
Máte děti ve věku 3 – 7 let, které nechodí do mateřské 
školy z finančních či sociálních důvodů?
Potřebujete připravit Vaše dítě na zápis do první třídy?
Má Vaše dítě odklad povinné školní docházky?
Chodí Vaše dítě do 1. nebo 2. třídy na základní škole 
a potřebuje doučování?
Nacházíte se v obtížné životní situaci?
Jste z Chrudimi a blízkého okolí?

Pak je tu pro Vás náš nový projekt „UČÍME SE SPOLEČNĚ“

Co Vám nabízíme
•	 všestranný	rozvoj	a	přípravu	předškolních	dětí	na	vstup	do	běžných		

															mateřských	či	základních	škol	formou	docházky do Předškolního 
 klubu Amálka

•	 doučování dětí navštěvujících 1. a 2. třídy základních škol
•	 pomoc v komunikaci se	školami,	školskými	poradenskými	pracovišti	

 nebo s úřady ohledně vzdělávání Vašich dětí
•	 podporu Vám - rodičům při vzdělávání Vašich dětí (vzdělávací akce,  

 informace o našem školském systému, půjčování pomůcek a mnoho  
 dalšího)

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Úspěšný, rychlý a kultivovaný způsob řešení rodinných sporů, který za pomoci třetí strany –
mediátora, vede ke smírnému řešení. Je to neformální, mimosoudní proces, ve kterém jsou obě
strany přítomny dobrovolně. 

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a uskutečnitelná dohoda, na
jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu a je pro obě strany konfliktu
přijatelná. 

Situace, ve kterých může rodinná mediace pomoci:
• výchova dětí před a po rozvodu 
• výživné pro nezletilé děti 
• kontakt rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi 
• rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou děti 

vychovávány, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozchodu) 
• mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi dospívajícími dětmi 

a rodiči)

Výhody mediace:
• rychlé a efektivní řešení – účastníci se mohou vyhnout soudnímu sporu a mají kontrolu

nad jeho průběhem a výsledkem
• důvěra/mlčenlivost – jednání probíhá v bezpečném prostředí a důvěrné informace 

podléhají závazku mlčenlivosti
• zmírnění nebo vyřešení konfliktu napomáhá dětem vyrovnat se lépe s obtížnou situací

Za jakých podmínek je mediace poskytována:
• dobrovolná účast obou sporných stran
• dostatek času na setkání - jedno mediační sezení trvá cca 3 hodiny

Mediace je určena pro rodiny s nízkými příjmy, které bydlí v Pardubickém kraji a je 
poskytována zdarma. 

Kontakt: Gabriela Pavlíková, 774 452 077, gabina@amalthea.cz

Více informací o rodinných mediacích a dalších aktivitách realizovaných v rámci projektu Děti doma – s rodiči
nebo pěstouny naleznete na www.amalthea.cz.
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB AMÁLKA

Co klub nabízí?
•	 předškolní	přípravu	dětí	-	rozvoj	dovedností	a	znalostí	dětí	

	 prostřednictvím	vzdělávacích	her	a	tematické	předškolní	výchovy
•	 dopolední	program	pro	děti	předškolního	věku	čtyři	dny	v	týdnu
•	 nápravu	a	rozvoj	řečových	dovedností
•	 soužití	v	kolektivu	vrstevníků
•	 přátelské	a	bezpečné	prostředí	pro	hry,	pohyb	i	výuku	Vašich	dětí
•	 společné	aktivity	dětí	a	rodičů
•	 poradenství	a	pomoc	při	výchově	Vašeho	dítěte,	pomoc	při	výběru	

 mateřské či základní školy
•	 doprovod	při	vyjednávání	s	Vaší	mateřskou	či	základní	školou,	

	 doprovod	do	školských	poradenských	zařízení	či	na	úřady
•	 kontakty	na	další	návazné	služby,	které	při	péči	o	svou	rodinu	

 potřebujete

Kde a kdy Předškolní klub Amálka najdete?
Předškolní	klub	Amálka	najdete	na	adrese	Městský	park	274,	537	01,	Chrudim	
v 1. patře budovy. Děti mohou klub navštěvovat vždy od úterý do pátku 
v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. Podmínkou je doprovod dítěte do klubu 
a spolupráce rodiny s pracovníky, doporučená je pravidelná docházka. 

Máte-li	zájem	o	některou	z	našich	služeb,	
kontaktujte pracovníky klubu, kteří Vám 
poskytnou více informací.

Kontakty na pracovníky projektu „Učíme se společně“
Aleš	Jirásek,	e-mail:	ales@amalthea.cz,	mobil:	776	491	327
Iva	Dopitová,	e-mail:	iva.d@amalthea.cz,	mobil:	777	752	824


