
  

 
 

úvodní slovo 
 

 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn�, kolegové, 
dostává se Vám do ruky t�etí výro�ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, 
že se nám v roce 2006 poda�ilo �innost organizace nejen udržet, ale 
také dále rozvíjet. Nebylo to jednoduché a tím více si toho vážím. 
Stále se snažíme o co nejv�tší transparentnost jak v odborných 
službách, tak ve finan�ních a manažerských oblastech. Stále více si 
uv�domuji, že k dob�e fungující organizaci nesta�í dobrý úmysl, ale je 
t�eba také mnoho odbornosti, a to jak v p�ímé práci, tak v mana-
žerském vedení organizace. Tímto bych rád pod�koval všem koleg�m, 
kte�í mají velký podíl na sou�asném stavu organizace a kte�í um�jí své 
lidské kvality dob�e sladit se svou odborností. 
 V druhé polovin� roku 2006 jsme mohli personáln� posílit tým 
CNRP a tím zvýšit objem i kvalitu poskytovaných služeb. Dále jsme 
díky našemu prvnímu evropskému projektu za�ali s p�ípravou strate-
gického plánu rozvoje organizace do roku 2012. V sou�asné dob� se 
dokon�ují formulace vizí a misí, na které navazují jednotlivé klí�ové 
oblasti s ak�ními plány. Je p�íjemné v�d�t, kam jdeme a �eho chce-
me cestou dosáhnout. Je to bezpe�n�jší cesta pro zam�stnance, �leny 
sdružení a hlavn� pro lidi, kte�í služeb o. s. Amalthea využívají. 
D�kuji všem, kte�í se plánování aktivn� ú�astnili.   
 Rád bych také pod�koval všem finan�ním partner�m – indivi-
duálním a firemním dárc�m, a také donor�m z ve�ejné správy. Velké 
pod�kování pat�í rovn�ž všem dobrovolník�m, bez kterých by n�které 
služby pro p�stounské rodiny nemohly fungovat. Jedná se p�edevším    
o odpolední kluby, víkendová setkávání a asisten�ní program v rodi-
nách. Rád bych zde zmínil také úsp�chy programu Zdravá rodina, 
který v roce 2006 zaznamenal velký nár�st zájmu o nabízené služby. 
Bližší informace o programu najdete ve výro�ní zpráv�.  
 V �eské republice bohužel stále nedochází k výrazné zm�n� 
v oblasti pé�e o opušt�né d�ti. V ústavní pé�i vyr�stá stále mnoho 
d�tí, které by své d�tství m�ly prožívat v rodinách. �ešením tohoto 
stavu - jak ukazují mnohaleté zkušenosti evropských zemí - je rozvoj 
odborné p�stounské pé�e a sanace rodin, kterým hrozí odebrání 
dít�te. I d�ti staršího v�ku a d�ti s r�znými handicapy mají právo 
vyr�stat v rodinách. P�imlouváme se za n�.  
 
David Svoboda, p�edseda p�edstavenstva o.s. Amalthea 
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poslání a cíle 
organizace 

 
 
 
 
 
 
Vý�atek ze stanov sdružení: 
�l. III 
Cíl �innosti sdružení 
 
Poslání ob�anského sdružení 
Poskytovat dostupné, kvalitní, r�znorodé a kontinuální služby 
podporující rozvoj pé�e o rodinu a dít�. 
 
Cíle ob�anského sdružení 
»  prost�ednictvím osv�tové, informa�ní a vzd�lávací �innosti 

rozvíjet a podporovat soc. služby v oblasti pé�e o rodinu              
a dít� 

»  iniciovat spolupráci a komunikaci se státními i nestátními 
institucemi a hledat možnosti zvyšování kvality pé�e o rodinu 
a dít� 

»  zvyšovat podíl náhradní rodinné pé�e v systému služeb pro 
d�ti bez rodinného zázemí 

» poskytovat podporu rodinám a jedinc�m v obtížné životní 
situaci 

» vytvo�it nabídku dostupných služeb v oblasti náhradní rodin-
né pé�e jako kontinuální podp�rný systém 
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vize a mise  
Amalthea o.s. do roku  

2012 
 

 
 
 
Vý�atek ze Strategie rozvoje o.s. Amalthea do roku 2012: 
 
VIZE  
(AMALTHEA V ROCE 2012)  
 
Amalthea je nestátní nezisková organizace, která poskytuje 
odborné služby v systému pé�e o rodinu a dít�, podporuje zdravé 
fungování rodiny, pomáhá �ešit problémy tak, aby se p�edcházelo 
umis�ování d�tí do ústavní pé�e, podporuje a doprovází náhradní 
rodiny. P�sobí na území Pardubického kraje a blízkého okolí v�. 
m�sta Hradce Králové. 
 
Realizuje odborné programy, zam��ené na prevenci problém�                
v rodin�, p�ípravu na rodi�ovství, práci se sociáln� slabšími 
rodinami. Poskytuje široké spektrum služeb p�stounským a adop-
tivním rodinám, v�. kontakt� s biologickou rodinou. Pracuje 
s biologickou rodinou, jejíž dít� je umíst�no v ústavní pé�i nebo 
je ústavní pé�í ohroženo. 
 
V návaznosti na odborné programy poskytuje vzd�lávání, infor-
mace a provozuje osv�tu v oblasti pé�e o rodinu a dít�, 
podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají nebo 
cht�jí zabývat. 
 
Svoji �innost provádí v návaznosti na státní správu, je respekto-
vanou sou�ástí sít� sociálních služeb a rovnoprávným partnerem 
státním institucím. Spolupracuje s ve�ejnou správou a ostatními 
poskytovateli. Zpracovává podklady a spolupracuje p�i tvorb� 
koncep�ních dokument� a legislativy pro danou oblast. 
 
Je odborným garantem metodiky Centra náhradní rodinné pé�e 
(CNRP), zavádí inovativní služby v oblasti pé�e o rodinu a dít�. 
 
 
 

6 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISE 
(PRINCIPY PRÁCE) 
 
Amalthea p�i své �innosti respektuje pot�eby uživatel� svých 
služeb, jejich právo se rozhodovat, respektuje sou�asn� možnosti 
zadavatel�; své �innosti plánuje spolu s uživateli i zadavateli. 
Hlavním kritériem kvality �innosti Amalthey je zdravý rozvoj               
a zájmy dít�te. 
 
Amalthea preferuje kvalitu služeb nad kvantitou. Vytvá�í bez-
pe�ná prost�edí pro poskytování služeb, dbá na soukromí a ochra-
nu osobních údaj� uživatel� služeb, dodržuje etický kodex sociál-
ních pracovník� a napl�uje standardy kvality sociálních služeb. 
 
Odborné práce a manažerské jišt�ní Amalthey jsou transparentní. 
 
Amalthea respektuje pot�ebu pr�b�žného odborného r�stu svých 
pracovník� a externist� a pot�ebu otev�enosti v��i novým sm�-
r�m v oblasti pé�e o rodinu a dít�. 
 
S jinými organizacemi spolupracuje na principu partnerství. 
 
Dbá na pé�i o své zam�stnance a na otev�enou komunikaci uvnit� 
i vn� organizace. 
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zhodnocení roku 2006  
z pohledu organizace  

 
 
 
 
 
Rok 2006 byl pro o.s. Amalthea rokem rozvojovým. Poda�ilo se 
personáln� posílit program Centra náhradní rodinné pé�e, 
program Zdravá rodina díky odbornému vedení a kvalitní nabídce 
kurz� zaznamenal výraznou poptávku po službách. Za�ali jsme 
pracovat na zavád�ní standard� sociálních služeb a probíhaly 
p�ípravy na strategické plánování organizace. Rozší�ili a stabili-
zovali jsme dobrovolnickou základnu a metodicky jsme dopraco-
vali systém dobrovolnictví. Tyto aktivity mohla Amalthea re-
alizovat díky projektu „Rosteme spole�n�“, který je financován         
z Evropského sociálního fondu. P�estože je management sdružení 
stále p�etížen, povedlo se získat dostatek finan�ních prost�edk� 
na zajišt�ní odborných program�, úsp�šn� jsme rozjeli první 
evropský projekt a díky finan�nímu daru od spole�nosti Toyota 
Financial Services Czech s.r.o., který jsme získali prost�ednic-
tvím Nada�ního fondu Slune�nice Heleny Houdové, jsme mohli 
realizovat týdenní letní pobyt pro p�stounské rodiny a zavést 
individuální plány pro d�ti z p�stounských rodin. 
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centrum  
náhradní rodinné  

pé�e  
 
 
 
 

 
P�edstavení programu 
Základní ideou programu Centra náhradní rodinné pé�e o. s. 
Amalthea je nabídka dostupných, kvalitních, r�znorodých a kon-
tinuálních služeb podporujících rozvoj náhradní rodinné pé�e. 
Projekt je zam��en na rodiny v NRP, zájemce a žadatele o NRP, 
odbornou a širokou ve�ejnost. V roce 2006 došlo k nár�stu posky-
tovaných služeb zejména v oblastech: terénní služby (návšt�vy 
v rodinách), dobrovolnický program, asisten�ní program a služby 
v oblasti sociální agendy. V prvním pololetí služby poznamenal 
výrazný personální deficit, ve druhém pololetí se díky p�ísp�vku 
z programu Pomozte d�tem NROS poda�ilo získat finan�ní 
prost�edky na další sociální pracovnici, což m�lo výrazný vliv na 
rozsah i kvalitu poskytovaných služeb.  
 
V individuální práci s rodinami se nám poda�ilo ve v�tším rozsahu 
pracovat formou individuálních plán�, každá rodina má svého 
klí�ového pracovníka. Pr�b�žn� revidujeme kvalitu poskytova-
ných služeb a to formou supervize, velkých týmových porad, 
zavád�ním standard� kvality sociálních služeb. Snažíme se 
získávat zp�tné vazby od klient�, spolupracujících subjekt�, 
donor�. Zvýšili jsme informovanost o námi poskytovaných 
službách. 
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Cíle programu  
Centrum náhradní rodinné pé�e si klade za cíl navázat na služby 
poskytované státními organizacemi v oblasti náhradní rodinné 
pé�e a tyto služby dále rozvíjet. Naším zám�rem je rovn�ž 
spolupráce s ostatními organizacemi p�sobícími v této oblasti,              
a to jak ve ve�ejném, tak v soukromém sektoru.  
    
Cílový stav projektu je, aby zájemci o NRP �i p�stounské rodiny 
m�li možnost využívat r�znorodé, ale kontinuální služby v oblasti 
NRP jako je nap�. podpora, vzájemné setkávání, p�edávání 
zkušeností, vzd�lávání atd. Dále si projekt klade za cíl více 
informovat ve�ejnost o možnostech NRP a zvýšit tak po�et 
žadatel� a zájem ve�ejnosti o tuto oblast. 
 
Hlavním posláním a cílem projektu je napl�ování základních 
životních pot�eb d�tí vyr�stajících mimo svou biologickou ro-
dinu. Prost�ednictvím náhradní rodiné pé�e zmírnit jejich 
handicap a deprivaci a postupn� napl�ovat základní životní 
pot�eby (pot�eby místa, výživy, podpory, ochrany a limit�) 
s cílem rozvinout jejich pozitivní potenciál ve zdravou a spo-
kojenou osobnost.  
 
Dlouhodobé cíle: 
»  zlepšit situaci, ve které se p�stounské rodiny a zájemci  
 o NRP aktuáln� nacházejí  
»  realizovat poradenské služby pro rodiny v NRP, žadatele  
 a zájemce o NRP (psychologické, sociální, právní) 
»  být partnerem v expertní roli pro vytvá�ení koncepcí  
»  vytvá�et a nabízet kvalitní programy pro p�ípravu budoucích  
 rodi�� v NRP 
»  doprovázet rodiny v NRP v obtížných a krizových situacích 
»  informa�ní a osv�tová �innost 
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Cíle a priority pro rok 2006 a jejich pln�ní: 
»  zvyšovat kvalitu a rozvíjet stávající programy a služby 
CNRP (poradenské služby, asisten�ní pomoc v rodinách, 
odpolední klub atd.) 
Cíl se nám poda�ilo naplnit, díky spolupráci se 7 externími spolu-
pracovníky jsme výrazn� zvýšili podíl poradenských služeb 
v programu, zejména formou dlouhodobých individuálních plán� 
s rodinami. Jednotlivé programy mají jasnou strukturu, koncepci 
a ze strany p�stounských rodin je po nich poptávka. Ze statistik 
vyplývá, že jsme zvýšili po�et poskytnutých poradenských služeb 
na dvojnásobek, odpolední klub se jevil v roce 2006 jako stabilní 
sou�ást nabídky poskytovaných služeb a konal se pravideln� 1x 
týdn� mimo prázdniny a zá�í, kdy jsme �ešili personální krizi. 
 

»  udržet aktivní spolupráci s min. 20 rodinami 
Tento cíl jsme naplnili, s 20 rodinami jsme v aktivním kontaktu  
(tzn. probíhají individuální plány, rodiny využívají odpolední 
kluby, probíhá dlouhodobé a kontinuální poradenství, asisten�ní 
služba atd.). 
 

»  udržet po�et setkávání p�stounských rodin se zam��ením 
na menší setkávání umož�ující individuální sociální práci       
(2 celodenní informa�ní setkání pro všechny rodiny, 4-5 celo-
denních nebo víkendových setkání pro 4-5 rodin se zájmem           
o individuální práci)  
Realizovali jsem 6 setkání, z toho 3 pro 4-5 rodin – zam��ené na 
individuální sociální práci, o setkávání je ze strany uživatel� slu-
žeb stále v�tší zájem. Každé uskute�n�né setkání se vyhodnocu-
je, je o n�m vypracována zpráva a evidována statistika zú�astn�-
ných rodin (v pr�b�hu roku 2006 se uskute�nilo celkem 6 setkání, 
zú�astnilo se jich celkem 43 rodin a 124 d�tí). 
 

»  realizovat desetidenní setkání pro 20-30 ú�astník� (v let-
ních m�sících) 
Cíl se poda�ilo naplnit, v �ervenci prob�hl týdenní pobyt pro 
p�stounské rodiny (zú�astnilo se ho 8 rodin (12 p�stoun�, 22 d�-
tí).  
 

»  zavést pilotn� do 5 p�stounských rodin supervizi (1x m�-
sí�n�)  
Cíl se poda�ilo naplnit jen �áste�n� a to proto, že supervize 
p�stoun� je finan�n� nákladná aktivita a rozpo�et CNRP pro rok 
2006 ani zdaleka nebyl napln�n. P�esto se nám poda�ilo získat na 
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tuto aktivitu finan�ní prost�edky z Globálního grantu EU. 
Ve druhém pololetí roku 2006 probíhaly p�ípravy na zavedení 
supervize do p�stounských rodin, v prosinci se uskute�nil seminá� 
jak pro odborníky (vysoká ú�ast odborník� z �R zabývající se 
dlouhodob� supervizí), tak pro p�stounské rodiny. Realizace 
supervize v rodinách za�ala v únoru 2007. 

 

»  dopracovat systém osv�tové a informa�ní �innosti o NRP 
(tvorba plánu) 
Pr�b�žn� informujeme odbornou i laickou ve�ejnost vydáváním 
zpravodaje o.s. Amalthea Novinky z Amálky, dále prob�hl 
informa�ní po�ad ve spolupráci s �eskou televizí, n�kolik 
rozhlasových rozhovor�, pr�b�žn� informujeme místní denní  
tisk. Uskute�nilo se  n�kolik besed a p�ednášek. P�es veškerou 
naší snahu vnímáme tuto oblast osv�ty a informovanosti odborné 
i laické ve�ejnosti za nedosta�ující. Chystáme vypracovat 
koncepci osv�ty a propagace náhradní rodinné pé�e ve spolupráci 
s krajem a m�sty s tím, že se na realizaci této aktivity pokusíme 
získat finan�ní prost�edky v pr�b�hu r. 2007-2008. 
 

»  nov� zavést Poradnu pro žadatele a zájemce o NRP (1x za 
14 dn�)  
Tuto aktivitu jsme za�átkem roku 2006 za�ali realizovat, 
v pr�b�hu roku se ukázalo, že poskytování poradenství a služeb 
pro zájemce a žadatele o NRP probíhá kontinuáln� ve všední dny 
po domluv� s možností ú�asti na odpoledním klubu a setkávání 
p�stounských rodin. 
 

»  nov� s min. 10 d�tmi pracovat metodou individuálních 
plán� (v rámci rodiny) 
Tento cíl jsme  dvojnásobn� p�ekro�ili, pracujeme formou 
individuálních plán� s cca 20 d�tmi. Tuto aktivitu považujeme 
v roce 2006 za jednu z nejúsp�šn�jších, v její realizaci nám 
pomáhá 7 externích spolupracovník� a my doufáme, že se nám 
poda�í získat finan�ní prost�edky pro pokra�ování jejich práce. 
 

»  dotvá�et programy pro p�ípravu budoucích p�stoun� - 
koncepce a metodika (s nezbytným rozší�ením pov��ení o so-
ciáln� právní ochran� d�tí a mládeže) 
Od vytvá�ení koncepce p�ípravy budoucích p�stoun� a osvojitel� 
jsme upustili a to jak z d�vodu velké poptávky po ostatních 
službách (chyb�jící �asová, finan�ní i personální kapacita), tak 
z d�vodu malé  poptávky ze strany ú�ad�.  
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»  zprost�edkovat 10 nových žadatel� o p�stounskou pé�i 
pov��eným obcím  
P�ímo jsme zprost�edkovali ú�ad�m 6 nových žadatel� o p�stoun-
skou pé�i, nep�ímou formou p�ednášek a seminá�� jsme poskytli 
d�ležité informace velkému množství lidí, kte�í o náhradní 
rodinné pé�i uvažují. Kolik z t�chto lidí zažádalo o p�stounskou 
pé�i nevíme. Realizace tohoto cíle je závislá na jednotném 
p�ístupu a koncepci propagace zú�astn�ných subjekt� (kraj, 
obce, MPSV, NNO). Na koncepci propagace ve spolupráci s kra-
jem pracujeme. 
 
Služby a aktivity programu 
Jednotlivé aktivity a služby probíhaly následujícím zp�sobem: 
 
»  Setkávání p�stoun�  
Setkání je koncipováno jako 1-2 denní setkání rodin s d�tmi bu	 
v prostorách CNRP v Pardubicích nebo v rekrea�ním st�edisku 
mimo m�sto. Pro rodi�e je p�ipraven skupinový program 
(vzd�lávání, beseda s odborníkem, p�ednáška na vyžádané téma, 
workshopy, promítání film� atd.), p�stouni si interaktivn� 
p�edávají své zkušenosti formou diskuse nebo sebezkušenostních 
a poznávacích „her“. B�hem dne nebo víkendu je však k dispozici 
i prostor pro individuální poradenství (psycho-sociální, právní)      
a neformální rozhovory mezi p�stouny. Pro d�ti je zajišt�n 
program - zajiš�uje dobrovolnický tým o.s. Amalthea.  
 
»  Návšt�vy u rodin  
Návšt�vy realizujeme po p�edchozí domluv� s rodinou. V rámci 
návšt�v je �ešen zejména case management, poskytujeme 
všechny nabízené formy poradenství, dochází však i k situacím 
vyžadujícím krizovou intervenci. V d�v�rném a známém prost�edí 
jsou p�stouni otev�en�jší a více p�ipraveni spolupracovat.  
 
»  Individuální plány  
Každá rodina má svého klí�ového pracovníka, rodi�e spole�n�     
s ním formulují kontrakt o spolupráci a individuální plán na každé 
dít� v rodin�. Mapují historii dít�te, jednotlivé oblasti (zdraví, 
vzd�lávání, sociální kontakty dovednosti dít�te atd.) a k t�mto 
oblastem se stanovují cíle a doporu�ení. Plány se pr�b�žn� 
revidují. V pr�b�hu roku 2006 se ukázalo, že tato aktivita je 
d�ležitá a nosná p�i individuální a dlouhodobé práci s rodinou. 
Rodiny využívající tuto aktivitu ji hodnotí velmi pozitivn� a pro-
kazuje se, že má p�ímý vliv na zvyšování kvality života dít�te.  
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»  Asisten�ní program  
Tento program jsme za�ali realizovat na podzim 2004. Jeho 
základem je kvalitní dobrovolnický program našeho centra. 
Asistenci poskytujeme rodinám na vyžádání, jejím hlavním 
smyslem je odleh�ení, pomoc vytvá�et �asovou rezervu pro 
oddech rodi��. V rámci asisten�ního programu dobrovolníci 
vykonávají �innosti, u kterých nemusí být rodi�e, tedy nákupy, 
pomoc s úklidem, ale zejména pé�e o d�ti, volno�asové aktivity, 
dou�ování. Asisten�ní program probíhá i v rámci odpoledních 
klub�. Asisten�ní program se v roce 2006 stabilizoval a zkvalit-
�oval. Mnoho aktivit a energie bylo soust�ed�no na nábor 
dobrovolník� mimo okolí Pardubic a to zejména v oblastech 
�eské T�ebové, Litomyšle, Lanškrounu.   
 
»  Dobrovolnický program  
Smyslem programu je zajistit dostate�n� širokou bázi kvalitních     
a erudovaných dobrovolník�, kte�í jsou schopni provád�t kvalitní 
asisten�ní program v rodinách. Dobrovolnický program zjiš�uje 
pot�eby p�stoun�, jejich p�edstavy o pomoci dobrovolníka, jejich 
požadavky na asistenta, ale zárove� zajiš�uje akvizici dobrovol-
ník�, jejich možnosti, schopnosti, proškolení, uzavírání smluv. 
Dobrovolníci jsou zavád�ni do rodin sociálním pracovníkem a až 
po ur�ité dob� pracují v rodinách samostatn�. Pomáhají také 
s volno�asovými aktivitami d�tí v rámci odpoledních klub�. V ro-
ce 2007 bude díky projektu Rosteme spole�n� CNRP akreditova-
ným dobrovolnickým programem. 
 

»  Vzd�lávání p�stoun�  
Vzd�lávání p�stoun� považují i sami p�stouni za jednu z nejd�-
ležit�jších a nejpot�ebn�jších aktivit. Vzd�láváním máme na 
mysli zejména nabídku p�ednášek, besed, workshop� v rámci 
setkávání p�stoun�. V roce 2006 se uskute�nilo celkem 21 vzd�-
lávacích akcí (o 50% více než v r. 2005). 
 

»  Rodi�ovské skupiny  
Rodi�ovské skupiny jsou aktivitou plánovanou na r. 2007. V p�ípa-
d� zájmu, který v sou�asné dob� potvrzuje realizovaný pr�zkum 
mezi p�stounskými rodinami, budeme nabízet prostor a zejm. 
odborné vedení pravidelných rodi�ovských skupin, v rámci kte-
rých budou p�stouni v d�v�rn�jším a bezpe�ném prost�edí �ešit 
svoje problémy.  
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»  Odpolední klub  
1x týdn� nabízíme p�stoun�m i jejich d�tem možnost navštívit 
Odpolední klub CNRP. Zde je formou dobrovolné práce postaráno 
o d�ti. Pro p�stouny je to možnost neformáln� posed�t, rozd�lit 
se o své radosti i starosti. Volný �as mohou p�stouni také využít 
k nutným poch�zkám a za�izování nebo k individuálnímu pora-
denství. V rámci odpoledních klub� p�ipravujeme vzd�lávací 
aktivity, workshopy, seminá�e. Výrazn� se zvýšilo odborné 
zajišt�ní odpoledních klub� a to hlavn� programu pro d�ti. Od      
r. 2006 program pro d�ti vede speciální pedagožka. S n�kterými 
d�tmi pracujeme individuáln�, realizuje se dou�ování a další 
vzd�lávací aktivity pro d�ti. V roce 2006 bylo realizováno celkem 
32 odpoledních klub�. 
 
Spolupráce v síti sociálních služeb 
Za nejd�ležit�jší považujeme spolupráci s odd�leními náhradní 
rodinné pé�e Krajského ú�adu Pardubického kraje a pov��ených 
obcí. Vzájemn� se informujeme o poskytovaných službách, ale 
zárove� pracujeme na p�ípadech jednotlivých rodin.  
 
Dalšími subjekty, se kterými dlouhodob� spolupracujeme jsou: 
Koalice nevládek Pardubicka (�ádný �len), o.s. Šance pro Tebe 
(vým�na zkušeností, spolupráce v rámci dobrovolnického pro-
gramu), VOŠ sociální Pardubice (praxe, získávání dobrovolník�, 
p�ednášková �innost), Univerzita Hradec Králové (lektorování). 
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Stat ist iky a jej ich interpretace 
 

 
 
Interpretace: 
Stále p�ibývá rodin, které mají zájem o spolupráci. Z toho vyplývá, že 
p�stounská pé�e je velmi specifická služba, která pot�ebuje odborné i eko-
nomické jišt�ní. Ze statistiky je jasné, že jsme se v roce 2006 zam��ili 
zejména na kvalitní a dlouhodobé služby pro rodiny, se kterými jsme 
v aktivním kontaktu (jejich po�et jsme ze 12 zvýšili v roce 2006 na 20). 
Nevzrostl tedy p�íliš po�et rodin, p�stoun� a d�tí, ale výrazn� stoupl po�et 
poradenských služeb (� o více než 100%), rodiny mají v�tší pocit bezpe�í           
a d�v�ry ke službám. Také po�et kontakt� vzrostl (� o tém�� 100%), p�isp�-
la k tomu v�tší informovanost o službách o.s. Amalthea. Odpolední kluby se 
staly stabilní aktivitou v rámci služeb CNRP, jejich po�et klesl jen kv�li 
personální krizi, kterou jsme úsp�šn� v zá�í 2006 vy�ešili (d�vodem byl 
odchod 1 soc. pracovnice). Po�et d�tí a rodin na klubech jsou na hran� 
únosnosti personální i prostorové. Klub� se ú�astní 14–18 d�tí, 5–8 p�stoun�.  

Sledovaný údaj 2004 2005 
I.-VI. 
2006 

VII.-XII. 
2006 

 
2006 

Po�et p�stounských rodin 32 39 39 45 45 
Po�et p�stoun� 60 78 80 76 76 
Po�et d�tí 88 127 128 147 147 
Po�et žadatel� 2 11 2 4 6 
Po�et kontakt� 250 505 680 572 1252 
Po�et rodin v aktivním kontaktu 11 12 12 20 20 

Setkání 
 

Setkání p�stoun� 5 5 3 3 6 
Po�et rodin na setkáních 54 51 21 22 43 

Po�et p�stoun� na setkáních 89 86 32 39 71 

Po�et d�tí na setkáních 180 145 53 71 124 

Doprovodné programy 10 14 8 13 21 

Poradenství celkem 133 261 239 263 502 
Po�et psycho poradenství 38 67 54 52 106 

Po�et sociálních poradenství 70 170 161 179 340 

Po�et právních poradenství 25 24 24 32 56 
Po�et návšt�v v p�stounských 
rodinách 25 57 28 29 579 

Po�et odpoledních klub�  - 36 24 8 32 

Asisten�ní pomoc  - 133 44 26 70 
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Asisten�ní pomoc se stala také velmi využívanou aktivitou, 
oslovují nás jak rodiny, tak ú�ady. Asisten�ní program probíhá       
i v rámci odpoledních klub� (dou�ování, volno�asové aktivity 
atd.). V roce 2005 jsme tyto asistence uvád�li ve statistikách 
v rámci asisten�ního programu. V letošním roce tyto aktivity ne-
vykazujeme, proto došlo ve statistice ke zdánlivému poklesu. 
Z tohoto d�vodu je ve statistice pokles asisten�ní pomoci o nece-
lou polovinu. Díky kvalitnímu dobrovolnickému programu o.s. 
Amalthea m�žeme tyto služby dále rozvíjet. 
 
Výhledy programu pro rok 2007 
S ohledem na zm�ny související s platností nového Zákona o so-
ciálních službách a zm�ny v dota�ním �ízení hlavního donora 
(MPSV) vedení CNRP po zralé úvaze, podrobném analytickém 
zhodnocení služeb a poctivém zvážení podalo žádost do 
dota�ního �ízení MPSV na dva typy služeb: 

»  sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi (cca 40% 
aktivit) 

»  odborné sociální poradenství (cca 60% aktivit) 
 
V roce 2007 máme v úmyslu zachovat objem služeb a zam��it se 
zejména na udržení, resp. zvýšení kvality. Není naším cílem 
poskytovat služby maximálnímu po�tu uživatel�, ale poskytovat 
maximální pot�ebné množství služeb tolika rodinám, kolik nám 
dovolí kapacita programu. Dlouhodobá a kontinuální práce se jeví 
jako nejlepší cesta k napln�ní pot�eb konkrétních d�tí i rodin. 
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zdravá rodina 
 

 
 

 
 
 
 
P�edstavení  programu 
Zdravá rodina je druhým programem o.s. Amalthea fungujícím od 
jara roku 2005. Náplní programu je poskytovat psychologické, 
psychorelaxa�ní a poradenské služby t�hotným ženám a dívkám, 
pár�m plánující rodinu a stávajícím rodi��m. Nabízíme rodinné 
poradenství a rodinné terapie, psychorelaxa�ní víkendy pro 
rodiny, setkávání t�hotných žen a dívek a párové nebo 
individuální poradenství v oblasti plánování budoucího s�atku 
nebo rodi�ovství. Sou�ástí programu je také osv�tová �innost 
zam��ená na podporu zdravého a zodpov�dného p�ístupu k pr�-
b�hu t�hotenství, porodu a rodi�ovství. V této oblasti také 
spolupracujeme s organizacemi sociální sít� regionu, jichž se 
problematika dotýká. Cílem programu je prost� zdravá rodina.  
 
P�i komplexním zhodnocení projektu za rok 2006 vycházíme 
z porovnání mezi nabízenými aktivitami a jejich realizací. 
N�které p�vodn� plánované akce se neuskute�nily (víkendové 
pobyty pro rodiny s d�tmi). D�vodem byla nízká finan�ní dotace 
pro realizaci t�chto akcí (oproti rozpo�tu plánovanému na rok 
2006 byly dotace nižší o 90.000). Na druhé stran� jsme zazna-
menali veliký zájem o psychorelaxa�ní kurzy pro t�hotné. Oproti 
plánovaným 3 jsme zrealizovali 5 cykl� v�etn� následných 
p�ednášek a setkání zabývajících se touto tematikou v kontextu 
celé rodiny. Navázali jsme spolupráci s dalšími odborníky z �ad 
zdravotnictví a p�íbuzných obor�, které jsme do projektu zaanga-
žovali. Pro cílenou skupinu klient� se nám i díky tomu da�í 
nadále zvyšovat pokrytí pot�eb plynoucích z �ešené 
problematiky.  
 
Cíle programu  
Cílem projektu je v p�im��eném rozsahu nabídnout dot�eným 
klient�m ambulantní poradenské a terapeutické služby, jež ve 
stávající poradenské a sociální síti v regionu chybí nebo nejsou 
dostupné. V rámci nabízených program� se snažíme nevytrhávat 
jednotlivé aktivity z kontextu rodiny jako celku. Proto se v násle-
dujících letech budeme snažit o zvýšené za�len�ní otc� do jed-
notlivých aktivit. 
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Služby a aktivity programu 
»  Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro rodinu: 
rodina p�ichází na doporu�ení odborníka nebo služby vyhledá sama. 
Rodinné poradenství a terapii zabezpe�uje rodinný terapeut, a to 
formou individuálních, párových nebo spole�ných konzultací. 
Klientkám - gravidním dívkám a ženám - poskytovala služby psycho-
ložka, formou individuálních, p�íp. párových sezení. T�žišt�m práce 
bylo poskytnutí opory ženám v stresových situacích souvisejících 
p�ímo s t�hotenstvím nebo aktuální životní situací, reflexe stávají-
cích obtíží, hledání cest k jejich �ešení, poskytnutí relevantních 
informací; p�íp. rovn�ž podpora v situaci „necht�ného“ t�hotenství.  
 

»  Psychorelaxa�ní a p�ípravný kurz: v trvání 2,5 hodiny sestával 
z úvodní �ásti, v níž je za�azena edukace o možnostech vlastní 
podpory zdravého pr�b�hu t�hotenství a porodu, poznatky z prena-
tální, perinatální a vývojové psychologie, t�hotné ženy m�ly mož-
nost pod�lit se o své zkušenosti, aktuáln� �ešené potíže, vym�nit si 
pot�ebné informace; dále z nácviku relaxa�ní techniky nebo cvi�ení 
minimalizujících stres �i nap�tí a/nebo techniky podporující pozi-
tivní vnímání vlastní gravidity a záv�re�né uvol�ující �ásti. Kurz byl 
realizován ve spolupráci s porodní asistentkou, fytoterapeutkou, 
fyzioterapeutkou. Sou�ástí kurzu je promítání film�, možnost zap�j-
�ení literatury a pom�cek. Do kurzu jsou v�len�ny p�ednášky a 
diskuze k tématu t�hotenství, porod, šestined�lí, prenatální komu-
nikace s dít�tem, relaxa�ní cvi�ení a techniky, dechová cvi�ení, 
pé�e o pot�eby dít�te, techniky kojení + pom�cky. Za d�ležité 
považujeme za�len�ní partner�, otc� do t�chto kurz�. 
 

»  Setkávání maminek s dít�tem po porodu: tato aktivita probí-
hala ve skupin� maminek – absolventek p�ípravného kurzu. D�ležitá 
je vým�na zkušeností, adaptace na novou roli matky, sdílení… 
 

»  Kurz masáží d�tí a kojenc�: upevn�ní vzájemných vazeb, do-
tek je významnou formou komunikace v prvním roce. Nácvik masáží 
dle Mgr. Hašplové.  
 

»  Internetové poradenství pro rodinu a t�hotné: na dané webo-
vé adrese jsou zve�ejn�ny základní informace o poskytované služb�, 
v�etn� vymezení oblastí, v nichž bude poradenství poskytováno; na 
dotazy zam�stnanci projektu reagují vždy jednou týdn�. 
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Statistiky a jejich interpretace 
V období od ledna do prosince 2006 jsme navázali kontakt s 70 
novými klienty programu. Hlavní zájem jsme zaznamenali o prog-
ram zam��ený na nastávající rodi�e, skupiny pro t�hotné a part-
nery. V tomto období bylo zrealizováno celkem 5 cykl� t�chto 
skupin (4 x kurz pro t�hotné a partnery + 1x kurz masáží d�tí          
a kojenc� dle Mgr. Hašplové pro maminky koncipovaný jako 
návazný). Do konce roku 2006 jsme zaznamenali jednotlivou 
intervenci u cca 300 klient� bez rozlišení. V roce 2006 došlo 
oproti roku 2005 k nár�stu v po�tu realizovaných aktivit ze t�í na 
p�t kurz� pro t�hotné. Významný je rovn�ž zájem o poradenství 
formou internetu (mail). 

 
Spolupráce v síti sociálních služeb 
V rámci programu spolupracujeme zejména s t�mito subjekty 
sociální sít�: Odd�lení sociální prevence Magistrátu m�sta 
Pardubic, Sociální odbor Krajského ú�adu Pardubického kraje, 
Hnutí za aktivní mate�ství, porodní asistentky, gynekologické 
ordinace, mate�ská centra. 
 
Výhledy programu pro rok 2007 
V roce 2007 plánujeme pokra�ovat v projektu navazujícím zp�so-
bem na již zavedené aktivity s d�razem na programy p�edevším 
pro budoucí rodi�e. Aktivity projektu jsou ur�eny pro jednotlivce 
nebo páry v krizové nebo chronické stresové situaci, vyplývající 
p�irozen� z role stávajících nebo nastávajících rodi�� a manžel�. 
Z �ad tzv. pomáhajících organizací a klient� jsme získali pozitivní 
zp�tnou vazbu na nabízené služby. 
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rosteme spole�n� 
 
 
 
V lednu 2006 požádalo ob�anské sdružení Amalthea o podporu 
z Evropských strukturálních fond�. Podali jsme žádost o dotaci 
v rámci Opera�ního programu Rozvoj lidských zdroj� - Globální 
grant. Náš projekt, který jsme nazvali Rosteme spole�n�, je zam�-
�en na rozvoj vlastní kapacity a stojí na 3 pilí�ích: v rámci projektu 
by m�l vzniknout Strategický plán rozvoje organizace na období 3-5 
let a n�které klí�ové oblasti by poté m�ly být ov��eny metodou 
Logického rámce. Dále bychom v pr�b�hu projektu cht�li systema-
tizovat dobrovolnictví Centra náhradní rodinné pé�e. Poslední 
oblastí, které je projekt v�nován, je rozší�ení služeb, poskytovaných 
uživatel�m služeb CNRP - tedy p�stoun�m (zavedením pilotní 
rodinné supervize) a mládeži žijící v p�stounských rodinách (v oblas-
ti poradenství a v PC výuce). Projekt probíhá v období srpen 2006 - 
leden 2008 v objemu tém�� 650 tisíc K�. 
 
Cíl projektu  
Cílem projektu je zvýšení profesionality pracovník� a klient� Centra 
náhradní rodinné pé�e v Pardubicích. Lidem, kte�í se rozhodli pro 
sociální práci v neziskovém sektoru, dnes již nesta�í školní vzd�lání. 
Situace neziskových organizací v �R je nestabilní, financování for-
mou dota�ních �ízení, jejichž výsledek je každoro�n� nejistý, dostá-
vá pracovníky do role osob ohrožených sociálním vylou�ením. Ze dne 
na den se totiž mohou ocitnout bez práce.  

 
Existují dv� možnosti, jak této situaci p�edejít: stabilizovat 
vlastní organizaci a dlouhodob� se vzd�lávat. Oba tyto prvky jsou 
p�edm�tem našeho projektu. Obsahuje plánovací aktivity (strate-
gické plánování, logické rámce), rozvoj dobrovolnictví a vzd�lá-
vání zam�stnanc� (kurzy a metodické vedení týmu).  
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V situaci sociálního vylou�ení se již ocitli ti, kte�í služeb CNRP 
využívají – p�stouni a jim sv��ené d�ti. Rodi�e vychovávající 
d�ti, jež by jinak vyr�staly bez domova v ústavní pé�i, nejsou za 
svoji práci odpovídajícím zp�sobem ohodnoceni. Spole�nost jim 
sv��í výchovu d�tí, ale další podpora a jejich vzd�lávání jsou 
nedostate�né. Rodiny d�ti vychovávají ve více než skromných 
podmínkách, nedostatek financí jim nedovoluje p�im��ený kon-
takt se spole�ností, který je nezbytný pro další profesní rozvoj. 
Proto jsme v projektu navrhli zavedení odborné rodinné super-
vize, která je významným podp�rným prvkem, ale zejména 
formou odborného vzd�lávání. Supervize vedou zkušení psycho-
terapeuti, kte�í pomáhají rodinám orientovat se ve složitých 
situacích spojených s výchovou v p�stounské pé�i a tím významn� 
zvyšují profesionalitu odborné práce p�stoun�.  
   
Sociálním vylou�ením je ohrožena i mládež dospívající v p�stoun-
ských rodinách. Vzhledem k tomu, že se �asto jedná o d�ti 
sociáln� nebo zdravotn� handicapované, je jejich možnost za-
m�stnatelnosti omezena již na startu jejich profesní dráhy. 
V rámci našeho projektu jsme zavedli poradenství zam��ené na 
vzd�lání a zam�stnání mladých lidí vedoucí k lepší umístitelnosti 
na trhu práce.  
 
Aktivity projektu  
Realizaci plánovaného projektu vnímáme jako zásadní krok ke 
stabilizaci naší organizace jak vnit�n�, tak navenek. Po skon�ení 
projektu vidíme o.s. Amalthea jako organizaci, která má jasn� 
definované strategické plány pro období 5 let, vypracované ak�ní 
plány s jasn� stanovenými odpov�dnostmi, termíny, finan�ními 
nároky, ale i zdroji. Pro rozvojové aktivity budou vypracovány 
mechanismy p�ijímání (v�. log. rámc�). Vzd�lání zam�stnanc� 
CNRP bude rozší�eno o mimoškolní odborné kurzy a kvalitní a 
kontinuální metodické vedení. Dobrovolníci projektu získají cen-
nou zkušenost a praxi, dále pot�ebné odborné mimoškolní vzd�lá-
ní formou kurz� - pro vzd�lávací program dobrovolník� bude 
vytvo�en interní systém certifikací, takže dobrovolníci získají 
potvrzení o vzd�lání.  

   
Dojde také ke kvalitativním  zm�nám v poskytování soc. služeb: 
dobrovolnický program rozší�í spektrum služeb pro p�stounské 
rodiny. Supervize p�stoun� zvýší jejich odbornost a kvalifikaci, 
zárove� je p�ipraví na p�íp. roli profesionálních p�stoun�. 
Poradenské služby ur�ené mládeži p�isp�jí k lepší zam�stnavatel-
nosti mladých dospívajících - pomohou jim vyrovnat se s traumaty 
z ranného d�tství, p�íp. s etnickým p�vodem, zárove� však p�isp�jí  
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ke snazšímu nalezení vhodné školy, resp. zam�stnání. Ke zvýšení 
kvalifikace p�isp�je i možnost pracovat na PC a pohybovat se v 
prost�edí internetu. 
 
Partne�i projektu  
Pardubický kraj  
V rámci projektu Rosteme spole�n� jsme uzav�eli partnerství se 
dv�ma organizacemi. Prvním partnerem je Pardubický kraj, konkrét-
n� sociální odbor Krajského ú�adu Pardubického kraje. Cílem part-
nerství je konzultovat pr�b�h projektu a jeho aktivity, stejn� jako 
odborné �innosti Centra náhradní rodinné pé�e o.s. Amalthea 
s pracovníky odboru, zejm. s pracovnicemi úseku Sociáln� právní 
ochrany d�tí. Dalším cílem je navázání aktivní spolupráce mezi 
ob�ma organizacemi za ú�elem identifikace spole�ných cíl� (pot�eb) 
na poli náhradní rodinné pé�e, vedoucí ke zkvalitn�ní služeb v oblas-
ti náhradní rodinné pé�e.  
   
Šance pro Tebe  
S ob�anským sdružením Šance pro Tebe Chrudim spolupracujeme na 
zlepšení a systematizaci dobrovolnictví v CNRP. Dobrovolníci jsou 
významnou personální složkou CNRP a pé�e o n� p�ispívá ke zkvalit-
n�ní služeb poskytovaných p�stounským rodinám a jejich d�tem. 
P�vodní idea projektu byla, že o. s. Šance pro Tebe bude pe�ovat        
o dobrovolníky CNRP z titulu dobrovolnického centra. V za�átku 
projektu jsme se ale domluvili, že oboustrann� výhodn�jší bude 
akreditovat CNRP jako dobrovolnický program. Partner tedy p�ispívá 
svým know-how k systematizaci dobrovolnictví v o.s. Amalthea a zá-
rove� je konzultantem procesu akreditace dobrovolnictví v CNRP. 
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personální  
pokrytí program�  

v roce 2006  
 
 
 

Jméno pozice  úvazek  pozn. 

Centrum náhradní rodinné pé�e 

David Svoboda, DiS. vedoucí programu, sociální 
pracovník 1/1  

Martina Tománková, DiS. sociální pracovnice 1/1 od 07/07 na MD 

Mgr. Lenka Kranlová sociální pracovnice 1/1 od 18.09.06 

Bc. Bohuslava Sko�epová sociální pracovnice 1/1 od 14.10.06 

Mgr. Zde�ka Schreierová psycholožka DPP  

Mgr. Martin Schreier právník DPP  

Mgr. Martina Švadlenková sociální terapeutka DPP  

Mgr. Markéta 
urechová speciální pedagožka DPP  

Zdravá rodina 

Mgr. Old�ich Šolta vedoucí programu,  
rodinný terapeut DPP  

Mgr. Jitka Šoltová psycholožka DPP  

Veronika Kubrychtová porodní asistentka DPP  

Rosteme spole�n� 

Mgr. Kamila Moravcová koordinátorka projektu, 
koordinátorka dobrovolnictví 1/1 do 31.12.06 

Manažerské zajišt�ní program� 

Martina Pojmonová projektová manažerka DPP, DP� od 01.04.06 

Radek Král ú�etní, ekonom DP�  

Ing. arch. Lukáš Pavlík grafik, web designer DPP  

Bc. Jitka Vav�inová pokladní DPP  
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manažerské  
zajišt�ní chodu 

organizace 
 
 
 
 
�lenská základna a orgány ob�anského sdružení Amalthea: 
�lenskou základnu tvo�í jedenáct lidí – v�tšinou se jedná o pracovní-
ky p�sobící n�kolik let v sociální oblasti; �leny sdružení jsou však 
také ú�etní, právník a grafik. Sdružení volí ze svého st�edu p�edsta-
venstvo (místop�edsedu i p�edsedu) a t�i �leny dozor�í rady. 
 
P�edstavenstvo o. s. Amalthea bylo v pr�b�hu roku 2006 
potvrzeno ve složení: 
David Svoboda, DiS – p�edseda p�edstavenstva 
Martina Pojmonová – místop�edsedkyn� p�edstavenstva 
Radek Král – �len p�edstavenstva 
 
Dozor�í rada o.s. Amalthea na období roku 2006  
(po sou�asnost): 
Bc. Jitka Vav�inová, Ing. Iveta Vitá�ková, Mgr. Martin Schreier 
 
Supervizor CNRP:  
PhDr. Petr Klíma 
 
Supervizor dobrovolník�:  
Mgr. Michal Zahradník 
 
�lenství v asociacích:  
Koalice nevládek Pardubicka 
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�innost o.s. Amalthea  
v roce 2006 podpo�ili  

 
 

 
Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

Pardubický kraj 

M�sto Pardubice z Fondu prevence kriminality 

Nada�ní fond Slune�nice Heleny Houdové 

Nadace rozvoje ob�anské spole�nosti  
z programu Pomozte d�tem 
 

Toyota Financial Services Czech s.r.o. 

Ferona, a.s. 

GO Travel, s.r.o – cestovní kancelá� 

RCD Radiokomunikace   

LK Pump service, s.r.o.  

Epistav, s.r.o   

Foxconn cz, s.r.o 

Tiskárna Rentis s.r.o. 
 

Richard Nedoma 

Karel Švejda 

Marek Tres�ák 

Pavel Mrkos 

RNDr. Martin Popisek 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velký dík pat�í �ad� dalších dárc� - bez jejich podpory si �innost 
naší organizace neumíme p�edstavit. 
 
D�kujeme také všem našim dobrovolník�m, jejich práce je pro nás 
p�ínosem a jejich vklad je významným prvkem v realizaci služeb 
Centra náhradní rodinné pé�e. 
 
Projekt Rosteme spole�n� je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpo�tem �eské republiky. ESF napomáhá rozvoji 
zam�stnanosti podporou zam�stnatelnosti, podnikatelského ducha, 
rovných p�íležitostí a investicemi do lidských zdroj�. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

hospoda�ení  
organizace  
v roce 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

P�ÍJMY DLE ZDROJ� V ROCE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.:  
CNRP – projekt Centrum náhradní rodinné pé�e, ZR – projekt Zdravá rodina, RS – projekt Rosteme spole�n� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Amalthea o.s.

celkem 
z toho CNRP  z toho ZR  z toho RS  

Zdroj p�íjmu 
 

Hodnota
v K�

%
Hodnota

v K�
%

Hodnota
v K�

%
Hodnota

v K�
%

Ministerstvo práce  
a sociálních v�cí 

764 600,00 35,34 657 300,00 40,08 107 300,00 58,86 - 0,00

Pardubický kraj 165 000,00 7,63 135 000,00 8,23 30 000,00 16,46               - 0,00
Nadace NROS  
(Pomozte d�tem) 

190 000,00 8,78 190 000,00 11,59               - 0,00               - 0,00

Nadace Slune�nice 388 200,00 17,94 388 200,00 23,67               - 0,00               - 0,00
NROS         
(Globální grant) 

340 800,00 15,75 - 0,00               - 0,00 340 800,00 99,79

Magistrát m�sta 
Pardubic 

70 000,00 3,24 70 000,00 4,27               - 0,00               - 0,00

Ú�ad práce 33 750,00 1,56 33 750,00 2,06               - 0,00               - 0,00
Dary soukromých 
subjekt� 

174 711,00 8,07 154 711,00 9,43 20 000,00 10,97    - 0,00

P�íjmy od klient� 32 491,00 1,50 7 491,00 0,46 25 000,00 13,71               - 0,00
Ostatní p�íjmy 4 170,04 0,19 3 461,62 0,21               - 0,00       708,42 0,21
P�íjmy celkem 2 163 722,04 100 1 639 913,62 100 182 300,00 100341 508,42 100
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VÝDAJE DLE ZDROJ� V ROCE 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.:  
CNRP – projekt Centrum náhradní rodinné pé�e, ZR – projekt Zdravá rodina, RS – projekt Rosteme spole�n� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amalthea o.s.

celkem 
z toho CNRP  z toho ZR  z toho RS  

Výdaj (dle zdroje) 
 

Hodnota
v K�

%
Hodnota

v K�
%

Hodnota
v K�

%
Hodnota

v K�
%

Ministerstvo práce   
a sociálních v�cí 

764 600,00 48,32 657 300,00 48,61 107 300,00 66,87 - 0,00

Pardubický kraj 165 000,00 10,43 135 000,00 9,98 30 000,00 18,70               - 0,00
Nadace NROS  
(Pomozte d�tem) 

93 765,50 5,93 93 765,50 6,93               - 0,00               - 0,00

Nadace Slune�nice 315 983,90 19,97 315 983,90 23,37               - 0,00               - 0,00
NROS         
(Globální grant) 

68 636,00 4,34 - 0,00               - 0,00 68 636,00 98,34

Magistrát m�sta 
Pardubic 

70 000,00 4,42 70 000,00 5,18               - 0,00               - 0,00

Ú�ad práce 33 750,00 2,13 33 750,00 2,50               - 0,00               - 0,00
Výdaje 
z nevázaných pen�z 

70 777,60 4,47 46 465,10 3,44 23 155,00 14,43 1 157,50 1,66

P�íjmy celkem 1 582 513,00 100 1 352 264,50 100 160 455,00 100 69 793,50 100
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VÝDAJE DLE ROZPO�TOVÝCH POLOŽEK V ROCE 2006 

 

Amalthea
o.s. celkem  z toho CNRP  z toho ZR  z toho RS  

Položka 
Hodnota

v K� % Hodnota
v K� % Hodnota

v K� % Hodnota
 v K� %

Mzdové náklady 967 317,00 61,13 838 182,00 61,98 102 040,00 63,59 27 095,00 38,82

Mzdy - HPP 382 800,00 24,19 362 731,00 26,82 - 0,00 20 069,00 28,75

Mzdy - DPP 363 741,00 22,99 275 578,00 20,38 88 163,00 54,95 - 0,00

Odvody - HPP 133 045,00 8,41 126 019,00 9,32 - 0,00 7 026,00 10,07

Mzdy - DP� 64 281,00 4,06 54 386,00 4,02 9 895,00 6,17 - 0,00

Odvody - DP� 23 450,00 1,48 19 468,00 1,44 3 982,00 2,48 - 0,00

Provozní náklady 615 196,00 38,87 514 082,50 38,02 58 415,00 36,41 42 698,50 61,18

Materiálové 
náklady 166 282,10 10,51 119 341,10 8,83 7 397,00 4,61 39 544,00 56,66

DHDM 77 860,00 4,92 42 296,00 3,13 - 0,00 35 564,00 50,96

Kancelá� 9 872,00 0,62 7 361,00 0,54 - 0,00 2 511,00 3,60

Drogerie 3 218,50 0,20 2 168,50 0,16 1 050,00 0,65 - 0,00

Vybavení herny 47 024,00 2,97 43 390,00 3,21 3 634,00 2,26 - 0,00

Odborná literatura 4 541,00 0,29 1 239,00 0,09 2 713,00 1,69 589,00 0,84

PHM 23 766,60 1,50 22 886,60 1,69 - 0,00 880,00 1,26

Energie 31 503,00 1,99 28 003,00 2,07 3 500,00 2,18 - 0,00

Služby 214 193,00 13,53 176 350,50 13,04 36 673,00 22,86 1 169,50 1,68

Vzd�lávání 38 110,00 2,41 34 310,00 2,54 3 800,00 2,37 - 0,00

Nájem 62 100,00 3,92 46 575,00 3,44 15 525,00 9,68 - 0,00

Propagace 14 432,00 0,91 13 007,00 0,96 1 425,00 0,89 - 0,00

Cestovní náklady 17 066,00 1,08 16 422,00 1,21 644,00 0,40 - 0,00

Oprava a údržba 10 288,50 0,65 10 288,50 0,76 - 0,00 - 0,00

Telefon 58 156,00 3,67 47 067,50 3,48 10 731,50 6,69 357,00 0,51

Poštovné 6 840,50 0,43 3 280,50 0,24 2 747,50 1,71 812,50 1,16

Internet 7 200,00 0,45 5 400,00 0,40 1 800,00 1,12 - 0,00

Jiné 203 217,90 12,84 190 387,90 14,08 10 845,00 6,76 1 985,00 2,84

Dan� a poplatky 3 682,00 0,23 3 404,50 0,25 - 0,00 277,50 0,40

Letní tábor 78 997,50 4,99 78 997,50 5,84 - 0,00 - 0,00

Jiné 74 267,00 4,69 61 714,50 4,56 10 845,00 6,76 1 707,50 2,45

Setkání s p�stouny 46 271,40 2,92 46 271,40 3,42 - 0,00 - 0,00

Celkem 1 582 513,00 100,00 1 352 264,50 100,00 160 455,00 100,00 69 793,50 100,00
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ROZVAHA (v tis. K�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVA  Stav  
k 1.1.2006 

Stav  
k 31.12.2006 

A. Dlouhodobý majetek celkem 61 77

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - - 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 128 216 

III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem - - 
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -67 -139 

B. Krátkodobý majetek 267 852

I. Zásoby celkem - - 

II. Pohledávky celkem 6 4 

III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem 258 844 

IV. Jiná aktiva celkem 3 4 

AKTIVA CELKEM 328 929 

   

PASIVA Stav  
k 1.1.2006 

Stav  
k 31.12.2006 

A. Vlastní zdroje celkem 276 815

I. Jm�ní celkem 19 276 

II. Výsledek hospoda�ení celkem 257 539 

B. Cizí zdroje celkem 52 114

I. Rezervy celkem - - 

II. Dlouhodobé závazky celkem - - 

III. Krátkodobé závazky celkem 51 114 

IV. Jiná pasiva celkem 1 0 

PASIVA CELKEM 328 929
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. K�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Náklady   

I. Spot�ebované nákupy celkem 136

II. Služby celkem 355

III. Osobní náklady celkem 1 025

IV. Dan� a poplatky celkem 1

V. Ostatní náklady celkem 36
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv celkem 71

VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem -

VIII. Da� z p�íjm� celkem -

Náklady celkem 1 624

 

B. Výnosy  

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 32

II. Zm�ny stavu zásob celkem -

III. Aktivace celkem -

IV. Ostatní výnosy celkem 4
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování 
rezerv a opravných položek celkem -

VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem 175

VII. Provozní dotace celkem 1 952

Výnosy celkem 2 163
C. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 539
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základní data  

a kontakty  
na organizaci 

 
 

název: Amalthea, o.s. 
sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice 
poštovní adresa: Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice 
tel.: 466 302 058 
e-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz 
www: amalthea.pardubice.cz 
I�: 26647214 
�.ú.: 188 243 185/0300 
 
Vedení organizace 
David Svoboda, DiS. 776 752 805 david@amalthea.pardubice.cz 
p�edseda p�edstavenstva    
 
Martina Pojmonová 776 377 370 martina@amalthea.pardubice.cz 
místop�edsedkyn� p�edstavenstva, projektová manažerka 
 
Radek Král 604 452 259 r_kral@seznam.cz 
�len p�edstavenstva, ekonom a ú�etní 
 
Centrum náhradní rodinné pé�e 
David Svoboda, DiS. 776 752 805 david@amalthea.pardubice.cz 
vedoucí programu   
 
Mgr. Lenka Kranlová 776 752 819 lenka@amalthea.pardubice.cz 
sociální pracovnice 
 
Bohuslava Sko�epová 777 752 819 bohunka@amalthea.pardubice.cz 
sociální pracovnice 
 
Zdravá rodina 
Mgr. Old�ich Šolta 777 000 359 rodina@amalthea.pardubice.cz 
vedoucí programu   
 
Mgr. Jitka Šoltová 777 000 359 jitsolt@seznam.cz 
psycholožka 
 
Projekt Rosteme spole�n� 
Kate�ina Chocholová 777 752 818 global@amalthea.pardubice.cz 
koordinátorka projektu 


