiS.
Vedoucí pobočky Brno: 
Mgr. Nikola Žídková, od října 2014 Ing. Roman Růžička
Vedoucí pobočky Ostrava: 
Mgr. Dana Starostková

Kontaktní údaje
Centrum Anabell, z. s.
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
IČ: 266 06 518
DIČ: CZ 266 06 518

Číslo účtu: 42 000 833 47/6800 Sberbank CZ a.s. 

Veřejná sbírka: 216 37 2209/0300 Poštovní spořitelna 

Dárcovská SMS: DMS ANABELL nebo DMS ROK ANABELL na číslo 87777

FR a PR aktivity
Eva Fryšarová
eva.frysarova@anabell.cz
mobil: 723 783 759

Kontaktní centrum Anabell BRNO
Masarykova 506/37
602 00 Brno
Tel.: 542 214 014
Mobil: 724 824 619
E-mail: recepce.brno@anabell.cz, posta@anabell.cz

Kontaktní centrum Anabell PRAHA
Baranova 33

Tel.: 775 904 778
E-mail: praha@anabell.cz
 
Kontaktní centrum Anabell OSTRAVA
areál Hornické polikliniky
Sokolská tř. 81
702 00 Ostrava
Tel.: 602 236 457 
E-mail: ostrava@anabell.cz

Aktuální informace o jednotlivých pobočkách a otevírací 
době jsou na www.anabell.cz.
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Naše pomoc
S čím a jak klientům pomáháme

nemocný s poruchou příjmu potravy vyhledá.

přímo v našich Kontaktních centrech Anabell v Brně, Praze a Ostravě. 

nevhodných stravovacích návyků a osvojení si těch správných.

že se klient obává vyhledat pomoc osobně tváří v tvář.

mohou své zkušenosti předávat s ostatními a nacházet inspiraci.

lékařskou či jinak odbornou terapeutickou pomoc, poskytneme kontakty na od- 
borníky, kteří mají s léčbou poruch příjmu potravy zkušenosti.

Klientům a jejich blízkým poskytujeme informační brožury s informacemi o po- 
ruchách příjmu potravy a léčbě.

Příběh klientky

Nedávno jsem náhodou zavítala na vaše stránky a dostala jsem se k pří- 
běhům, které tu vy všichni píšete, a přečetla je jedním dechem. Ke konci 
jsem už nemohla číst, protože jsem měla oči plné slz. Nevím, jestli to byly 
slzy smutku při vzpomínkách nebo slzy radosti, že už se mě to netýká. 

Je mi 23 let a nyní jsem studentkou oboru Výživa člověka na LF MU v Brně. 
Peklem zvaným mentální anorexie jsem si také prošla, v největší krizi 
jsem ve svých 15 letech vážila při 173 cm 38 kg. Není potřeba se rozepi-
sovat, co jsem prožívala já nebo má rodina, ví to každá z vás. Ale můj 
příběh měl šťastný konec, proto chci napsat vám všem  nevzdávejte to! 
Šlo to těžce a celkem dlouho, ale teď vážím 65 kg a vedu zcela spokojený 
život. 

Když si odmyslím, že mi nedávno krachl vztah s přítelem, který ale s tímto 
neměl nic společného, tak je všechno skvělé. Za tři měsíce dodělám 
vysokou školu, mám plno kamarádů, plánů do života, i můj sexuální 
život s přítelem byl krásný a plnohodnotný. 

A dieta? Žádnou jsem nedržela už minimálně 5 let, nemám postavu 
modelky, a zrovna teď přes zkouškové období jsem dokonce 3 kg 
přibrala, protože před zkouškou jím hodně sladkého a čokolády. Ale taky 
mě to vůbec netrápí. Holt se můj organismus na těch 65 kg ustálil, 
protože je potřebuje a je s nimi spokojený, a já jsem spokojená taky. 

Proto to opravdu nevzdávejte! Nevím, kdy přišel ten zlomový bod u mě, 
přišel prostě jednoho dne tak naráz, kdy jsem si řekla dost, takhle se žít 
nedá, a tuhle chorobu, která se vás drží vší silou, jsem zahodila někam 
daleko. Nyní po více než šesti letech vím, že mám vyhráno. Všem vám 
držím palce.
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Aktivity v roce 2014
Služby

Tyto služby byly hrazeny buď samotnými klienty, nebo byly realizovány prostřednictvím projektů či s pomocí donátorů. Těm všem děkujeme! 

Internetové poradenství
Klienti či jejich blízcí nám mohou položit dotaz prostřednictvím elektronické pošty. Odpovíme e-mailem do pěti pracovních dnů.

Telefonická krizová pomoc (Linka Anabell)
Naši odborníci na nemoci ze spektra poruch příjmu potravy jsou k dispozici na telefonní lince 848 200 210.

Poradenství
Svou situaci s námi mohou klienti řešit osobně v poradnách Kontaktních center Anabell. Odborné sociální poradenství nabízíme v Brně, Praze (včetně pracoviště 
v Kladně) a v Ostravě. Poradenství probíhá formou individuálního rozhovoru.

Korespondenční kurz
Anonymní poradenská služba umožňující opakovaný písemný kontakt s poradcem.

Terapeutické centrum
Odborná terapeutická pomoc a podpora: psychoterapie, nutriční terapie, psychologické poradenství.

Terénní poradna
Nabízíme speciální službu spočívající v terénním poradenství, klienta navštívíme v nemocnici či na vybraném místě, například v kavárně. Služba se týká jen 
Středočeského kraje. 

Nutriční poradna
Poradenství v oblasti výživy v Brně, Praze a Ostravě.

Knihovna
V Kontaktních centrech Anabell si lze zapůjčit literaturu s tematikou poruch příjmu potravy a zdravého stravování.

Centrum pro zdraví a prevenci nemocí 
V Kontaktním centru Anabell Brno je možno využít nabídky masáží nebo konzultace s lékaři tradiční čínské medicíny. 
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Projekty

Projekt NO-XS (Ostrava)
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt 
NO-XS byl realizován od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2014.
Cílem projektu bylo prostřednictvím realizace jednotlivých programů zajistit udržení, popř. návrat cílové skupiny na trh práce. Šlo nám o rozvoj individuálních 
schopností klienta za účelem zařazení se zpět do pracovního procesu i společnosti, o podporu minimalizace pracovní i studijní neschopnosti v důsledku léčby či 
hospitalizace. Usilovali jsme o zvýšení informovanosti v oblasti zdravotních rizik. V rámci projektu NO-XS byly v Kontaktním centru Ostrava realizovány tyto služby: 
nutriční poradna, psychoterapeutická ambulance a svépomocná podpůrná skupina pro osoby s poruchami příjmu potravy. Tento projekt byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený grantový projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt V.I.P e-learning (Ostrava)
V rámci udržitelnosti tohoto projektu byl ve sledovaném období od 16. 4. 2013 do 15. 4. 2014 zprostředkován přístup k e-learningu 39 osobám. V uvedeném 
období proběhlo 34 aktivit primární prevence pro 792 posluchačů (žáků, studentů, odborníků) v Moravskoslezském kraji. 

Anabell_Vzdělávání (Ostrava a Brno)
Kontaktní centra Anabell Ostrava i Anabell Brno jsou zapojena do realizace projektu, jehož hlavním cílem je podpora změny přístupu k lidem s duševním 
onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu je usilováno prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím 
vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin. Ty jsou určeny rodičům a blízkým osob s poruchami příjmu potravy. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014, má trvání 12 
měsíců. Během realizace projektu bude vytvořena i metodika pro společnou práci sociálních a zdravotnických služeb v rámci fungování multidisciplinárních týmů. 

Bez jídla to nejde! (Brno)
V rámci projektu byly v Kontaktním centru Anabell Brno realizovány služby: odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, nutriční terapie, psychologické 
poradenství a psychoterapie. Projekt je realizován od ledna 2013 a bude pokračovat až do 30. 6. 2015. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený grantový projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální 
integrace a sociálních služeb.
Zařazené programy slouží k motivaci klientů k léčbě, ke zvýšení úrovně jejich zaměstnanosti, adaptability i pracovní flexibility. Záměrem je prostřednictvím 
nabízené pomoci umožnit klientům vést co nejobvyklejší způsob života: nabídnout snadno dostupnou službu, možnost anonymity, podporu při vyhledání 
odborné pomoci a postupné přenášení odpovědnosti za motivaci k léčbě a uzdravení se na samotné klienty. V roce 2014 bylo v rámci projektu poskytnuto celkem 
1 002 kontaktů. 
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BEzeSTudu (Praha)
Projekt byl zahájen v lednu roku 2013 s ukončením v červnu 2015. I tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky jako schválený grantový projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb ve 
Středočeském kraji. V roce 2014 byly realizovány všechny klíčové aktivity, a to terénní poradna BEzeSTudu, poradna Kladno, netstreetwork II. a psychoterapeutická 
pomoc. 

Anabell učící se…  (Praha)
Obsahem projektu realizovaného za podpory Operačního programu Praha-Adaptabilita bylo vzdělávání pracovníků KCA Praha a podpora rozvoje kvality posky-
tované sociální služby. Projekt byl zahájen v roce 2013 a zakončen byl v listopadu 2014. V jeho rámci bylo vyškoleno celkem 24 pracovníků KCA Praha, kteří se 
zúčastnili celkem 139 vzdělávacích akcí. 

Netstreetwork (Praha)
Projekt financovaný Ministerstvem vnitra České republiky. Dobrovolníci zapojení v rámci Netstreetworku se věnují přímé práci s klienty v prostředí internetu. Oslo-
vují a navazují komunikaci s klienty a věnují se pravidelné a systematické práci na jejich prvních krocích z virtuálního do reálného života. V roce 2014 se aktivně 
do dobrovolné služby v KCA Praha zapojilo celkem 11 dobrovolníků. 

Nutriční akademie (Brno)
Projekt financovaný v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Pardubickém kraji. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout vzdělávání nelékařským zdra-
votnickým pracovníkům z Pardubického kraje. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a webinářů, bylo zaměřeno na problematiku poruch příjmu potravy, výživy 
a nutričních zásad. Cílová skupina byla podpořena ve svých znalostech, schopnostech a dovednostech v oblasti nutričního poradenství a v komunikaci s osobami 
s poruchou příjmu potravy. Celkem bylo proškoleno 39 zdravotních sester a nutričních poradců.
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Statistiky a co se nám povedlo

Ostrava
Využití poskytovaných služeb v jednotlivých programech:
 1. Informační centrum

V průběhu roku 2014 byla nově uzavřena smlouva se 41 klienty.

Brno
Recepce: 103 klientů (98 telefonických, 5 osobních kontaktů)
Poradna Anabell: 230 klientů (objednáno 251 klientů)
Internetová poradna: zodpovězeno 233 dotazů
Linka Anabell: 204 hovorů
Nutriční poradna: 154 kontaktů (bezplatně v rámci projektu Bez jídla to nejde!), 239 placených kontaktů 
Psychologické poradenství a psychoterapie: 181 kontaktů (v rámci projektu Bez jídla to nejde!)
Terapeutická konzultace, Terapeutická poradna a Dětská terapie a poradenství: 158 placených kontaktů
Centrum pro zdraví a prevenci nemocí: 318 placených kontaktů
Korespondenční kurz: 125 klientů

Praha 
V průběhu roku 2014 byla nově uzavřena smlouva se 122 klienty v rámci Poradny pro osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízké a s 18 klienty v rámci 
Poradny bez objednání. V rámci Poradny Kladno je evidováno 14 nových klientů a v rámci terénní poradny BEze STudu celkem 18 nových klientů.
V průběhu roku 2014 byla služba pro osoby blízké poskytnuta 29 klientům.
Využití poskytovaných služeb v jednotlivých programech:
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Benefiční akce
Benefiční turnaj v plážovém volejbale s dražbou top hráčů s názvem „Vyber si, vydraž si, 
zahraj si“

Benefiční výstava fotopláten Jiřího Částky s vernisáží
Navázání spolupráce s Prague Beach Teamem
Pravidelné benefiční turnaje, jejichž výtěžek od roku 2015 bude věnován Anabell
Křest kalendáře „Zdravý holky 2015“ s výtěžkem 7 000 Kč. 

Dobrovolnictví 
Spolupráce s dobrovolníky probíhala v průběhu celého roku 2014. Největší podíl spolu-
práce dobrovolníků spočíval v informovanosti široké veřejnosti a odborníků o činnosti 
Anabell formou distribuce letáků a propagačních materiálů a výpomoci v rámci administra-
tivních a organizačních činností.

KCA Ostrava spolupracovalo v roce 2014 se 7 dobrovolníky.

KCA Brno spolupracovalo v roce 2014 se 4 dobrovolníky.

KCA Praha spolupracovalo v roce 2014 s 19 dobrovolníky.

Adela Banášová podporuje zdravé sebevědomí, přispěla 
sdružení Anabell
 
Adela Banášová podpořila Občanské sdružení Anabell, které 
pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy. Sdružení 
předala šek v hodnotě 50 000 Kč. Na projektu Adela spolupra-
covala se značkou Dove, která je známá svými kampaněmi za 
skutečnou krásu.

„Jsem ráda, že jsem mohla podpořit sdružení, které pomáhá 
jak ženám, tak mužům v boji s poruchami příjmu potravy. Je 
důležité, že takové sdružení existuje a že je tady pro ty, kteří se 
ocitnou v obtížné životní situaci,“ vysvětluje svoji aktivitu 
Adela Banášová. Ta věnovala Anabell svůj honorář za spolu-
práci na projektu, v rámci kterého navrhla originální design 
trička Dove. „Mnou navržené tričko má lásku již v pohledu a 
tím jsem chtěla říci, že každá z nás se má umět na sebe podí-
vat právě s láskou a se zdravým sebevědomím a hlavně se 
tak i vnímat,“ uvedla.

Věra Jiroudková, brand manažerka značky Dove, za značku Dove 
ke spolupráci dodává: „Iniciativu Adely podpořit sdružení 
Anabell jsme přivítali s nadšením, protože naprosto korespon-
duje s filozofií značky. Značka Dove se snaží podpořit zdravé 
ženské sebevědomí. Přejeme si, aby se každá žena na sebe 
při pohledu do zrcadla uměla usmát a byla hrdá na svou 
přirozenou krásu.“
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Financování 2014
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CELKEM K  

Výnosy celkem                   8 924 841,00 K   

Z toho: Tr by z prodeje slu eb                       577 775,00 K   
Z toho: Tr by za prodané zbo í                         23 464,00 K   
Z toho: Ostatní výnosy                           4 608,91 K   
Z toho: P ijaté p ísp vky dary                      482 046,50 K   
Z toho: Provozní dotace                    7 836 946,59 K   

Výdaje celkem                   8 634 239,79 K   

Z toho: Spot eba materiálu                      366 145,67 K   
Z toho: Spot eba energie                          4 446,00 K   
Z toho: Prodané zbo í                        11 857,00 K   
Z toho: Cestovné                        43 418,20 K   
Z toho: Náklady na reprezentaci                          5 764,00 K   
Z toho: Ostatní slu by                   2 313 166,37 K   
Z toho: Osobní a mzdové náklady                   5 842 567,00 K   
Z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ------------- 
Z toho: Poskytnuté lenské p ísp vky                              450,00 K   
Z toho: Ostatní náklady                        46 425,55 K   

Hospodá ský výsledek                       290 601,21 K   

 

Ekonomické údaje jsou uvedeny za organizaci 
celkem. Jednotlivá Kontaktní centra Anabell 
jsou k dispozici na vyžádání. Ekonomické 
údaje vztažené k jednotlivým registrovaným 
sociálním službám jsou vyúčtovávány v rámci 
příslušných poskytnutých dotací.
Účetnictví Anabell je vedeno v souladu se zá- 
konem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a českými 
účetními standardy pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Občanské sdružení Anabell nebylo v roce 
2014 plátcem DPH.

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha k Daňovému přiznání Občanského sdružení Anabell 2014. (na www.anabell.cz)



Plány 2015

  mezi sociálními a zdravotnickými službami.

 o Uspořádat osvětovou akci Týden bez diet s Anabell.

 o Pokračovat ve spolupráci s Prague Beach Teamem a navazovat na krédo Jíme proto, abychom mohli sportovat.
 o Realizovat webové stránky pro FR projekty a Anabell blog.
 o Realizovat projekt Čokolády pro Anabell.
 o Navázat spolupráci se známými osobnostmi.

Poděkování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo vnitra ČR

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Magistrát města Brna 

Magistrát města Ostravy 

Fórum dárců 

Nadační fond Slovak-Czech Women´sFund

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost 

OP Praha-Adaptabilita 

Adela Banášová
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Martin Tichý (benefiční turnaj Vyber si, vydraž si, zahraj si) a partneři, kteří se na realizaci akce podíleli: Beachklub Pankrác, Theatro Music Club, Hoši v koši, QuoStyl, 

Lukáš Materna a kalendář Zdravý holky

Partneři Benefiční výstavy fotopláten Jiřího Částky: Jiří Částka, Tygr Tisk, Pizzerie Kmotra, Harmonia Vini, květinový ateliér Rosmarino

Děkujeme také celé řadě dalších, kteří si nepřáli být jmenováni

Pořadí donátorů uvedených na této straně je náhodné, pořadí nevyjadřuje skutečnou ani zdánlivou výši podpory, kterou Anabell obdrželo. Donátoři jsou 
uváděni s plným respektem, úctou a upřímným poděkováním každému z nich. 
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Podklady pro výroční zprávu za rok 2014 zpracovali: 
Bc. Gabriela Baboráková, DiS., vedoucí KCA Praha 
Mgr. Nikola Žídková, DiS., vedoucí KCA Brno (do 9/2014) 
Ing. Roman Růžička, vedoucí KCA Brno (od 10/2014)
Mgr. Dana Starostková, vedoucí KCA Ostrava 
Oldřiška a Petra Ortcikrovy, účetní 

Výroční zprávu vypracovala Eva Fryšarová
Výroční zprávu schválila PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 

© Centrum Anabell, z. s., květen 2015
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