
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

15 LET OD ZALOŽENÍ

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU!



Vážené dámy, vážení pánové!

Amalthea letos slaví 15 let! Měl jsem to štěstí být u toho, 
když se narodila i jak se postupně vyvíjela a rostla. 
Přes všechny opatrné počáteční krůčky dnes „Amálka“ 
vyrostla do zdravé a silné organizace, která ví, co dělá 
a kam jde. Rád bych tedy v první řadě poděkoval všem 
kolegům, příznivcům, dobrovolníkům a podporova-
telům, kteří mají velký podíl na tom, kde se Amalthea 
v současné chvíli nachází. Díky těmto lidem mohla vždy 
pomáhat právě tam, kde to bylo zapotřebí.

Vybavuji si mnoho konkrétních dětí a jejich rodin, které 
jsme mohli doprovázet a podporovat v jejich nelehké 
životní situaci. To, co mě vždy naplňovalo a naplňuje 
i v současné době, je pocit, že to, co děláme, má smysl. 
A tím je podpořit dítě, aby mělo dlouhodobý a bezpeč-
ný vztah se svými nejbližšími. Pokud dítě takový vztah 
a takového člověka nemá, je naším úkolem pokusit se 
to změnit.

Amalthea z.s. vznikla v roce 2003. Vycházíme 
z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte 
je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská. 
Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí 
v rodinách vlastních i náhradních a předcházet 
umísťování dětí do ústavní péče.

Amalthea je pověřena k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem 
sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 
Terénní sociální pracovníci poskytují rodinám služby 
v celém Pardubickém kraji. Amalthea dále poskytuje 
vzdělávání, informace a šíří osvětu v systému péče 
o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, 
podporuje organizace, které se danou oblastí 
zabývají.

Příběh kozy Amalthey

Capella, nebo také Amalthea, byla v řecké mytologii 
koza, která kojila malého Dia na ostrově Kréta. 
Tam ho jeho matka Rheia skrývala před jeho otcem 
Kronem, který spolkl krátce po narození všechny 
své děti. Chtěl tím předejít naplnění věštby, podle 
níž ho jeho vlastní syn svrhne z vladařského 
trůnu a zabije ho. Když se narodil nejmladší Zeus, 
podstrčila matka Rheia svému manželovi místo 
dítěte zavinutý kámen. Svého syna pak Rheia 
ukryla v jeskyni v pohoří Ida na Krétě, kde se o něj 
Amalthea starala. Zeus později z vděčnosti umístil 
Amaltheu na oblohu a proměnil ji na nejjasnější 
hvězdu tohoto souhvězdí. Kozu Amaltheu lze 
tedy považovat za první pěstounku. Služby pro 
rodiče Dia v dnešním pojetí zkrátka ještě nebyly, 
proto Zeus nemohl zůstat se svými rodiči, jak o to 
v Amalthee usilujeme dnes…

ÚVODNÍ SLOVO

David Svoboda 
ředitel a metodik organizace

Přeji Amalthee hodně sil, energie a radosti i v dalších le-
tech a doufám, že bude stále obklopená tak báječnými 
lidmi, jako tomu bylo dosud, aby mohla i nadále vždy 
dostát svému poslání.
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JSME TU PRO

Rodiče s dětmi v náročné životní situaci, 
která ohrožuje vývoj dítěte.

Těhotné ženy a jejich partnery, 
kteří se dostali do obtížné situace.

Děti v náhradní rodinné péči 
a jejich náhradní rodiče.

Služby jsou poskytovány v Pardubickém kraji.

NAŠE CÍLE

1.  Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně 
a dobře tělesně i duševně prospívá.

2.  Rodiče/náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit 
stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý 
rozvoj, posilují vztah s dítětem.

3.  Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci 
a řeší ji ve prospěch dítěte.

4.  Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte 
v rodině i v jejím blízkém okolí.

5.  Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, pod-
porujeme takový postup, který dítě co nejméně 
traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní 
rodině před ústavním zařízením.

6.  Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v ná-
hradní rodině.

7.  Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájem-
ný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní 
rodinné péči a jeho vlastní rodinou.
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JAK RODINÁM S DĚTMI POMÁHÁME

V naší praxi nejčastěji podporujeme děti a jejich rodiny v těchto oblastech:

Bydlení a péče o domácnost – podpora při zajištění vhodných bytových podmínek pro 
život dítěte, minimalizace rizika ztráty bydlení, nácvik a podpora dovedností při udržování 
domácnosti

Hospodaření s financemi, řešení dluhů

Podpora identity dítěte a možného kontaktu dítěte s jeho vlastní rodinou – podpora 
při zpracování toho, že dítě nevyrůstá doma s rodiči a našlo či hledá své místo v náhradní 
rodině; zajištění a udržení kontaktu s vlastní rodinou dítěte

Podpora dítěte ve vyjadřování jeho přání, pocitů a názorů

Péče o dítě a podpora vztahu mezi dětmi a (náhradními) rodiči – podpora při zajištění 
potřeb dítěte a v jeho rozvoji, zvládání výchovných a školních problémů dítěte, posílení 
rodičovských dovedností vzhledem k potřebám a projevům dítěte

Vztahové problémy v rodině – podpora při zvládání a řešení obtíží v partnerském soužití či 
se širší rodinou, které se dotýkají dítět

Informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči – aneb kdo se může stát pěstounem 
a za jakých podmínek

Zajištění další odborné pomoci pro děti a (náhradní) rodiče – logopedické, právní, 
speciálně-pedagogické, psychologické či terapeutické

Vzdělávání a odpočinek (náhradních) rodičů

Příprava dětí odcházejících z pěstounské péče na samostatný život – podpora při 
ujasnění plánů do budoucna, řešení bydlení, práce, hospodaření
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SLAVÍME 15 LET

Amalthea se za 15 let své činnosti stala významnou 
organizací v Pardubickém kraji, která podporuje rodiny 
a pomáhá rodinám s dětmi, které se dostaly do těžké 
životní situace. Velmi oceňuji práci celého týmu pracov-
níků, kteří zajišťují komplexní podporu těmto rodinám. 
Právě komplexnost péče, která spočívá v poskytování 
sociálních služeb, zajištění vzdělávání či terapeutických 
služeb a výkonu sociálně právní ochrany dětí, pozitiv-
ně přispívá ke zlepšení situace v rodinách a předchází 
tak umísťovaní dětí mimo jejich vlastní rodinu. Velmi si 
vážím úsilí a odbornosti, se kterou Amalthea přistupuje 
k systémovým změnám v oblasti péče o ohrožené rodiny 
s dětmi a náhradní rodinné péči.
Děkuji za dlouholetou a vstřícnou spolupráci, která 
přináší praktické zkušenosti při nastavování procesů po-
moci rodinám a rozvoji pěstounské péče v našem kraji. 
Do dalších let přeji vedení Amalthey a všem pracovní-
kům hodně sil, elánu, odvahy a dobrých nápadů v další 
činnosti pro podporu rodin v našem kraji a těším se na 
další spolupráci.
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální 
péči a neziskový sektor

S organizací Amalthea spolupracujeme již od roku 2009 
v oblasti náhradní rodinné péče a v oblasti sociálně 
aktivizačních služeb.
Vážíme si, že Amálka pracuje nejen s rodinami přímo 
v terénu, ale že působí i v oblasti vzdělávání odborníků 
a také na poli osvěty veřejnosti. Přemýšlí, jak systém péče 
o ohrožené děti zkvalitnit a zefektivnit stejně jako my 
v nadaci.
Lidé v Amálce mají dlouholeté zkušenosti, nadhled a ne-
jen proto jsou našimi cennými partnery.
Spojuje nás společný cíl, aby dítě vyrůstalo v rodině.
Marie Oktábcová, ředitelka Nadace J&T

Amaltheu znám zhruba 10 let. Za tu dobu ji naše 
společnost několikrát podpořila finančním darem, 
spolupracovali jsme na poli propagace, kdy se logo 
EOP objevilo v animovaných video spotech s tématikou 
podpory a propagace pěstounství, v posledních dvou 
letech jsme společně pořádali benefiční bistro pro naše 
zaměstnance, čímž Amalthee na její veřejně prospěšnou 
činnost přispěla i řada našich kolegyň a kolegů. Osobně 
je mi velmi sympatická snaha předcházet umísťování dětí 
mimo jejich vlastní rodinu. Za to Vaší organizaci děkuji 
a zároveň přeji vše dobré v nejširším slova smyslu.
Petr Zadák, vedoucí HR a CSR, 
Elektrárny Opatovice, a. s.15

76



15
S Amaltheou jsme začali spolupracovat v roce 2009, 
krátce po přijetí dvou sourozenců do naší rodiny. Navá-
zali jsme spolupráci, protože jsme potřebovali pomoci 
vybudovat kontakty s biologickými rodiči. Tenkrát s tím 
nebylo moc zkušeností a bylo to velmi těžké a složité 
období. Amalthea nám pomohla nejen zázemím a od-
borností, ale taky přístupem. Byli ochotni jít nad rámec 
svých povinností, aby se nám jako rodině žilo lépe. Po-
máhali nám pochopit opravdové potřeby dětí. Pomáhali 
nám a našim dětem najít si cestu k sobě.
Pak přišly změny v zákoně… a mění se i Amalthea, ale já 
osobně mám pocit, že myšlenka (vize) je stejná. Děti mají 
vyrůstat v rodině. Aby co nejméně dětí mělo ve svých du-
šičkách nenaplněné černé díry. Díry, ve kterých chybí po-
hlazení a láska. Co „Amálce“ popřát do budoucna? Aby, 
navzdory politickým a finančním tlakům dnešní doby, 
měla sílu dál pomáhat ve snaze o naplnění jednoduché 
myšlenky, že každé dítě si zaslouží být milováno…
Kateřina Wassermandlová, maminka pěstounka

Hodně často se v různých zprávách objevuje rodina. 
A jistě se také se slovem rodina vybaví spojení děti a ro-
diče. Ovšem ne vždy také soulad, starostlivost a harmo-
nie. V rodinách se čas od času objeví i řada potíží, které 
sama neumí řešit, nebo dokonce může dojít i k jejímu 
rozpadu. Potom nastává čas na profesionální a odborně 
zdatnou pomoc. A tu může poskytnout Amalthea z.s., 
nestátní nezisková organizace sídlící v Chrudimi. Umí 
poskytnout sociální, vzdělávací či terapeutické služby 
rodinám s dětmi a zajistit výkon sociálně-právní ochrany 
dětí. Přispívá k zdravému fungování rodiny. Město Chru-
dim s Amaltheou spolupracuje od roku 2007. Spoluprá-
ce se týká rodin s dětmi v úzké vazbě na naše oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, agendy náhradní rodinné 
péče. Využíváme jejich projektů a aktivit pro naše klienty, 
ať už to je formou mediace, facilitace, školení pěstounů 
či našich pracovníků. Úzce spolupracujeme také s jejich 
předškolním klubem, využíváme psychologické podpo-
ry pro klienty či společně pořádáme akce na podporu 
vyhledávání pěstounů. Vážíme si jejich odbornosti, zapá-
lení pro věc a systematických kroků, které vedou k zvidi-
telnění dnes tak diskutované otázky pěstounství.
Petr Řezníček, starosta města Chrudim

S Amaltheou pojí Nadaci Terezy Maxové dětem nejen 
profesní, ale i lidské dlouholeté partnerství, přátelství, 
respekt a radost ze společné práce. Velmi si vážíme 
nasazení, profesionality, lidského přístupu a špičkového 
odborného zázemí, které Amalthea do každé spolupráce 
velkoryse vkládá.
Do dalších let přejeme za celou nadaci jen to dobré, 
spokojenost, inspiraci, síly a mnoho rodin, které díky 
vaší pomoci stojí pevně na svých nohách a dávají lásku 
a bezpečí svěřeným dětem.
Terezie Sverdlinová, 
ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem

Naše spolupráce s Amaltheou začala velmi krátce po 
přijetí prvního dítěte do rodiny, což už je více než pět let. 
Za tu dobu pro nás byla spolupráce přínosná a neoceni-
telná v mnoha směrech. Velmi rádi jsme využili možnosti 
školení a vzdělání. Nejvíce jsme ale její služby ocenili 
s přijetím druhého dítěte do rodiny, kdy nám velmi 
pomáhají terapeutické a doprovázející služby. Velmi to 
zvyšuje naši životní a rodinnou pohodu. Moc za to dě-
kujeme! Amalthee přejeme do příštích let jen to nejlepší 
a moc děkujeme, že tu i pro nás (osvojitele) jste.
Maminka osvojitelka 
(s ohledem na soukromí neuvádíme jméno)

S Amaltheou spolupracujeme již pátým rokem. V sou-
časné době jsme partnery projektu „Společně do školky“, 
díky němuž jsme „získali“ dva školní asistenty, kteří se 
stali výraznou podporou a pomocí nejen dětem, ale 
i učitelkám. Prostřednictvím asistentů můžeme snadněji 
poskytovat individuální péči dětem ohroženým školním 
neúspěchem i pomoci malým dětem s adaptací. Školní 
asistenti jsou také oporou při organizování různých 
akcí pro děti a rodiče. Paní učitelky se nejdříve obávaly 
situace, kdy vstoupí do výchovně vzdělávacího procesu 
další dospělá osoba, dnes je naopak o tuto formu práce 
velký zájem. V rámci projektu spolupracujeme s metodi-
kem – psychologem, který nám velmi pomáhá při řešení 
obtíží ve výchovně vzdělávací práci s některými dětmi. 
Průkopnictvím projektu se staly supervize pro pedago-
gy. Podnětné pro pedagogický personál je i vzdělávání, 
prostřednictvím kterého k nám přicházejí nové metody 
vzdělávání dětí nejen ze sociálně znevýhodněných rodin, 
ale také se díky němu dovídáme o jinakosti smýšlení lidí 
z těchto rodin. Umožnilo nám to podívat se na problémy 
těchto rodin z jiného úhlu pohledu než jen prostřednic-
tvím svých zkušeností a svých modelů jednání. Shrnu-li, 
co MŠ projekt přinesl, řekla bych, že prostřednictvím 
projektu MŠ získala zejména personální podporu, která 
by měla být pro pedagogy v učící se společnosti standar-
dem.
Lenka Doležalová, 
ředitelka MŠ Na Valech, Chrudim
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Spolupráce společnosti energeia o.p.s. s Amaltheou 
začala v roce 2016, náplní bylo zajištění provozu před-
školního klubu Amálka. Projekt byl limitován na období 
jednoho roku, spojení sil se ale natolik osvědčilo, že se 
rozvinula naše spolupráce v oblasti rodinných konferen-
cí. Díky ní vzniklo RK centrum.
Z pohledu celkové historie Amalthey jsme ušli společně 
zatím jen krátký kus cesty, i ten je ale pro nás významný. 
Především je však užitečný pro rodiny, kterým se dostalo 
konkrétní podpory ve formě realizace rodinné konference.
Jsme rádi, že naše společná cesta bude pokračovat. Do 
dalších let přejeme společnosti Amalthea stejně dobrý 
“tah na branku” jako dosud.
Petr Kuneš, energeia o.p.s. 15

Součinnost s neziskovou organizací Amalthea z. s. a od-
borem sociálních služeb města Ústí nad Orlicí se nejvíce 
začala rozvíjet před 7 lety. S pracovníky Amalthey spo-
lupracujeme skrze sociálně aktivizační služby – sanace 
rodiny a v oblasti podpory pěstounských rodin. Podpo-
rujeme aktivity Amalthey při vyhledávání nových pěs-
tounů, kdy organizace již několikátým rokem realizuje 
informační stánky na akci „Město v pohybu“. Město Ústí 
nad Orlicí v roce 2017 podpořilo Amaltheu i finančně na 
Burze filantropie a každoročně ji podporuje v rámci do-
tačního programu na podporu sociálních a navazujících 
služeb, konkrétně v oblasti sociálně aktivizačních služeb. 
Společně sdílíme názor, že děti mají vyrůstat v rodině, ať 
již vlastní či náhradní. Naším společným zájmem je, aby 
se děti měly dobře.
Neziskové organizaci Amalthea přejeme k jejím 15. naro-
zeninám vše dobré a těšíme se na další spolupráci.
Sylva Heulerová, vedoucí oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, Městský úřad Ústí nad Orlicí
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15
15 LET

2003 2007 20082004 2010 2011 2012

založení Amalthey začínáme podporovat 
rodiče ohrožených dětí, 
aby nemusely do ústavů

vyjíždíme na zkušenou 
do zahraničí – Slovensko, 

Anglie, Skotsko 
a Holandsko

začínáme poskytovat služ-
by těhotným ženám 
a jejich partnerům

připomínkujeme novelu 
zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí, která je ná-

sledně schválena

pořádáme odpolední kluby 
a letní pobyt pro pěstou-
ny, rodinám poskytujeme 
poradenství, vzdělávání, 

terapie

Amalthea se stěhuje 
z Pardubic do Chrudimi

poprvé realizujeme 
přípravy pěstounů 

a vytváříme Metodiku příprav

2013 2014 2015 2016 2017

založení samostatné pobočky 
Amalthey v České Třebové

učíme se vyhodnotit 
attachment dítěte

začínáme vytvářet a pilotovat 
nástroj bezpečného kontaktu 
dítěte v NRP/ ústavní péči se 

svými rodiči

projektem Společně do školky 
podporujeme inkluzi

vzniká předškolní klub 
Amálka pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí

patronem Amalthey se stává 
herec Josef Pejchal

začátek intenzívního 
vzdělávání směrem 

k odborné veřejnosti

zavádíme do praxe metodu 
rodinných konferencí

založení Asociace Dítě 
a Rodina, jejíž jsme členem

poskytujeme terapeutické 
odborné služby zaměřené na 
posílení vztahu mezi dítětem 

a rodičem

do našich služeb zahrnujeme 
rodinné mediace

pořádáme interaktivní 
případové konference 
a rodinné konference.

vznik samostatného centra 
rodinných konferencí – RK 

centrum

přesun pobočky z České 
Třebové do Ústí nad Orlicí
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15
POČET PODPOŘENÝCH RODIN A DĚTÍ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Počet dětí 0

0 32 39 45 57 70 86

88 127 147 170 174 158

Počet rodin

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

96 103 133 279 281 264 225 240

156 205 234 433 463 451 427 488

Za nejdůležitější považujeme, že můžeme kontinuálně poskytovat služby konkrétním dětem a rodinám.
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10 HLAVNÍCH ZPRÁV

1. Stále na trati, ale o stanici blíž i dál

Pobočka Česká Třebová se koncem měsíce října 2017 
přestěhovala do Ústí nad Orlicí! Hlavním důvodem ke 
stěhování byla potřeba větších prostor. 7 pracovníků 
Amalthey a jejich klienti nyní využívají 2 konzultovny, 
hernu a vzdělávací místnost pro potřeby klientů. Slav-
nostní otevření pobočky spojené s prohlídkou nových 
prostor proběhlo ve čtvrtek 30. 11. 2017.
Naše nová adresa je: T. G. Masaryka 115,
562 01 Ústí nad Orlicí.

2. V ústavu chybí tryskáč, který děti rychle 
odveze k maminkám

Myslí si desetiletý Honzík, návštěvník Dne pěstounství 
v Pardubicích. 1. ročník rodinné akce uspořádal v říj-
nu 2017 Pardubický kraj spolu s Amaltheou, meziná-
rodní organizací Lumos a dalšími devíti neziskovými 
organizacemi. Areál Zámku Pardubice hostil více než 
400 dětí a dospělých, na které čekaly netradiční sou-
těže a výtvarné dílny. Součástí programu bylo promí-
tání filmu s tématikou náhradní rodinné péče nebo 
setkání s mladými lidmi, kteří mluvili o své zkušenosti 
s životem mimo rodinu. Pro návštěvníky byla připra-
vena i výstava Já pěstoun Nadace J&T.

3. Nové centrum rodinných konferencí 
v Pardubickém kraji

Když se spojí síly, může vzniknout něco výjimečné-
ho. Nový společný projekt organizací Amalthea z.s. 
a energeia o.p.s. je na světě! RK centrum – centrum 
pro podporu, rozvoj a šíření rodinných konferencí 
staví na dosavadních pozitivních zkušenostech Amal-
they s pořádáním rodinných konferencí a jde do toho 
naplno!
Cílem rodinných konferencí je aktivizovat přirozenou 
podpůrnou síť okolo dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní 
příbuzní a přátelé, všichni, kteří jsou propojeni se 
životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace 
ohroženého dítěte. Průvodcem je nezávislý koordiná-
tor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení 
a nemá žádný vliv na obsah plánu. Do řešení problé-
mu zasahuje i samo dítě.
RK centrum pořádá také besedy, přednášky, metodic-
ká setkání, vzdělávací semináře a odborné konferen-
ce.

4. Na koloběžce k „moři“

Náš kolega Petr se v srpnu vydal k velké vodě na ko-
loběžce. Bláznivý nápad? Možná. A aby toho nebylo 
málo, napadlo ho propojit koloběžku s tématem 
pěstounské péče.
Říkáme si totiž, že být pěstounem je jako jet na 
koloběžce… ani jenom jízda, ani pouhý běh nebo 
chůze, ale osobitý způsob, jedinečná cesta. Když 
jste pěstounem, nejste ani máma, ani táta, ale máte 
svoje nezpochybnitelné a vlastně nenahraditelné 
místo v životě konkrétního dítěte.
V průběhu celého týdne jsme den po dni hledali 
paralely s jízdou na koloběžce a životním příběhem 
pěstounské rodiny Novákových. A našli jsme jich 
dost. Cesta pěstouna stejně jako jízda na koloběžce 
může být místy náročná, přináší ale i plno radosti 
a dobrodružství. A pokud je člověk trpělivý, dosáhne 
kýženého cíle.
Petrův road trip byl součástí naší celokrajské kam-
paně Staň se pěstounem!, která probíhala po celý 
rok 2017. Uspořádali jsme 3 besedy o pěstounství, 
7 infostánků a natočili jsme spot.
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5. Vydali jsme Příručku dobré praxe

Nová publikace Předškolní klub Amálka, příručka dobré 
praxe je určena především pedagogům mateřských 
škol a pracovníkům neziskových organizací nebo ji-
ných institucí, kteří mají zájem dozvědět se o možnos-
tech a způsobech komunikace s rodiči předškolních 
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Myslíme si, že právě podpora učitelů při komunikaci 
s rodiči je pro efektivitu předškolního vzdělávání těch-
to dětí nezbytná. Při tvorbě publikace jsme vycházeli 
z praktických zkušeností v podobě každodenní práce 
s rodiči dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
kteří navštěvují Předškolní klub Amálka v Chrudimi.

6. Náš terapeutický tým do toho dává všechno

Anička (6 let): „Chodím s mamkou a taťkou za Zuzkou 
do Amalthey. No, oni to vlastně nejsou moji praví 
rodiče, ale říkám jim tak. A Zuzka je ta paní, co nám 
pomáhá. Hrajem si tam a taky si tam říkáme, co dělat, 
když se vztekám. Už jsem tam i brečela, ale Zuzka 
říkala, že to vůbec nevadí, a moje nová mamka mě 
objala. Bylo to trochu divný, ale i dobrý.“

V roce 2017 využilo služeb našich terapeutů 48 rodin 
a 63 dětí.

7. Společně do školky!

Od ledna 2017 úzce spolupracujeme se dvěma 
partnerskými mateřskými školami v Chrudimi – MŠ 
Na Valech a MŠ U Stadionu. Školky díky projektu 
Společně do školky zaměstnávají asistentky, které 
poskytují podporu dětem i pedagogům a podle 
potřeb také individuálně pracují přímo v rodinách. 
Školní asistentky svou činností podporují inkluzivní 
prostředí v MŠ a jsou „spojovacím článkem mezi 
školkou a rodinou“. Projekt bude realizován do 
konce roku 2019.

8. Zůstat doma s rodiči je vždycky lepší!

Zvlášť když rodiče pracují na tom, aby jejich děti 
byly spokojené. Právě takové kurzy s názvem Jak 
lépe porozumět svému dítěti u nás v roce 2017 ab-
solvovalo 17 maminek. V celkovém počtu dvanácti 
seminářů jsme se zaměřili např. na témata: Co děti 
potřebují a jak se jejich potřeby mění v závislosti na 
jejich věku, Jak s dětmi mluvit, Jaká práva mají děti 
a rodiče. Semináře probíhaly v našich pobočkách 
v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí, ale i v domácím pro-
středí účastnic kurzu.
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9. Čechy, Irsko, Slovinsko – vzděláváme se 
i vzděláváme

Ve spolupráci s organizací Lumos jsme v roce 2017 
opakovaně předávali zkušenosti kolegům z odborné 
veřejnosti na seminářích v Praze, Brně a Olomouci.
V září 2017 jsme vyjeli do irského Galway načerpat 
vědomosti na konferenci Supporting Parents Sym-
pozium, kde jsme měli možnost přesvědčit se o síle 
komunitních center v řešení rodinných problémů.
Do třetice nás hostila mezinárodní konference Khe-
taun v Lublani. S kolegy z Estonska, Slovinska a Slo-
venska jsme zde diskutovali o možnostech zapojení 
romských dětí do předškolního vzdělávání. Díky 
spolupráci s organizací Člověk v tísni vzniklo několik 
odborných metodik a tematických příruček pro děti 
a rodiče, které jsme na konferenci prezentovali.

10. Jak se vyvíjí mozek malého dítěte bez dostateč-
né rodičovské péče?

Děti vyrůstající v adoptivních rodinách jsou podobně 
ohroženou skupinou jako děti vyrůstající v pěstounské 
péči. Pro adoptivní rodiny ale nejsou vždy k dispozi-
ci potřebné odborné služby. Amalthea i v roce 2017 
poskytovala služby osvojitelským rodinám. Jednalo se 
především o poradenství zaměřené na řešení aktuál-
ního problému, terapie cílené na poruchy citové vazby 
i odborné vzdělávání pro adoptivní rodiny.
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podpořené
vlastní rodiny

podpořené děti ve 
vlastních 
rodinách

účastníci vzdělávacích 
seminářů

podpořené náhradní 
rodiny 

a zájemci o NRP
podpořené děti 

v náhradních 
rodinách

podpořené děti 
v Předškolním 
klubu Amálka

podpořené děti 
terapie

podpořené rodiny 
terapie

naši pracovníci

podpořených rodin 
z Předškolního klubu 

Amálka

podpořené těhotné 
ženy v obtížné situaci

ROK 2017 V ČÍSLECH
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Nejčastěji realizované semináře v roce 2017

●	 Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti jejich „léčení“

●	 Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči

●	 Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD

●	 Komunikace a výchova dítěte v období puberty a dospívání, rizika v tomto období

●	 Jak mluvit s dětmi I.–IV.

Kompletní nabídku seminářů naleznete na www.amalthea.cz/vzdelavani

Kontakt: vzdelavani@amalthea.cz

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ
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PARTNEŘI V ROCE 2017

Asociace Dítě a Rodina, z.s. je sdružení respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní 
rodinné péče. Členství v Asociaci nám usnadňuje prosazování legislativních změn v systému péče o ohrožené děti.

Nadace Sirius stojí za vznikem Asociace Dítě a Rodina, jejíž jsme členem. I v tomto roce jsme spolupracovali na 
projektu zaměřeném na zmapování podmínek kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči s vlastní rodinou.

Nadace Terezy Maxové dětem letos znovu podpořila naši práci s těhotnými ženami v obtížné životní situaci. 
Kontinuita podpory ze strany nadace dodává našim službám stabilitu a tím je jistější i pro naše klienty.

Nadace J&T je nadále dlouholetým partnerem Amalthey v oblasti podpory služeb - spolupracujeme v oblasti 
osvěty, vyhledávání nových pěstounů, vzdělávání a podpory pro rodiny s dětmi.

Mezinárodní organizace Lumos je dlouholetým partnerem Amalthey v oblasti metodických konzultací, zpro-
středkování zahraničních zkušeností a vzdělávání.

Latus o.p.s. s námi spolupracuje na projektu pro Nadaci Sirius. Sdílení odborných témat a společné vzdělávání 
bylo v roce 2017 přínosem pro obě organizace.

Všem našim partnerům děkujeme za spolupráci a podporu!
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NAŠI SPONZOŘI, DÁRCI A PODPOROVATELÉ

Státní správa a samospráva

Pardubický kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor rodinné politiky 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – OP VVV
Ministerstvo vnitra ČR
Město Česká Třebová
Město Hlinsko
Město Holice
Město Chrudim
Město Králíky
Město Lanškroun
Město Letohrad
Město Ústí nad Orlicí
Město Vysoké Mýto
Město Žamberk
Město Slatiňany
Městys Trhová Kamenice

Nadace, nadační fondy, spolupracující organizace

Asociace Dítě a Rodina
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace J&T
Nadace Sirius
Nadace ČEZ
Nadační fond NEECO
Nadační fond 2P
Nadační fond Tesco
Nadace Agrofert
NROS – Sbírkový projekt Pomozte dětem
energeia o.p.s.
IQ Roma servis z.s.
Latus o.p.s.
Natama
Středisko náhradní rodinné péče
LUMOS foundation
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Dárci a podporovatelé

ACTIVA spol. s.r.o.
Albatros Media a.s.
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
BK JIP Pardubice
Burza filantropie
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a.s.
Český rozhlas Pardubice
eBrána s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Fórum dárců, z.s.
Goldfein CZ s.r.o.
GUITAR CENTRE Pavel Vitáček s.r.o.
Gymnázium Josefa Ressela
Isolit – Bravo, spol. s.r.o.
Iveco Czech Republic, a. s.
Kimberly - Clark, s.r.o.
Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
Kompakt, s.r.o.
KONZUM, obchodní družstvo
KOSTKA - kolobka, s.r.o.
Kruh zdraví s.r.o.

Lesy ČR, s.p.
LMC, s.r.o. Práce CZ, Jobs CZ
Mateřská škola Na Valech
Mateřská škola U Stadionu
NOABE s.r.o.
NO+BL kancelářský nábytek, s.r.o.
Obchod Mlsný Pecivál, Chrudim
Potravinová banka Pardubice, z.s.
PROSTOR PRO, o.p.s.
Rádio Beat
Rádio Černá hora
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
Statek u Kubů
Swen – reklamní agentura
Truhlářství a zámečnictví Jindřich Ryšina
Truhlářství Ladislav Dopita, DiS.
Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.

Děkujeme také všem individuálním dárcům, 
kteří přispěli na naši činnost!

MŠ
NA VALECH
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA
 
Majetek (aktiva) v tis. Kč 2017 
Položka k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017

Dlouhodobý majetek – celkem 250 201
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 1 134 1 032
Dlouhodobý finanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku -884 -831

Krátkodobý majetek – celkem 4 359 3 934
Zásoby 6 0
Pohledávky 501 1 719
Krátkodobý finanční majetek 3 494 2 190
Jiná aktiva 358 25

Majetek celkem 4 609 4 135

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 2017
Položka k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017

Vlastní zdroje – celkem 890 351
Jmění 1 213 870
Výsledek hospodaření -323 -519

Cizí zdroje – celkem 3 719 3 784
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 3 008 3 104
Jiná pasiva 711 680

Zdroje krytí celkem 4 609 4 135
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 
Náklady (v tis. Kč) 2017
Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem %
Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

3 237 155 3 392 20,61%

Osobní náklady 12 455 210 12 665 76,94%
Daně a poplatky 26 0 26 0,16%
Ostatní náklady 268 2 270 1,64%
Odpisy 104 0 104 0,63%
Poskytnuté příspěvky 4 0 4 0,02%
Náklady celkem 16 094 367 16 461 100,00%

Výnosy (v tis. Kč) 2017
Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem %
Provozní dotace 12 209 0 12 209 76,58%
Přijaté příspěvky 2 694 0 2 694 16,90%
Tržby za vlastní výkony 
a za zboží

281 521 802 5,03%

Ostatní výnosy 236 1 237 1,49%
Výnosy celkem 15 420 522 15 942 100,00%

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 2017
Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním -674 155 -519
Daň z příjmů právnických osob 0 0 0
Výsledek hospodaření 2017 po zdanění -674 155 -519
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STRUKTURA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ – 2017
 
Vázané finanční zdroje 2017
Zdroj příjmu Hodnota v Kč %
Pardubický kraj – dle zákona o soc. službách 2 593 000,00 Kč 17,51%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor rodinné politiky 2 141 212,46 Kč 14,46%
Ministerstvo vnitra ČR 86 000,00 Kč 0,58%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - OP VVV 2 669 192,06 Kč 18,03%
IQ Roma servis, z.s. – OPZ v rámci smlouvy o partnerství 22 500,00 Kč 0,15%
Pardubický kraj 761 400,00 Kč 5,14%
Úřad práce – Dohody o výkonu pěstounské péče 3 734 000,00 Kč 25,22%
Město Česká Třebová 3 000,00 Kč 0,02%
Město Holice 13 000,00 Kč 0,09%
Město Hlinsko 30 000,00 Kč 0,20%
Město Chrudim 70 000,00 Kč 0,47%
Město Králíky 35 000,00 Kč 0,24%
Město Lanškroun 33 000,00 Kč 0,22%
Město Ústí nad Orlicí 6 000,00 Kč 0,04%
Město Žamberk 12 000,00 Kč 0,08%
Nadace Terezy Maxové dětem 402 806,94 Kč 2,72%
Nadace Agrofert 104 012,83 Kč 0,70%
Nadace Sirius 1 783 562,26 Kč 12,05%
Nadační fond Tesco 30 000,00 Kč 0,20%
Nadace J&T 155 585,89 Kč 1,05%

Společnost Albatros Media a.s. 5 233,52 Kč 0,04%
Česká spořitelna, a.s. 35 000,00 Kč 0,24%
Lesy České republiky, s.p. 25 000,00 Kč 0,17%
Fórum dárců, z.s. (ČSOB pomáhá regionům) 42 116,00 Kč 0,28%
PROSTOR PRO, o.p.s. 12 000,00 Kč 0,08%
Celkem 14 804 621,96 Kč 100%

Vázané finanční zdroje na investiční činnost 2017
Zdroj příjmu Hodnota v Kč %
Nadace J&T 30 000,00 Kč 77,72%
Veřejná sbírka (z fondu) 8 598,33 Kč 22,28%
Celkem 38 598,33 Kč 100%

Vlastní a další finanční zdroje 2017
Zdroj příjmu Hodnota v Kč %
Finanční dary soukromých subjektů 98 400,00 Kč 8,65%
Věcné dary a dary službou od měst, spolků a soukromých subjektů 152 684,69 Kč 13,42%
Příspěvky účastníků pobytů 42 940,00 Kč 3,78%
Tržby z činnosti včetně hospodářské 759 592,00 Kč 66,78%
Ostatní zdroje (plnění pojišťovny, marketing. služby a jiné) 83 846,32 Kč 7,37%
Celkem 1 137 463,01 Kč 100%

Celkem finanční zdroje včetně investičních 15 980 683,30 Kč

3736



VALNÁ HROMADA
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KONFERENCE

ÚSTÍ NAD ORLICÍCHRUDIM

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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ZÁKLADNÍ DATA A KONTAKTY

Název: Amalthea z. s.

Kde nás najdete:

sídlo Chrudim: 
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV 
telefon 466 302 058

pobočka Ústí nad Orlicí: 
T. G. Masaryka 115, 562 01 Ústí nad Orlicí
telefon 773 512 525

e-mail: amalthea@amalthea.cz

web:  www.amalthea.cz 
www.facebook.com/z.s.Amalthea/ 
https://twitter.com/AMALTHEAcz

Adresa registrace spolku a fakturační adresa:

Městský park 274, 537 01 Chrudim IV

IČ 266 47 214

č.ú. 107-362280257/0100

Vedení organizace

Představenstvo

PhDr. Markéta Ďurechová, předsedkyně předsta-
venstva, statutární zástupkyně

Karel Švejda, DiS., místopředseda představenstva

Ing. Iveta Vitáčková, členka představenstva

e-mail: predstavenstvo@amalthea.cz

Ředitel

David Svoboda, DiS., ředitel organizace, statutární 
zástupce

telefon 776 752 805, david.svoboda@amalthea.cz

Kontakty na služby

Centrum náhradní rodinné péče

pestouni@amalthea.cz 
adopce@amalthea.cz

730 891 330 – telefon Chrudim
773 512 525 – telefon Ústí nad Orlicí

Podpora pro rodinu a dítě

rodina@amalthea.cz

777 752 826 – telefon Chrudim 
773 512 525 – telefon Ústí nad Orlicí

Aktuální kontakty na všechny naše pracovníky 
najdete na www.amalthea.cz/kontakty.

Chrudim

Ústí nad Orlicí
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JAK NÁS PODPOŘIT

POŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR

Jednorázový dar pro Amaltheu v jakékoliv částce na účet 107-362280257/0100, do zprávy pro příjemce napište 
DAR. V případě zájmu o potvrzení o daru nás prosím kontaktujte na e-mail amalthea@amalthea.cz.

PODPORUJTE NÁS PRAVIDELNĚ

Pravidelná měsíční pomoc od 100 Kč na účet 107-362280257/0100. Stačí zadat trvalý příkaz a ozvat se nám na 
e-mail amalthea@amalthea.cz.

PŘISPĚJTE ANONYMNĚ DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

číslo účtu: 107-4550610207/0100

sledujte nás na webu, facebooku a twitteru www.amalthea.cz
www.facebook.com/z.s.Amalthea
www.twitter.com/AMALTHEAcz
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