
Malá knížka 
o Amálce



Ahoj, jmenuji se Amalthea, 
ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první 
pěstounka, která se starala o malého Dia, 
když se o něj nemohla postarat jeho vlastní 
maminka. Proto podle mne pojmenovali 
organizaci, která pomáhá přesně takovým 
dětem, o které se jejich maminky a tatínkové 
nemohou starat. 

Ptáte se, jak to v Amálce chodí?
Tak já Vám povím pohádku  
o Terezce. 
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Terezka je malá holčička, která 
se narodila mamince a tatínkovi. 
Ti byli však tak chudí, že museli 
bydlet v úplně malinkatém 
pokojíčku. Moc se trápili, že 
se o Terezku nemohou dobře 
postarat. Terezka často plakala 
a rodiče si s ní nevěděli rady. 

Rozhodli se, že pro jejich malou 
holčičku bude lepší, když bude 
vyrůstat u jiných rodičů, u kterých 
by se měla dobře a opravdu nic by 
jí nechybělo. 
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A co se nestalo. V jednom městě se přesně 
takoví rodiče našli. Na Terezku se moc těšili. 
Už dlouho věděli, že přesně pro tuhle malou 
holčičku mají doma místo, že pro ni budou  
ti nejlepší pěstouni. Tak se totiž novým 
rodičům říká!

A protože nová maminka s novým tatínkem 
chtěli, aby se Terezce v jejich rodině líbilo, 
navštívili Amálku. 
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V Amálce se seznámili s jednou 
moc fajn paní. Jmenovala se Šárka. 
A úplně nejlepší na ní bylo, že 
jezdila za Terezkou domů. Vždy 
si nejdříve povídala s maminkou 
a tatínkem a vymýšleli společně,  
co by Terezka potřebovala, aby byla 
spokojená a dobře rostla. Šárka si 
našla pokaždé čas i na Terezku.  
Ta jí vyprávěla, co je u nich nového, 
co všechno už umí a jaké má nové 
hračky.
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Jak Terezka rostla, musela 
překonávat různé překážky, 
které ji v životě potkávaly. 
Jednou takovou překážkou 
bylo špatné mluvení. Ať se 
Terezka snažila sebevíc, 
nebylo jí rozumět. A tak 
Šárka mamince s Terezkou 
poradila, ať zkusí zajít 
k jedné moc hodné paní 
doktorce. Ta Terezce určitě 
poradí, jak na to. A opravdu 
poradila! To měla Terezka 
radost, že si konečně může 
povídat s ostatními dětmi, 
maminkou a tatínkem. 
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Šárka Terezku seznámila také 
s Andrejkou. Je to prý dobrovolnice. 
Terezka sice nevěděla, co to dobrovolnice 
je, ale byla moc ráda, že kromě Šárky 
k nim domů jezdí i Andrejka. Při každé 
návštěvě měla Andrejka připravené 
hry a cvičení. Dokonce s Terezkou 
procvičovala správnou výslovnost. 
Obě si moc rozuměly, chodily spolu 
na procházky a často si vyprávěly 
pohádky, kterým se pak smály. Terezka 
dnes už krásně mluví a s Andrejkou jsou 
kamarádky. Teď už si spolu tolik nehrají, 
ale Andrejka pomáhá Terezce s psaním 
a procvičují čtení.
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Terezka s rodiči jezdí i do Amálky. 
Taťka s mamkou chodí na přednášky 
a malá Terezka? Ta už vlastně není 
tak malá. Chodí s ostatními dětmi 
na klub, kde společně něco vyrábějí, 
hrají různé hry, povídají si, kreslí 
anebo se jdou projít někam ven. 
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Terezka ráda jezdí s Amálkou i na delší  
pobyty. Třeba na dva dny nebo na celý  
týden, kde tráví čas plný zážitků spolu  
s kamarády z jiných rodin.
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Občas do Amálky přijede i maminka 
s tatínkem, kterým se Terezka narodila 
a kteří se o ni nemohli a nemohou 
postarat. Hrají si a povídají o tom, co 
se komu stalo po dobu, co se neviděli. 
Když setkání skončí, Terezka je někdy 
smutná a občas se jí stýská. To pak 
Terezce pomáhá, když si o tom promluví 
s mamkou nebo taťkou, u kterých bydlí. 
A může o tom říct taky Šárce! 
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Pracovníci Amálky se snaží, aby 
se všechny děti i Terezka měly 
dobře. Proto se jich ptají, co se 
jim v Amálce líbí a nelíbí. Terezka 
také ví, že si může s pracovníky 
i se svými rodiči povídat o tom,  
co ji tíží nebo s čím si neví rady.
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Tak, milé děti, teď už 
víte, jak to v Amálce 
chodí. A kdybyste cokoliv 
potřebovaly nebo Vás 
něco trápilo, nebojte se to 
říct svým rodičům nebo 
pracovníkům Amálky.

Ti jsou tu proto, abyste se 
cítily dobře a co nejmíň věcí 
Vás trápilo.
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Pokud máte pocit, že si nevíte 
s něčím rady a potřebovali  
byste poradit, můžete nám zavolat 
na číslo 773 952 819 a sociální 
pracovník Amálky Vám zkusí 
pomoci.

Můžete zavolat i na linku bezpečí 
na číslo 116 111 – volání je zdarma 
z pevných i mobilních telefonů.
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