Služby Amalthea
v systému
sociálně-právní ochrany dětí

Amalthea, duben 2015

Proč jsme AMALTHEA?
Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se
první pěstounkou, která odkojila svým mlékem
boha Dia.

O co usilujeme?
Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem
pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo
pěstounská.

JAK DLOUHO A CO AMALTHEA DĚLÁ
 vznik organizace v roce 2003
 podporujeme rodiny, které se ocitly v náročné životní situaci a hrozí
odebrání dítěte z péče rodičů
 podporujeme náhradní rodiny, které přijaly do své péče dítě, a děti v
pěstounské či adoptivní péči
 podporujeme těhotné ženy a jejich partnery v těžké životní situaci
 realizujeme předškolní klub pro děti
 podílíme se na osvětě, vyhledáváme nové pěstouny
 nabízíme vzdělávání, podílíme se na transformaci systému péče o
ohrožené děti
 pracujeme v celém Pardubickém kraji – 3 týmy terénních sociálních
pracovníků, 2 ambulantní centra (Chrudim, Česká Třebová)
spolupracujeme s dobrovolníky a externími odborníky

Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách
vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní
péče.
Službami pro rodiny s dětmi usilujeme o naplnění těchto cílů:
• Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně
prospívá.
• Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co
nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním
zařízením.
• Kolem dítěte jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory v rodině i v jejím blízkém
okolí.
• Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným
v náhradní péči a jeho rodinou.
• Rodiče a pěstouni dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho
zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
• Pěstouni dokážou citlivě mluvit s dítětem o jeho minulosti.
• Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
• Rodina a odborníci hledají nejlepší řešení pro dítě vždy společně.

9 000 DĚTÍ ŽIJE V ČESKÉ REPUBLICE MIMO RODINU
z toho:
1233 dětí v kojeneckých ústavech
další děti jsou umístěny v diagnostických ústavech, dětských
domovech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech,
v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro
děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. Klokánky)

Přes 16 000 dětí vyrůstá v náhradní rodinné péči
Více než 8 200 pěstounských rodin, z toho polovina je
příbuzenských
340 pěstounských rodin na přechodnou dobu
Zdroj: MPSV – statistická ročenka 2013, tiskové zprávy 2014

Aktuální fakta ze systému
- 46% dětí je umístěno do kojeneckého ústavu mimo vlastní
rodinu ze sociálních důvodů, 18% ze sociálně-zdravotních
důvodů, 36% ze zdr. důvodů
- v ČR neexistuje zákaz pobytu dětí v ústavních zařízeních ani
v útlém věku
- teorie attachmentu zatím není všeobecně ani odborně
přijímaným východiskem v systému péče o ohrožené děti
- potřebujeme více pracovat s vlastní rodinou dětí a zamezit
sociálnímu strádání rodiny, podpořit širší rodinu
- potřebujeme vyhledat více dlouhodobých pěstounů pro děti,
které nemohou vyrůstat doma

Naše služby jsou vymezeny zejména těmito dvěma
zákony:
- zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
- zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Amalthea je:
- pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí
- registrovaným poskytovatelem sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

METODY PRÁCE V AMALTHEA
- principy case managementu – (interaktivní) případové konference,
propojování služeb ve prospěch rodin a dětí

- rodinná setkání – podpora rodiny k hledání vlastního řešení situace
dítěte
- techniky pro práci s dětmi – časová osa, ekomapa, kniha života,
rodokmen, profil dítěte, traumatická hlava, ochranný štít, stěhovací
kalendář, pohádky a příběhy
- vyhodnocení stylu attachmentu dítěte a (náhradních) rodičů
- terapeutické metody – filiální terapie, dotyková terapie, videotrénink
interakcí, dyadická vývojová terapie, Pesso Boyden System
Psychomotor terapie

Podpora pro rodinu a dítě
od roku 2007

služby pro děti
a jejich vlastní rodiny
od roku 2012

služby pro těhotné ženy a jejich
partnery

CÍLOVÁ SKUPINA – ANEB PRO KOHO
• rodiny s dětmi
(ohrožení spočívá v nevyhovujících podmínkách v oblasti
bydlení, financí, ve snížených dovednostech v péči o
dítě, nemoc rodičů, domácí násilí atd.)
• těhotné ženy a jejich partneři v obtížné situaci
(absence bydlení, nedostatek financí, v minulosti
odebrané děti, někdy rodiče sami vyrůstali v ústavní péči,
v jejich historii často závislost na návykových látkách)

ZAPOJENÍ DO SLUŽBY
• nejčastěji na základě doporučení OSPOD, který
má rodinu v evidenci
• na vlastní žádost rodiny
• na žádost třetího subjektu (škola, lékař apod.)
Služba je pro rodinu vždy dobrovolná!
(jedná se o sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi)

JAK SLUŽBA PROBÍHÁ
• Vyhodnocení situace dítěte a rodiny – aktuální stav,
rizika pro dítě

• Individuální plán ochrany dítěte, stanovení zakázek
rodiny – čemu se budeme věnovat a v jakém pořadí
• Vlastní práce v rodině – pravidelné návštěvy přímo v
rodině, s frekvencí cca 1x týdně
• Ukončení služby, vyhodnocení – cca po 12 měsících,
následný plán

CO NABÍZÍME I.
Služby se odvíjí od potřeb rodiny a jednotlivých zakázek.
Nepřebíráme zodpovědnost za rodinu.
podpora při zvládání péče o dítě a jeho rozvoji
– informace, nácviky, půjčování pomůcek, specializovaná péče

pomoc se zvládáním výchovných problémů u dětí a posilování
vztahů v rodině
– práce s pravidly, hranicemi, zprostředkování odborné pomoci
doprovody při jednáních na úřadech
– pomoc, podpora, obhajoba práv klienta

CO NABÍZÍME II.
pomoc při hledání bydlení
pomoc v oblasti financí (zvýšení příjmů, vyřízení dávek,
jednání s věřiteli, oddlužení)
zapojení dobrovolníků (doučování, trávení volného času
s dětmi) – pomoc a nácvik pro rodiče
materiální pomoc – tam, kde dochází k ohrožení dítěte a
běžné systémy nemohou pomoci (potraviny, potřeby pro
kojence, školní pomůcky)

NAŠE ZKUŠENOSTI

• U většiny rodin dochází ke zlepšení v několika oblastech, po
ukončení služby dokážou své problémy řešit samy.
• Pokud rodina nemůže zajistit odpovídající péči o dítě, snažíme se o
zajištění plynulého přechodu do rodiny náhradní a udržení kontaktu s
rodinou vlastní, toto nevnímáme jako prohru.
• Podpora vlastní rodiny je ekonomicky výhodnější než jiná řešení.
• Většina rodin se o své děti starat chce a mají mezi sebou vytvořeny
pozitivní vazby, potřebují však podporu a pomoc při zajištění
základních podmínek.

Centrum náhradní rodinné
péče
od roku 2003

služby pro děti a jejich náhradní
rodiny
od roku 2011

vyhledávání nových pěstounů

RODIČE, kteří se nemohou dočasně či
dlouhodobě starat o své dítě
Nemoc
Těžká životní událost
Sociální situace rodiny
Jsou pro dítě nebezpeční
Zemřeli

DĚTI
Těžká životní zkušenost
Velká zranění v minulosti
Potlačený životní potenciál
Nejistota, co bude dál…

PĚSTOUNI

…attachment…
…sdílení…
…vzdělávání…
Schopnosti a dovednosti v péči o děti
Možnost zajistit bezpečné a láskyplné prostředí pro dítě

Ochota podporovat dítě v kontaktu s vlastní rodinou
Ochota vzdělávat se, spolupracovat, přemýšlet o dítěti a
svém výchovném přístupu

Terénní a ambulantní služby pro děti a náhradní rodiny

poradenství (sociální, psychologické, speciálně-pedagogické)
doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče – min. 1x měsíčně
krizová intervence
podpora při kontaktu dětí s jejich rodiči
podpora při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy,
pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

vzdělávání, odlehčení pro náhradní rodiny formou odpoledních,
víkendových a vícedenních aktivit, pravidelné činnosti
dobrovolníka s dítětem přímo v rodině či mimo ni

Umíme dětem a pěstounům pomoci, když…
…se nedaří navázat s dítětem dobrý vztah
…když dítě z rodiny utíká, vyskytují se u něj krádeže, lhaní,
sebepoškozování, poruchy nálad, poruchy chování,
agresivita…
…když pěstouni nevědí, jak se s dítětem s určitým druhem
postižení učit
…když situaci v rodině obtížně zvládají vlastní děti pěstounů
…když dítě neprojevuje skutečné emoce, bojí se doteků,
nepřijímá samo sebe, nedůvěřuje druhým
…když dítě neví, kdo jsou jeho rodiče a proč u nich nemůže
vyrůstat
…když pěstouni nerozumí projevům přijatého dítěte
…když dítě prožilo těžké trauma a je pro něj obtížné být v nové
rodině

JAK NÁS PODPOŘIT

 Staňte se dobrovolníkem
 Podporujte konkrétní dítě ve vlastní či pěstounské rodině
 Pošlete nám jednorázový finanční dar
 Podporujte nás pravidelně trvalým
 Sledujte nás na web, facebooku a twitteru
pro více informací nás prosím kontaktujte na amalthea@amalthea.cz
číslo účtu k přijetí finančního daru pro Amaltheu: 107-362280257/0100

ZÁKLADNÍ DATA A KONTAKTY
kde nás najdete:
pobočka Chrudim: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV,
tel. 466 302 058
pobočka Česká Třebová: Hýblova 546, 560 02 Česká Třebová,
tel. 773 512 525
e-mail: amalthea@amalthea.cz
web: www.amalthea.cz
www.facebook.com/o.s.Amalthea
https://twitter.com/AMALTHEAcz
adresa registrace sdružení a fakturační adresa:
Husova 199, 530 03 Pardubice
IČ: 266 47 214
č.ú.: 107-362280257/0100

