
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014



Amalthea je nestátní nezisková organizace, která poskytuje

sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby

v  systému péče o rodinu a dítě, pomáhá rodinám řešit pro-

blémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jej ich

vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny.

Amalthea dále poskytuje odborné i široké veřejnosti vzdě-

lávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o rodinu

a   dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organiza-

ce, které se danou oblastí zabývají, nebo chtějí zabývat.

Amalthea je organizací pověřenou k  výkonu sociálně-právní

ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně-

-aktivizačních služeb pro rodiny s  dětmi.
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Vážené dámy, vážení pánové!

Máme za sebou další rok intenzivní práce  s  rodinami, které
se ocitly v  těžké situaci , a   s   rodinami náhradními, které po-
skytují dětem péči , domov a lásku v  době, kdy děti nemo-
hou vyrůstat doma u  svých rodičů. Díky novele zákona o  so-
ciálně-právní ochraně dětí se zkvalitnila oblast náhradní
rodinné péče a za to jsme moc rádi . Nadále je však málo
pozornosti a prostředků – finančních i   lidských – věnováno
podpoře vlastní rodiny. Aby dítě vůbec nemuselo opouštět
své rodiče, aby rodiče nemuseli opouštět své děti . Učíme se,
jak rozpoznat hranici , kdy rodině věnovat maximální pomoc
a podporu a kdy už dítě doma  s  rodiči opravdu zůstat ne-
může, protože by byl jeho vývoj zásadně ohrožen. Učíme se,
jak ve spolupráci se sociálními pracovníky orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí nabídnout dětem i   vlastním a náhrad-
ním rodinám účelnou podporu. Učíme se citlivě zj išťovat
názor dítěte, zapojovat ho do rozhodování o  jeho dalším
životě a zároveň mu neklást nepřiměřenou zodpovědnost.
Učíme se také, jak co nejvíce zapojit do řešení situace dítěte
rodinu, aby hledala zdroje pomoci nejdříve ve svém středu,
v  širší rodině nebo u  přátel a sousedů, a pak teprve u  od-
borníků. V  případech týrání a závažného zanedbávání dítěte
však konáme neprodleně tak, aby bylo dítě co nejrychlej i
v  bezpečí náhradní rodiny a našlo v  ní své j isté místo.

Vnímám nutnost sjednotit mezi odborníky východisko naší
práce ve prospěch dětí. To by mělo být založeno na teori i
attachmentu – citovém přilnutí malého dítěte k  matce
a   postupně i   k  dalším blízkým osobám. Znalost této teorie,
která byla formulována j iž v  roce 1 969 Johnem Bowlbym,
musí být základním profesním předpokladem pro to, aby
člověk v  této oblasti mohl pracovat. Sociálně-právní ochra-
na dětí je oblast, která zasahuje do intimity rodin, dětí a do
jej ich vztahů. Přál bych si , abychom už nemuseli diskutovat
nad tím, že dítě potřebuje od prvních dnů svého života
bezpečný vztah se svými nejbližšími, a konečně opravdu
zrušili kojenecké ústavy, resp. dětská centra. Přál bych si ,
aby se systém péče o  ohrožené děti sjednotil pod jedno
ministerstvo, protože současný systém není možné efektiv-
ně řídit tak, aby skutečně prospíval dětem a neutrácely se
zbytečně peníze. Děkuj i všem, kteří se i   v  nedokonalém
systému snaží pracovat v  zájmu konkrétních dětí.

Na závěr bych moc rád poděkoval všem pracovníkům
Amalthey za odvedenou práci , děkuj i našim dobrovolníkům
a děkuji také našim partnerům a donorům za podporu
a   důvěru.

David Svoboda, ředitel a metodik organizace
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Nezisková organizace Amalthea vznikla v roce 2 003.
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.
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 posílenymožnosti 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 dokážídítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují
vztah s dítětem.

Pěstouni dokáží 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.
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Capella, nebo také Amalthea, byla v  řecké mytologi i koza, která koj ila 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 zabi je ho. Když se narodil nejmladší Zeus, podstrčila matka Rheia svému
manželovi místo dítěte zavinutý kámen. Svého syna pak Rheia ukryla v  jeskyni v  pohoří I da na Krétě, kde se o  něj Amalthea
starala. Zeus pozděj i z  vděčnosti umístil Amaltheu na oblohu a proměnil j i na nej jasnější 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…
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1 . S  NadacíTerezyMaxové dětem pomáháme tě-
hotným ženám a jejich partnerům

Už od roku 2 01 2 se díky podpoře nadace zaměřujeme na
podporu těhotných žen v  obtížné situaci . V  projektech
Na  začátku jsme od té doby pomohli 34 ženám a jej ich
novorozeným dětem. Vydali jsme také publikaci Čekám(e)
dítě…

2. Inspekce jsou úspěšně za námi!

V  listopadu 2 01 4 jsme úspěšně prošli šetřením kvality so-
ciálních služeb,  s   minimální bodovou ztrátou. I   tento výsle-
dek je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem.
Příprava na šetření i   inspekce samotná nám přinesla další
řadu otázek i   podnětů ke zlepšení našich služeb, zkrátka
zase máme na čem pracovat!

3. Dobrovolníci v  Amalthea: Sečteno, podtrženo.

V  roce 2 01 4 vstoupilo do kontaktu   s  dětmi a rodinami
v  Amalthea celkem 48 dobrovolníků. Bez jej ich zapojení
by realizace vybraných aktivit, zejména víkendových
setkání rodin, byla jen těžko představitelná. Dobrovolníci
přináší do Amalthey nejen svoj i pomoc, ale především
novou energi i , která přináší radost dětem a rodinám, ale
i   nám pracovníkům.
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4. Zájem o  pěstounskou péči neklesá!

V  roce 2 01 4 se na nás telefonicky či e-mailem obrátilo 77
zájemců o  pěstounskou péči . Dalších 2 7 přišlo na naše be-
sedy  s  pěstouny, které se uskutečnily v  Pardubicích, Hlinsku
a České Třebové. Amalthea nadále hledá pro děti z  Pardu-
bického kraje pěstouny, zejména ty dlouhodobé! Ozvěte se
na pestouni@amalthea.cz!

5. Posílený tým v  České Třebové pomáhá vlastním
i  náhradním rodinám

V  roce 2 01 4 prošla pobočka Amalthey v  České Třebové vý-
znamnými změnami. V  jednom týmu se tak sešli pracovníci
pro podporu vlastních i   náhradních rodin. Od března 2 01 4
má pobočka svého vedoucího, od srpna 2 01 4 se posílil tým
o dalšího  pracovníka doprovázejícího pěstounské rodiny.
Pro region pobočky byla zřízena na poloviční úvazek také
pozice koordinátora dobrovolnictví. Tým se ustálil na cel-
kovém počtu 8 pracovníků.

6. Naše rodina, naše problémy, naše řešení

Uspořádali jsme 1 5 rodinných konferencí – setkání rodiny,
kterých se zúčastnilo celkem 1 43 členů široké rodiny. Ro-
diny bez přítomnosti odborníků řešily, jak zaj istit dobrou
péči a bezpečí pro jej ich děti či jak nastavit setkávání rodi-
čů   s   dětmi, které nemohou vyrůstat doma. S  využitím ro-
dinných konferencí jsme podpořili návrat 3 dětí z  ústavního
zařízení domů, kontakty dětí vyrůstajících v  pěstounské péči
či ústavním zařízení  s   vlastní rodinou či nastartování dříve
nefunkční komunikace mezi členy rodiny. Průměrná doba
přípravy jednoho setkání byla 43 dnů.

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – 1 0 hlavních zpráv roku 2 01 4 –
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7. Podpora vlastních rodin  s  dětmi v  roce 2014

Pomáhali jsme zlepšit situaci dětí v  69 rodinách, v  nich 
s  námi spolupracovalo 103 dospělých a 15 5 dětí. Počet dětí,
které z  rodin, jež podporujeme, musí odejít, zůstává stále vel-
mi nízký. Přesto nás to vždy zasáhne a je-li to možné, snažíme
se podpořit rodinu tak, aby mohla péči o  své děti v  budoucnu
opět převzít.

8. Pěstounská péče na přechodnou dobu v  praxi
opravdu funguje

Martin (5 ) a Aleš (7) nemohli zůstat u  své matky kvůli její
drogové závislosti, j iž dříve se  s  otcem dětí rozvedla. Místo do
ústavu byli umístěni k  pěstounům na přechodnou dobu, kteří
se o  ně 3 měsíce starali. Na rodinné konferenci k  řešení situa-
ce chlapců bylo dohodnuto, že se Martin  s  Alešem vrátí k  tá-
tovi, který se tak vrátil do života chlapců. Přechodní pěstouni
tedy pomohli v  těžké situaci vlastních rodičů Aleše a Martina.
A  to je hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou do-
bu.

9. Děti doma –  s  rodiči nebo pěstouny

V  srpnu 2014 jsme začali realizovat projekt Děti doma –  s  ro-
diči nebo pěstouny. Projekt je podpořen grantem z  I slandu,
Lichtenštejnska a Norska v  rámci EHP fondů. Partnerem
projektu je organizace Lumos. Projekt je zaměřen na syste-
matickou podporu dětí, jejichž vztahy  s  rodiči jsou narušeny
a  ohrožují zdravý vývoj dítěte v  rodině nebo byly natolik naru-
šeny a zpřetrhány, že děti musí vyrůstat v  náhradní rodině.

10. „Mé dětstvív  socialismu“podporuje Amaltheu

Veškerý výtěžek z  prodeje tištěných knih a e-knih Mé dětství
v  socialismu je určen   pro  tři organizace pomáhající dětem
v  ohrožení nebo v  ústavní péči . A  naše organizace je jednou
z  nich! Děkujeme Honzovi Simkaničovi a také všem, kteří si
knihu zakoupili .

PS: Kniha je vážně skvělá!
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Krátce po rozchodu s  partnerem osmnáctiletá Vanda zjistila, že
je těhotná. V  hádce pak odešla z  domova, kde žila s  matkou a  je-
jím přítelem, se  kterým si nerozuměla. Často ji kritizoval, občas
tedy odcházela s kamarády do hospody a vracela se pozdě v  no-
ci opilá. Alkohol jí pomáhal alespoň na chvíli nemyslet na ně-
které věci z  dětství, které by nejraději vymazala z  paměti. Teďse
cítila opuštěná a nevěděla, co má dělat, neměla se s  kým pora-
dit, komu se svěřit. Její kamarádi děti nemají, nemohou jí rozu-
mět, svěřila se spolužačce, která jí druhý den přinesla letáček
s  nabídkou pomoci těhotným ženám a  podpořila ji, aby službu
kontaktovala. Vandě se sice nechtělo řešit situaci s  někým cizím,
uvažovala, že po narození dá dítě k  adopci a její problém bude
vyřešen. Nevěděla však, jak to zařídit, nakonec tedyvzala telefon
a domluvila si schůzku se sociální pracovnicí služby Podpora
pro rodinu a dítě. Na prvním setkáníVanda dostala prostor sdě-

lit, jak by situaci chtěla řešit, byla překvapená, že za své roz-
hodnutí dát dítě k  adopci nebyla odsouzená, dostala informace,
které chtěla vědět. Souhlasila se spoluprací a postupně získala
víru, že může svojí situaci zvládnout. Vanda se necítila již tak
sama a začala uvažovat, že by se o své dítě mohla postarat. Po
jednom setkání s  terénní pracovnicí se vracela městem, a když
míjela obchod s  dětským oblečením, uvědomila si, že se na své
dítě těší, zašla dovnitř a  koupila pro své miminko čepičku.

Vanda má nyní půlročního syna Tadeáše, o kterého se dobře
stará, našla si přítele a postupně obnovila kontakty se svojí
matkou. Stále spolupracuje s  naší organizací, se sociální pra-
covnicí hovoří o tom, jak Tadeáše rozvíjet, ale hlavně pracují na
tom, aby se ve chvílích, které jsou pro ni těžké, neuchylovala
k  pití alkoholu.
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Služby poskytujeme rodinám s  dětmi, které ži j í ve znevý-
hodněném sociálním prostředí či se nacházejí v  nepříznivé
životní situaci a toto může mít dopad na péči a rozvoj jej ich
dětí:

• rodinám s  dětmi, které ži j í v nevhodných bytových pod-
mínkách, nemají dostatek financí, nedokáží zaj istit odpo-
vídající péči o děti , potýkají se s  výchovnými problémy
u  dětí

• těhotným ženám, které nemají vytvořeny vhodné pod-
mínky pro příchod dítěte nebo se obávají, že péči
o  novorozence nebudou zvládat

• rodičům, kteří mají děti v  náhradní rodinné péči či
v  ústavním zařízení a mají zájem o navázání kontaktu
s  dítětem či se snaží o návrat dítěte do jej ich péče

• rodinám s  předškolními dětmi, které jsou znevýhodněné
při vstupu do vzdělávacího systému

Služby poskytujeme v  Pardubickém a částečně Královéhra-
deckém kraj i .

V  ČEM DĚTEMA RODIČŮM POMÁHÁME

V  praxi nejčastěj i podporujeme rodiny v  následujících ob-
lastech:

Péče o dítě a podpora vztahu mezi dětmi a rodiči – podpora
při zaj ištění potřeb dítěte a v  jeho rozvoj i , zvládání výchov-
ných a školních problémů dítěte

Poradenství v  oblasti financí – hospodaření s  financemi, ře-
šení dluhů

Bydlení a péče o domácnost – podpora při zaj ištění vhod-
ných bytových podmínek pro život dítěte, minimalizace
rizika ztráty bydlení, nácvik a podpora dovedností při udr-
žování domácnosti

Vztahové problémy v  rodině – podpora při zvládání a řešení
obtíží v  partnerském soužití či se širší rodinou, které se do-
týkají dítěte

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Podpora pro rodinu a dítě –
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VÝCHODISKA NAŠÍPRÁCE

Zaměřujeme se na podporu a rozvoj rodičovských kompe-
tencí, aby rodiče uměli svým dětem zaj istit nejen bezpečné
prostředí, ale také j isté vztahové vazby a dostatek podnětů
pro jej ich zdravý rozvoj .

Snažíme se rodinu podporovat tak, aby dítě mohlo zůstat
u   svých nejbližších. Tam, kde to i přes veškerou snahu všech
zúčastněných není možné, hledáme ve spolupráci s  kolegy
z  Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pro dítě ře-
šení – ideálně se pro dítě snažíme najít náhradní rodinu.

Nepřebíráme zodpovědnost za rodiče, vhodnou podporou
a  příkladem jim pomáháme objevit jej ich vlastní zdroje
a   možnosti jej ich situaci proměnit.

Spolupráce je nezbytná – pracujeme metodou case-mana-
gementu; nejčastěj i spolupracujeme s  OSPOD, školskými
zařízeními, úřady i zdravotníky.

Ve službách pro rodiny nám pomáhají dobrovolníci – po-
máhají s  doučováním, aktivním trávením volného času
dítěte.
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CO SE NÁM PODAŘILO V  ROCE 2014

Kromě již standardní terénní práce v  rodinách s  dětmi jsme
pokračovali v  pilotním projektu Rodinných konferencí. Tuto
metodu vnímáme jako vhodnou téměř pro každou rodinu,
a   to i ve složitých situacích týkajících se dítěte. Jej ím zá-
sadním přínosem je, že vrací kompetence a možnost roz-
hodování zpět k  rodině, a posiluje tak její zodpovědnost za
řešení, přičemž role odborníků se zmenšuje. V  roce 2 01 4
naše dvě koordinátorky uspořádaly 1 5 rodinných konferen-
cí, kterých se zúčastnilo 1 43 osob. Průměrná doba přípravy
setkání byla 43 dny. Výstupem tohoto projektu je i publika-
ce s  názvem „Když se sejde rodinná rada“ a aktualizovaná
metodika rodinných konferencí. Obě lze najít na našich
webových stránkách.

Tématem, kterým se zabýváme již delší dobu, je větší důraz
na vyslechnutí názoru dítěte a jeho zapojení do řešení pro-
blematické situace, vždy s  ohledem na jeho schopnosti
a   věk. Ve spolupráci s  organizací LUMOS se naši pracovníci
proškolili a začali úspěšně využívat metodu Případových
konferencí se zapojením dítěte.

Do druhého roku vstoupil i projekt „Pojďte do školky!“, jehož
cílem je iniciování změn v  předškolním vzdělávání dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Celý rok jsme čtyři dny
v  týdnu provozovali předškolní klub Amálka. Pravidelně
a   dlouhodobě do něj docházelo 2 7 dětí z  2 3 rodin. Kromě
činností zacílených na rozvoj schopností a dovedností dětí
jsme intenzivně pracovali i s  jej ich rodiči - individuálně
v  rodinách, na společných výletech, vý-

jezdu či v  rámci pravidelných „Kafáren“. Velkou radost jsme
měli z toho, když od září 2 01 4 nastoupilo 9 dětí do běžných
mateřských či základních škol.

Další aktivitou projektu je vzdělávání pedagogů – proběhlo
6 kurzů pro 1 1 8 účastníků, na témata Rozvoj prosociálních
dovedností u dětí v  MŠ, Konceptuální učení – příprava dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy,
Podpora čtenářských dovedností v MŠ – specifika práce
s  dětmi z čtenářsky nepodnětného prostředí, Rodiče spo-
jenci MŠ – respektující komunikace s  rodiči , Možnosti MŠ
pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí.

Před ukončením projektu bude ve spolupráci s  dalšími za-
interesovanými subjekty připraven materiál, navrhující
změny v  předškolním vzdělávání dětí ze sociálně-znevý-
hodněného prostředí v  Chrudimi.

Díky partnerství s  Nadací Terezy Maxové dětem jsme mohli
pokračovat v  podpoře těhotných žen a jej ich partnerů v  ob-
tížných situacích – projekt Na začátku I I I . Kromě terénních
služeb jsme s  maminkami úspěšně absolvovali i třídenní
relaxačně-vzdělávací výjezd.

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Podpora pro rodinu a dítě –
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VÝZVYPRO ROK2015

Předcházející dva roky byly v  našem programu ve znamení
rozvoje a novinek – ať už se jednalo o zavádění rodinných
konferencí či o aktivity v  rámci projektu „Pojďte do školky!“.
Start byl úspěšný, teď zbývá další náročný úkol – udržení.
Dnes j iž víme, že předškolní klub bude pokračovat. Koordi-
nátor rodinných konferencí zůstává členem týmu a bude
přípravu setkání nabízet i do dalších organizací.

Stále se v  praxi setkáváme s  tím, že nejsou zcela dodržová-
na práva rodičů – ať se to týká problematických odebrání
dítěte z  rodiny, či omezení kontaktu dítěte s  vlastní rodinou,
a že není důsledně zj išťován a následně brán v  potaz názor
dítěte. Těmto oblastem se chceme intenzivně věnovat –
v  každodenní práci i zacílenými projekty. Nadále chceme
upozorňovat na právo rodiny rozhodnout se, jak bude ob-
tížnou situaci řešit a posilovat její odpovědnost a kompe-
tence.

Věříme, že se nám podaří udržet tým a nezapomínáme ani
na jeho podporu. Věříme, že j iž nebudeme muset obhajovat
smysl naší práce. Věříme, že se nám podaří zaj istit dostatek
finančních prostředků pro kvalitní poskytování služeb. Věří-
me, že nás jednoho dne nezbytná administrativní a projek-
tová agenda nepřeválcuje a že stále bude dostatek prostoru
pro přímou práci v  rodinách. A věříme, že v „našich“ rodi-
nách bude i přes obtížné situace přítomna dětská radost
a   že j i budeme moci s  klienty alespoň občas sdílet…

STATISTIKYZA ROK2014

počet rodin 69

podpořené děti 1 5 5

podpoření dospělí 1 03

počet kontaktů a intervencí s  rodinami 7772

počet dětí v  Předškolním klubu Amálka 2 7
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Příběh Elišky

Elišce je 7 let. Chodí do první třídy, už podruhé. Poprvé tam za-
čala chodit ještě v  době, když bydlela u rodičů. Moc ji ale do
školy neposílali, nikdo jí nepomáhal s  úkoly, často ve škole
chyběla. Ostatní děti se jí smály, že nemá svačinu, že je špi-
navá, někdy jim ukradla svačinu nebo hračku, kterou sama do-
ma nedostala. Prostě ji taky chtěla mít… Eliška předtím necho-
dila ani do školky, takže moc neuměla s  dalšími dětmi spolu-
pracovat, už vůbec ne si hrát. Vždyť se doma dokonce starala
o  své dva mladší bratry! Po půl roce byla Eliška na základě vy-
šetření v  Pedagogicko-psychologické poradně přeřazena na
praktickou školu. Rodiče neprotestovali, možná nerozuměli to-
mu, co se děje, možná jim na tom ani tolik nezáleželo –
bojovali se závislostí na alkoholu. I proto byla Eliška z  péče ro-
dičů odebrána a nyní je u pěstounů na přechodnou dobu,
v  úplně jiném městě, než doposud žila. Už potřetí tedy musela
změnit školu… A protože po pár týdnech dobré péče pěstounů
bylo jasné, že Eliška má na víc, než na praktickou školu, měl ji
čekat od září další přechod – znovu do 1 . třídy běžné základní
školy. S  novým kolektivem dětí, s  novou paní učitelkou. Ale
s  podporou pěstounské rodiny v  zádech…

Proč jsme pěstouni a co nám pomáhá tuto úlohu zvládnout?

„Po zkušenostech role vychovatelky v dětském domově a dlou-
holetém přátelství s pěstounskými rodinami nám přijetí dítěte
do pěstounské péče přišlo jako to nejlepší, co můžeme udělat.
Byli jsme šťastní, nic nám nechybělo a měli jsme dost místa
v  srdci i v domě... Pomáhá nám Amalthea, dostali jsme obrov-
skou podporu při přechodu dítěte do naší rodiny a v adaptační
fázi u nás doma. Jsme šťastní za laskavý, profesionální přístup,
ocenění a sdílení radostí i starostí.. . Neocenitelná je podpora
a  vedení setkávání s rodiči, kterým se děvčátko, které jsme při-
jali, narodilo. Zároveň si vážíme pozornosti, které se dostává
nejen tomuto dítěti, ale i těm, co se nám narodily.. . Velkou
podporou je nám také celá naše rodina, přátelé a vzdělávání
v  oblasti náhradní rodinné péče.. .“

(dlouhodobá pěstounka dívky, která do rodiny přišla v  5 letech,
se svými rodiči se pravidelně vídá)
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Podporujeme děti, které vyrůstají u příbuzných, v  pěstoun-
ské péči nebo adopci.

Provázíme prarodiče, pěstouny a adoptivní rodiče radostmi
i   starostmi spojenými s  péčí o děti, které aktuálně či dlou-
hodobě nemohou být se svými rodiči.

Vyhledáváme nové zájemce o náhradní rodinnou péči
a  provázíme je na jejich cestě k  pěstounství či adopci.

JAKDĚTEMA JEJICH RODINÁM POMÁHÁME

Rodinám a dětem převážně z  Pardubického kraje posky-
tujeme terénní a ambulantní služby:

• poradenství (sociální, psychologické, speciálně-
-pedagogické),

• doprovázení a podpora při výkonu náhradní rodinné péče,

• krizová intervence,

• diagnostika citové vazby dítěte a sociálně-terapeutická
i   terapeutická práce na posílení vztahu mezi dětmi
a   pěstouny (attachment),

• pomáháme při setkávání dětí s  jejich rodiči a širší rodinou,

• pomáháme při komunikaci s  dalšími subjekty (OSPOD,
školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické
poradny, atd.),

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

• nabízíme sociální službu pro rodiny, které se potýkají
s  dluhy, hrozí j im ztráta bydlení, jsou v akutní krizi
a   hrozí rozpad náhradní rodiny.

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Centrum náhradní rodinné péče –



20

VÝCHODISKA NAŠÍPRÁCE

Při naší práci vycházíme z  I ndividuálního plánu ochrany
dítěte a hledáme spolu s  prarodiči , pěstouny a adoptivními
rodiči , jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Nejlepší zájem
dítěte je pro nás přitom prioritou.

Služby pro náhradní rodiny opíráme o tři základní pilíře:

Attachment…protože dítě potřebuje mít někoho blízkého,
důvěřovat mu, milovat a být milováno…

Sdílení…protože pěstouni , prarodiče i adoptivní rodiče po-
třebuj i mít někoho, kdo je vyslechne a kdo přinese pohled
zvenku…

Vzdělávání…protože náhradní rodičovství je nekončící učící
proces, kdy se dospělí učí od dětí a děti od dospělých…



21

CO SE NÁM PODAŘILO V  ROCE 2014

Sociální pracovníci v  rámci sociálně-právní ochrany pravi-
delně vyjížděli do 90 náhradních rodin – 83 pěstounských
a  7 adoptivních. Větší důvěra pěstounů, adoptivních rodičů
a  dětí ve vztahu se sociálním pracovníkem znamenala
možnost otevírat i téma minulosti dětí, u některých dětí ini-
ciovat setkávání dětí s  rodiči , či alespoň o rodičích mluvit
tak, aby dítě mohlo přijmout své kořeny, posílilo vědomí se-
be sama – kdo je a odkud je. Některé děti se potýkají s  tak
závažnými problémy z minulosti , že je třeba jim zajistit
dlouhodobější terapeutickou podporu, i to se nám v  letošním
roce dařilo v  rámci využití dotací na výkon pěstounské péče.

2 1 náhradních rodin během roku 2 014 potřebovalo i soci-
ální službu. Řešili jsme problémy s  nalezením vhodného
bydlení (diskriminace romských rodin při hledání bydlení či
neschopnost uhradit kauce), s  hospodařením rodiny s  ohle-
dem na nízký příjem, který již nebylo možné nijak navýšit,
s  dluhy – za jízdu na černo či kvůli půjčkám. V  některých ná-
hradních rodinách došlo k  závažným krizovým situacím –
úmrtí v  rodině, útěk dítěte z  rodiny, odchod dítěte z  pěstoun-
ské péče do péče ústavní, což vyžadovalo intenzivní službu
rodině nad rámec státního příspěvku na výkon pěstounské
péče, který u pěstounských rodin získáváme od státu.

S  dětmi z  náhradních rodin jsme vyjeli na 4 víkendové poby-
ty, s  celými rodinami na týdenní pobyt a další 2 víkendové
pobyty. Pěstouni se vzdělávali také v  rámci 5 jednodenních
seminářů. Program na Odpoledních klubech byl připraven
pro dospělé i děti , celkem proběhlo 2 0 Odpoledních klubů

ve městech Chrudim a Česká Třebová. Na individuální re-
spitní péči pro pěstouny se kromě pracovníků nově podíleli
také naši dobrovolníci – často lidé, kteří uvažují do budouc-
na o pěstounství, mají rádi děti a jsou ochotni j im věnovat
svůj čas.

Pro pokračující kampaň Hledáme pěstouny! jsme využili
všech komunikačních a marketingových nástrojů, které se
nám osvědčily v předcházejících kampaních. Roznášeli jsme
letáky, umístili 5 velkých bannerů na veřejná místa v Pardu-
bickém kraji , využili reklamu na LED obrazovce před Zimním
stadionem Pardubice, uskutečnili jsme 3 besedy pro veřej-
nost s účastí pěstounů v  Pardubicích, Hlinsku a v  České Tře-
bové. Pravidelně vycházely články o pěstounství v regionál-
ních médiích. Vytvořili jsme také profesionální spot, který
chceme šířit k  veřejnosti , aby se dozvěděla o možnosti
pěstounství.

V  rámci projektu Děti doma s  Nadací rozvoje občanské
společnosti jsme iniciovali pravidelná setkávání pracovníků
Amalthey a Orgánů sociálně-právní ochrany dětí, účastnili
jsme se také čtvrtletních setkání organizací, které do-
provázejí pěstouny tak jako my.

I v  roce 2 014 jsme se vzdělávali v  tom, jak dobře dítě pro-
vázet setkáváním s  vlastními rodiči , jak dítěti pomoci po-
rozumět tomu, že nevyrůstá s  rodiči , jak mezi dětmi a pěs-
touny či adoptivními rodiči posílit vztah, aby dítě i navzdory
traumatu, které má za sebou, plně důvěřovalo dospělým
i   samo sobě.

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Centrum náhradní rodinné péče –
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VÝZVYPRO ROK2015

Výzvou je pro nás udržet a prohloubit důvěru rodin, které
s  námi spolupracují tak, abychom mohli děti bezpečně
provázet vším, co j im život mimo vlastní rodinu přináší. Ně-
které děti , zvláště ty krátce po odebrání od rodičů, zažívají
velkou nej istotu, co s  nimi bude – zda se budou moct vrátit
k  rodičům, nebo si budou muset zvyknout v  nové náhradní
rodině. Nastavení dobré komunikace mezi rodiči a pěstouny
v  zájmu dítěte, je pro nás úkolem i výzvou.

Dlouhodobých pěstounů je stále nedostatek, nadále se tedy
chceme soustředit na osvětu a vyhledávání lidí, kteří by
chtěli dítě při jmout a měli ho rádi takové, jaké je. I s  jeho
historií a vazbami na rodiče.

Výzvou pro nás bude vytvoření skupiny dětí z  náhradních
rodin, která by dětem měla pomoci ve vyrovnávání se
s  jej ich těžkostmi. Cílem setkávání dětí bude i vytvoření
publikace pro další děti s  podobným osudem. Hlas dětí
z  náhradních rodin tak bude zase slyšet o trochu víc.
Chceme, aby jej slyšela veřejnost i odborníci .
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STATISTIKYZA ROK2014

počet náhradních rodin v  dlouhodobé spolupráci
(v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče nebo Dohod s  osvoj iteli ) 90

počet zájemců o náhradní rodinnou péči 77

počet rodin, které využily službu jednorázově 2 3

podpoření dospělí 1 98

podpořené děti 2 41

počet kontaktů a intervencí s  rodinami v  rámci individuální práce 631 8

počet kontaktů a intervencí s  rodinami v  rámci skupinových aktivit 461 8

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Centrum náhradní rodinné péče –
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„Proč dělám dobrovolníka? Je to činnost, za kterou sice nedo-
stanete žádné peníze, ale nehmotná odměna, které se vám
dostane, je k  nezaplacení. Vždycky jsem chtěla ostatním lidem,
kteří neměli v  životě tolik štěstí, nějakým způsobem pomáhat.
U dětí to podle mě platí dvojnásob, protože jsou závislí na nás
dospělých. Díky dobrovolnictví a podpoře Amalthey můžu dělat
něco, co mě naplňuje a přináší velikou radost. "

Denisa, 22 let

„Moje zaměstnání je péče o nemohoucí rodiče. Je to náročné
na psychiku, a proto jsem toužila po nějaké změně a zpestření
dne. Zanedlouho jsem se dozvěděla, že v  Amalthee hledají
dobrovolníka do předškolního klubu Amálka. Tak jsem se zara-
dovala a čekala, jestli to vyjde a vyšlo. Koordinátorka mi školku
ukázala a představila mě učitelům. Moc se mi tam líbilo. Měla
jsem trochu obavy z dětí, jestli si vzájemně sedneme, ale mé
obavy nebyly na místě. Dnes tam docházím už půl roku a jsem
šťastná. Našla jsem nové kamarády a získávám mnoho nových
zkušeností, jak pracovat s dětmi. Jsem ráda, že mohu být jako
dobrovolník někomu prospěšná, a zároveň si u toho pročistit
hlavu od běžných starostí.“

Marcela, 38 let
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KOMUA JAKPOMÁHAJÍDOBROVOLNÍCI

Dětem, vyrůstajícím ve vlastních nebo náhradních   rodinách,
nabízí pravidelnou pomoc se školní přípravou nebo se
společně věnují zvolené volnočasové aktivitě a to přímo
v  domácím prostředí rodiny. Zatímco se dítěti věnuje
dobrovolník, rodič může využít čas pro sebe nebo se vě-
novat dalšímu dítěti v  rodině.

Náhradním rodinám nabízí odlehčení formou zaj ištění hlí-
dání jej ich dětí.

Rodičům procházejícím obtížnou životní situací nabízí
pomoc s  nácvikem péče o děti , o domácnost, s  vedením
školní přípravy dítěte i v  rozvíjení dalších rodičovských
dovedností.

Pracovníkům pomáhají s  realizací programu pro děti v  rám-
ci Odpoledních klubů, Setkání rodin, Víkendových pobytů
pro děti a Rodinných setkání.

Pracovníkům Předškolního klubu Amálka pomáhají se zapo-
jováním dětí do hravých aktivit. Společně se s  dětmi učí,
tvoří nebo je doprovází na společných výletech klubu.

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM

• možnost seberealizace formou tvořivé práce s rodinami
a jej ich dětmi

• získání zkušeností v práci s dětmi v náhradní rodinné
péči a možnost setkávat se s jej ich rodinami

• nahlédnutí do metod práce s dětmi a rodinami
procházejícími obtížnou životní situací

• podporu a vedení od koordinátora dobrovolníků a soci-
álních pracovníků

• supervizi , bezplatné vzdělávací a sebezkušenostní
semináře

• potvrzení o dobrovolnické činnosti

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Dobrovolnictví –
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CO SE NÁM PODAŘILO VROCE 2014

Díky dostatečnému počtu dobrovolníků mohly být vybrané
služby pro rodiny, zejména víkendové aktivity, nabízeny
v  plánovaném rozsahu a kvalitě. Celkem vstoupilo do
kontaktu s rodinami 48 dobrovolníků.

Zapoj ili jsme nové zájemce o dobrovolnictví, ať už do práce
s dětmi v konkrétních rodinách nebo do realizace programu
pro děti v rámci skupinových aktivit.

Oslovovali jsme studenty středních, vyšších odborných
a  vysokých škol k zapojení do dobrovolnického programu
a  k získání nových zkušeností a dovedností. Uspořádali jsme
na školách celkem 6 interaktivních přednášek, 3 o potře-
bách dětí a 3 přednášky o dobrovolnictví.

Pečovali jsme o dobrovolníky formou nabídky pravidelné
supervize, uspořádali jsme 4 vzdělávací semináře a jeden
sebezkušenostní a vzdělávací víkend pro dobrovolníky.

VÝZVYPRO ROK2015

V  roce 2 01 5 chceme:

Získat dobrovolníky pro výjezdy rodin s dětmi v pracovních
dnech a za tímto účelem oslovit skupinu zájemců o dobro-
volnictví, kteří mohou věnovat svůj čas právě ve všedních
dnech.

Rozvíjet spolupráci s dobrovolnickými agenturami, školami
a dalšími subjekty za účelem rozvoje dobrovolnictví a do-
brovolnických programů v konkrétních lokalitách.

Spolupracovat s městy a Pardubickým krajem za účelem
rozvoje dobrovolnictví - plánovat a realizovat osvětové akce
podporující dobrovolnictví, díky kterým se může široká ve-
řejnost dozvědět o možnosti dobrovolnického uplatnění
v  místě jej ich bydliště.
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STATISTIKY

Dobrovolnictví v  programu Centrum náhradní rodinné péče

počet dobrovolníků, kteří byli v kontaktu s rodinami 34

počet rodin, které byly podpořeny službami dobrovolníků 64

počet podpořených dospělých 1 04

počet podpořených dětí 1 07

počet odpracovaných dobrovolnických hodin 1 2 88,2

Dobrovolnictví v programu Podpora pro rodinu a dítě

počet dobrovolníků, kteří byli v kontaktu s rodinami 1 4

počet rodin, které byly podpořeny službami dobrovolníků 2 8

počet podpořených dospělých 49

počet podpořených dětí 41

počet odpracovaných dobrovolnických hodin 2 2 4,45

Děkujeme všem našim dobrovolnicím a dobrovolníkům za spolupráci
a těšíme se na další v  roce 2 01 5 !

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Dobrovolnictví –
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Zkušenosti z terénní práce jsme předávali také formou
vzdělávacích seminářů pro odbornou i širší veřejnost –
vzdělávali jsme kromě Pardubic např. v Ostravě, Praze,
Vsetíně, Prostějově, Kroměříži , Blansku, Vrchlabí i Špindle-
rově Mlýně. Získávali jsme tak inspiraci pro naši další práci .

Témata seminářů

• attachment – posílení vztahu mezi rodičem a dítětem
• identita a kontakt dítěte s vlastní rodinou
• vytváření knihy života
• doprovázení náhradní rodiny
• romské dítě v náhradní rodinné péči
• potřeby dětí
• příprava dětí do školy a komunikace se školou
• jak mluvit s  dětmi, aby nás poslouchaly a cítily se při jaté
• pěstounská péče na přechodnou dobu

a další témata…

Lektoři : Mgr. Lenka Balogová, Mgr. Ria Černá, Mgr. Eva
Dobrušová, Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Martina
Rybová, Mgr. Alena Saidlová, Bc. I va Skokanová, David
Svoboda DiS. , PhDr. Jan Vyhnálek, Mgr. Petra Zahradníková,
Bc. Barbora Zachařová

Statistika realizovaných seminářů

semináře počet jednodenní dvoudenní

Semináře
pro veřejnost 8 8 0

Semináře na klíč 1 5 1 3 2

Děkujeme všem účastníkům, kterých bylo v roce 2 01 4 více
než 300, za jej ich zájem a spolupráci . Prostředky získané ze
vzdělávání jsou použity na financování služeb pro rodiny
s  dětmi a provoz organizace.

Aktuální seznam seminářů naleznete na www.amalthea.cz
v  sekci Nabídka vzdělávání. Rádi Vám také připravíme na-
bídku dle Vašeho zadání.

Kontakt: vzdelavani@amalthea.cz

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Vzdělávací semináře –



30

Představenstvo

PhDr. Markéta Ďurechová, předsedkyně představenstva
Karel Švejda, DiS. , místopředseda představenstva
I ng. I veta Vitáčková, členka představenstva

Dozorčí rada

Mgr. Zuzana Říhová
I vona Šislerová
Bc. J itka Vavřinová

Ředitel organizace

David Svoboda, DiS.

Pobočka Chrudim
Podpora pro rodinu a dítě

Mgr. Jana Ženíšková
vedoucí týmu, sociální pracovnice

Bc. Eva Černá
sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí týmu

Mgr. Petra Sochorová (od 06/1 4)
sociální pracovnice

Mgr. Michaela Teplá (od 08/1 4 MD)
sociální pracovnice

I vana Dopitová
pracovnice předškolního klubu

Mgr. Aleš J irásek
pracovník předškolního klubu

Mgr. Eva Pavlovičová
koordinátorka projektu „Pojďte do školky“

Mgr. Kateřina Martínková
koordinátorka rodinných konferencí

Mgr. Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí
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Centrum náhradní rodinné péče

Mgr. Ria Černá
vedoucí týmu, sociální pracovnice, psycholožka

Mgr. Alena Saidlová
sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí týmu

Mgr. Martina Rybová
sociální pracovnice

Bc. I vana Skokanová
sociální pracovnice

Bc. Zuzana Švecová
sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Chocholová
koordinátorka dobrovolnictví

Pobočka Česká Třebová
Služby pro rodinu a dítě

Mgr. Petr Čada
vedoucí týmu, sociální pracovník

Mgr. Blanka Valachová
sociální pracovnice, zástupkyně vedoucího týmu

Bc. Lenka Davidová
sociální pracovnice

Mgr. Jana Frydrychová
sociální pracovnice

Mgr. Petra Říhová (od 08/1 4)
sociální pracovnice

Bc. Barbora Zachařová
sociální pracovnice

Bc. Marta Zhořová
sociální pracovnice

Bc. Lucie Nováková, DiS.
koordinátorka dobrovolnictví

Provozní složka

Ondrej Balog
vedoucí provozní složky

I vana Dopitová
administrativní pracovnice

Milena Šalomounová (do 08/1 4)
administrativní pracovnice

Markéta Půhonová (od 1 0/1 4)
administrativní pracovnice

Radka Olivová (od 08/1 4)
koordinátorka vzdělávání
a projektů podpořených z  EHP fondů

Radek Král, DiS.
účetní, ekonom

Mgr. Tereza Dvořáková
fundrasing, PR

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Tým v roce 2 01 4 –
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Státní správa a samospráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pardubický kraj

Město Česká Třebová

Město Hlinsko

Město Chrudim

Město Králíky

Město Lanškroun

Město Ústí nad Orlicí

Město Vysoké Mýto

Město Žamberk
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Mezinárodní organizace

Lumos Foundation

Nadace a nadační fondy

Nadace člověk člověku

Nadace Sirius

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační fond Albert

Nadační fond J&T

Nadační fond Veolia

Projekt „Děti doma – s rodiči nebo pěstouny"
je podpořen grantem z I slandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Činnost organizace podpořili –
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Dárci a podporovatelé

AAA Auto Group N.V.
ACTI VA spol. s.r.o.
Aquacentrum Pardubice
ALBI Česká republika
Asseco Solutions, a.s.
Bakla café, Pardubice
BARTH – media, a.s.
Café Kafíčko, Litomyšl
Cawelo, s.r.o.
CZ LOKO, a.s.
Český rozhlas Pardubice
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
EKORA s.r.o.

Elektrárny Opatovice, a.s.
eSports.cz
FRONTEND s.r.o.
Goldfein CZ s.r.o.
I solit – Bravo, spol. s.r.o.
I veco Česká republika
JABLOCOM s.r.o.
Karel Holoubek – Trade Group a.s.
Kimberly – Clark, s.r.o.
Klub 2 9, Pardubice
Knihkupectví Kanzelsberger, a.s.
Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
Kompakt s.r.o.
KONZUM, obchodní družstvo
Lekarna.cz
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Lesy ČR, s.p.
LMC, s.r.o.
Nakladatelství Baobab
Obchod Mlsný Pecivál, Chrudim
Oki Systems, s.r.o.
Pardubický perník Pavel Janoš
POHANKA – jídelna pro zdraví, Pardubice
Rádio Černá Hora
Restaurace Neuperský dvůr, Chrudim
Rozvojový fond Pardubice, a.s.
Siemens, s.r.o.
Východočeské divadlo Pardubice
ZEMA – KV s.r.o.
ZUŠ Pardubice – Polabiny

Individuální dárci

Tomáš Dvořák
Johana Dvořáková
Karel Eder
Petr Ficner
Pavel Franc
Veronika a I vo Francovi
Hana Hajnová
Radek Král
Pavel Kríso
Magdaléna Krygielová
Vlastimil Mazura
Ondřej Mišík
Richard Nedoma
Ludmila Nováková
Hana Solařová
Petr Švejda
Markéta a Karel Švejdovi
Petr Trochta
Marek Třešňák
Martin Vaňous
Dana Vojáčková
Jan Wagner
Zdeněk Žádník

DĚKUJEME všem individuálním DÁRCŮM, kteří přispěli
na naši činnost, a všem našim DOBROVOLNÍKŮM.

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Činnost organizace podpořili –
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Nadace Sirius – v  roce 2 01 4 jsme společně dokončili
projekt s  názvem Využití terapeutických metod při práci
s  dětmi v  náhradní rodinné péči . Pokračujeme také ve
spolupráci s  Centrem podpory, o.p.s. (dceřiná společnost
Nadace Sirius).

Nadace Terezy Maxové dětem dlouhodobě podporuje naši
práci s  těhotnými ženami a jej ich partnery a pomáhá ve vy-
hledávání nových pěstounů a s  osvětou v  tématu náhradní
rodinná péče.

Nadační fond J&T je dlouholetým partnerem Amalthey
v  oblasti podpory služeb – spolupracujeme v  oblasti osvěty,
rodinných konferencí, vyhledávání nových pěstounů, vzdě-
lávání a podpory pro rodiny s  dětmi.

Mezinárodní organizace Lumos je dlouholetým partnerem
Amalthey v  oblasti metodických konzultací, zprostředkování
zahraničních zkušeností a vzdělávání. Lumos je partnerem
projektu Děti doma – s  rodiči nebo pěstouny.

Všem našim partnerům děkujeme za spolupráci a podporu!
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Struktura zdrojů financovánív roce 2014

I . Cizí (vázané) zdroje
I.I Zdroje pro základní činnost

Zdroj příjmu Hodnota vKč %
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2   760  000,00 2 6,2 9
Ministerstvo práce a sociálních věcí -
- odbor Rodiny a ochrany práv dětí 1   1 32   906,00 1 0,79
Ministerstvo práce a sociálních věcí -
- veř. zakázky 2 88   880,00 2 ,75
Státní příspěvek na výkon pěst. péče 5   1 2 3   1 44,1 7 48,79
Ministerstvo vnitra 37  000,00 0,35
Pardubický kraj 1 66   000,00 1 ,5 8
Město Chrudim 80  000,00 0,76
Město Vysoké Mýto 3   000,00 0,03
Město Žamberk 5   000,00 0,05
Město Ústí nad Orlicí 1 6   000,00 0,1 5
Město Lanškroun 2 5   000,00 0,2 4
Město Česká Třebová 1   000,00 0,01
Město Králíky 2 5   000,00 0,2 4
Nadace Terezy Maxové 5 1 9   999,1 3 4,95
Nadace Člověk člověku 2 8   680,00 0,2 7
Nadace J&T 1 68   775 ,00 1 ,61
Nadace Veolia 2 4  895 ,00 0,2 4
Burza Filantropie 7  000,00 0,07
Lesy ČR 5 0  000,00 0,48
Siemens 37  5 00,00 0,36

Celkem 10  499  779,30 100,00

I. Cizí (vázané) zdroje
I.I I . Zdroje pro rozvojovou činnost

Zdroj příjmu Hodnota vKč %
Nadace Sirius 341   5 5 0,05 1 6,34
Nadace NROS -
- Děti doma - s rodiči nebo pěstouny 436  45 6,5 3 2 0,88
ESF - partnerský projekt Člověk v tísni -
- Pojďte do školky 1   31 2   380,90 62 ,78

Celkem 2   090  387,48 100,00

I. Cizí (vázané) zdroje
I.I I I . Zdroje pro investiční činnost

Zdroj příjmu Hodnota vKč %
Nadace Sirius 44  995 ,92 31 ,03
Burza Filantropie 1 00  000,00 68,97

Celkem 144  995,92 100,00

Cizí (vázané) zdroje celkem 12   735   162,70
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I I . Vlastní (nevázané) zdroje

Zdroj příjmu Hodnota vKč %
Dary soukromých subjektů 2 44  5 92 ,5 5 2 6,39
Příspěvky účastníků pobytů 86  1 1 2 ,00 9,2 9
Tržby z hospodářské činnosti 5 85   449,00 63,1 8
Veřejné sbírka (vč. DMS) 3   904,5 0 0,42
Ostatní zdroje (úroky, kurz. rozdíly) 6   61 4,63 0,71

Celkem 926  672,68 100,00

Zdroje celkem 13  661   835,38



40

Náklady a výnosy 2014

Náklady (v tis. Kč)

Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem %
Spotřebovaný materiál 92 3 1 5 938 6,81 %
Spotřebované služby 2   2 30 1 1 3 2   343 1 7,02 %
Osobní náklady 9   91 6 2 01 1 0  1 1 7 73,49%
Daně a poplatky 2 5 0 2 5 0,1 8%
Ostatní náklady 2 80 0 2 80 2 ,03%
Odpisy dlouhodobého majetku 63 0 63 0,46%

Náklady celkem 13   437 329 13   766 100,00%

Výnosy (v tis. Kč)

Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem %
Tržby za vlastní výkony a zboží 5 5 5 485 1   040 7,69%
Ostatní výnosy 7 0 7 0,05 %
Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0,00%
Při jaté příspěvky 5 1 1 0 5 1 1 3,78%
Při jaté dotace 1 1   95 8 0 1 1   95 8 88,47%

Výnosy celkem 13   031 485 13   516 100,00%

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Hospodářský výsledek 2 01 4 -406 1 5 6 -2 5 0
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Majetek a závazky 2014

Majetek (aktiva) v tis. Kč

Položka k 1 . 1 . 2014 k 31. 12. 2014
Dlouhodobý majetek - celkem 118 264
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 907 1 049
Dlouhodobý finanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku -789 -785

Krátkodobý majetek - celkem 4464 4097
Zásoby 1 5 2 0
Pohledávky 483 5 5 4
Krátkodobý finanční majetek 35 81 2 686
J iná aktiva 385 837

Majetek celkem 4582 4361

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

Položka k 1 . 1 . 2014 k 31. 12. 2014
Vlastní zdroje - celkem 958 841
Vlastní jmění 647 1 091
Výsledek hospodařeni 31 1 -2 5 0

Cizí zdroje - celkem 3624 3520
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 0 709
Krátkodobé závazky 1 85 3 2 5 69
J iná pasiva 1 771 2 42

Zdroje krytí celkem 4582 4361
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název: Amalthea o.s.

kde nás najdete:

pobočka Chrudim:
Městský park 2 74, 5 37 01 Chrudim I V
tel. 466 302   05 8

pobočka Česká Třebová:
Hýblova 5 46, 5 60 02 Česká Třebová
tel. 773   5 1 2 5 2 5

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 1 99, 5 30 03 Pardubice
I Č 2 66 47 2 1 4
č.ú. 1 07-362 2 802 5 7/01 00

Vedení organizace
Představenstvo
PhDr. Markéta Ďurechová, předsedkyně představenstva, statutární
zástupkyně

Karel Švejda, DiS. , místopředseda představenstva

I ng. I veta Vitáčková, členka představenstva

e-mail: predstavenstvo@amalthea.cz

Ředitel
David Svoboda, DiS. , ředitel organizace, statutární zástupce
tel. 776 75 2 805 , david@amalthea.cz

Provozní složka
Ondrej Balog, vedoucí provozní složky
777 75 2 81 9, ondrej@amalthea.cz

I ng. Kateřina Němcová, DiS. , ekonom, účetní
734 445 2 5 8, katerina.n@amalthea.cz

Radek Král, DiS. , ekonom, účetní
604 45 2 2 5 9, radek@amalthea.cz

Markéta Půhonová, administrativní pracovnice
733   745   35 4, marketa@amalthea.cz

Radka Olivová, koordinátorka vzdělávání
774  2 1 4  696, radka@amalthea.cz

I ng. Kamila Komárková, fundraising a PR
777 75 2 830, kamila@amalthea.cz
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Chrudim
Podpora pro rodinu a dítě
466 302   05 8, rodina@amalthea.cz

Mgr. Jana Ženíšková, vedoucí týmu, sociální pracovnice
777 033 602 , jana@amalthea.cz

Bc. Eva Černá, sociální pracovnice a zástupkyně vedoucí týmu
777 75 2 82 6, eva.c@amalthea.cz

Mgr. Petra Sochorová, sociální pracovnice
773   95 2   82 0, petra@amalthea.cz

Mgr. Eva Pavlovičová, koordinátorka projektů
podpořených z  EHP fondů, 776   75 2   81 8, eva@amalthea.cz

Rodinné konference
Mgr. Gabriela Pavlíková, koordinátorka rodinných konferencí
774 45 2 077, gabina@amalthea.cz

Předškolní klub Amálka
Mgr. Aleš J irásek, pracovník předškolního klubu Amálka
776 491 32 7, ales@amalthea.cz

I vana Dopitová, pracovnice předškolního klubu Amálka
777  75 2 82 4, iva.d@amalthea.cz

Radka Olivová, pracovnice předškolního klubu Amálka
774  2 1 4  696, radka@amalthea.cz

Centrum náhradní rodinné péče
466 302   05 8, pestouni@amalthea.cz

Mgr. Ria Černá, vedoucí týmu, sociální pracovnice, psycholožka
775 5 5 9 1 79, ria@amalthea.cz

Mgr. Alena Saidlová, sociální pracovnice a zástupkyně vedoucí týmu
777 75 2 82 5 , alena@amalthea.cz

Bc. I vana Skokanová, sociální pracovnice
777  75 2 840, iva@amalthea.cz

Bc. Zuzana Švecová, sociální pracovnice
730 891 330, zuzana@amalthea.cz

Mgr. Martina Rybová, sociální pracovnice
777 75 2 901 , martina.r@amalthea.cz

Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnictví
777 75 2   81 8, katerina@amalthea.cz

Česká Třebová
Služby pro rodinu a dítě
Mgr. Petr Čada, vedoucí týmu, sociální pracovník
773 5 1 2 5 2 5 , petr@amalthea.cz

Bc. Lenka Davidová, sociální pracovnice
777 75 2 842 , lenka.d@amalthea.cz

Mgr. Hana Duchoňová, sociální pracovnice
608 436 1 5 6, hana@amalthea.cz

Bc. Jana Frydrychová, sociální pracovnice
777  75 2   833, jana.f@amalthea.cz

Bc. Petra Říhová, sociální pracovnice
733   745   349, petra.r@amalthea.cz

Bc. Marta Zhořová, sociální pracovnice
776 75 2 81 9, marta@amalthea.cz

Bc. Barbora Zachařová, sociální pracovnice
777  75 2   82 3, barbora@amalthea.cz

Mgr. Lenka Velebná, koordinátorka dobrovolnictví
734  85 2   909, lenka.v@amalthea.cz

Amalthea – Výroční zpráva 2 01 4 – Základní data a kontakty –



44

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Dobrovolnictví je příběh. Vytvořte si ten svůj . Bližší infor-
mace o tom, jak se můžete stát dobrovolníkem, najdete na
www.amalthea.cz.

PODPORUJTE KONKRÉTNÍDÍTĚVEVLASTNÍ,
ADOPTIVNÍČI PĚSTOUNSKÉRODINĚ

Chcete-li finančně či materiálně pomoci konkrétnímu dítěti
a jeho rodině, napište nám na amalthea@amalthea.cz, rádi
Vás propojíme s  rodinou, které Vaše finanční podpora po-
může.

POŠLETE NÁM FINANČNÍDAR

Jednorázový dar pro Amaltheu v  jakékoliv částce na účet
1 07-362 2 802 5 7/01 00, 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 1 00 Kč na účet
1 07-362 2 802 5 7/01 00. Stačí zadat trvalý příkaz a ozvat
se nám na e-mail amalthea@amalthea.cz. Jako malou
odměnu získáte naše “amálkovské“ propagační předměty.

KUPTE„AMÁLKOVSKÝ“PŘEDMĚT

Hrnek, placka, tričko, jojo a další pědměty…
k  zakoupení na www.amalthea.cz

PŘISPĚJTEANONYMNĚ DOVEŘEJNÉ SBÍRKY

číslo účtu: 1 07-45 5 061 02 07/01 00

SLEDUJTE NÁS NA WEBU, FACEBOOKU
A TWITTERU



Výroční zpráva 2014 byla podpořena tiskárnou POINT CZ, s.r.o.

www.amalthea.cz

www.facebook.com/o.s.Amalthea

www.twitter.com/AMALTHEAcz




