úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové.
Poprvé se k Vám dostává Výroční zpráva občanského
sdružení Amalthea a poprvé máme tu možnost rekapitulovat,
shrnout a hodnotit období právě minulé.
Název našeho občanského sdružení Amalthea vychází
z dávné řecké legendy: Amalthea byla božská koza, jejíž
mléko pil Zeus ukrytý před svým otcem Kronem v jeskyni
Dikté na ostrově Kréta. Dá se říci, že božská koza Amalthea
byla pěstounkou boha Dia.
Na podzim roku 2003 jsme společně s kolegy a přáteli
založili organizaci s cílem poskytovat dostupné a kvalitní
služby podporující rozvoj péče o rodinu a dítě. V ČR je velmi
rozšířená ústavní péče, vnímáme potřebu rozvíjet a podporovat rodinnou péči. To znamená, že každé dítě by mělo
mít právo vyrůstat v rodinném prostředí.
V roce 2004 jsme zahájili projekt Centra náhradní
rodinné péče o. s. Amalthea v jehož rámci byla navázána
spolupráce s více než 30 pěstounskými rodinami. Centrum
náhradní rodinné péče Pardubice si našlo své zázemí a postupně realizovalo služby, které aktuálně reagují na potřeby
pěstounských rodin.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům
a to individuálním i firemním, dále nadaci Výboru dobré vůle
Olgy Havlové, Ministerstvu práce a sociálních věcí, programu
Pomozte dětem NROS a Krajskému úřadu Pardubice za
finanční podporu, bez které by služby Centra náhradní péče
nemohly být realizovány.
Dále bych chtěl poděkovat všem členům o. s. Amalthea
za jejich aktivní přístup, odbornost, projevenou důvěru,
podporu a hlavně za ně samotné.
Další velké dík patří pěstounským rodinám, dětem a samotným pěstounům. Vážím si Vaší otevřenosti, aktivity
a spolupráce. Děkuji.
David Svoboda, předseda představenstva o. s. Amalthea
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poslání a cíle
organizace
Poslání o.s. Amalthea
Poskytovat dostupné, kvalitní, různorodé a kontinuální
služby podporující rozvoj péče o rodinu a dítě.
Dlouhodobé cíle o.s. Amalthea

»

prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací
činnosti rozvíjet a podporovat sociální služby
v oblasti péče o rodinu a dítě

»

iniciovat spolupráci a komunikaci se státními i nestátními institucemi a hledat možnosti zvyšování
kvality péče o rodinu a dítě

»

zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému
služeb pro děti bez rodinného zázemí

»

poskytovat podporu rodinám a jedincům v obtížné
životní situaci

»

vytvořit
nabídku
dostupných
služeb
v oblasti
náhradní rodinné péče jako kontinuální podpůrný
systém

5

postavení služeb
náhradní rodinné
péče v ČR a v regionu
Východiska:
V České republice je velmi rozšířená ústavní
péče. Na přepočet obyvatel má ČR z evropských zemí
nejvíce osob žijících v ústavní péči. Ústavní péče velmi
poškozuje zdravý vývoj dítěte
Většina dětí - ať vyrůstaly v ústavní péči nebo
žily v dysfunkční rodině - touží po opravdové fungující
rodině. Je to projev základní psychické potřeby
někomu a někam patřit, mít někoho pro sebe, mít pocit
sounáležitosti. Psychická, ústavní deprivace způsobuje
vážné poruchy ve vývoji intelektovém i emočním. Ještě
v době dospívání se deprivované děti chovají v mnohém
jako děti předškolní - nevyspěle, nediferencovaně.
Funkční rodina (a to i náhradní) je nejdůležitější
mikrosystém společnosti, je zodpovědná za péči
a výchovu budoucí generace.
Co prosazujeme:
Každé
dítě
má
právo
vyrůstat
v rodinném
prostředí (Úmluva o právech dítěte). Alternativou
ústavní výchovy je pěstounská péče a rozvoj jejích
různých forem. Vzhledem k tomu, že v současné době
zájem o pěstounskou péči klesá, je třeba poskytovat
více informací, zvýšit odbornou i materiální podporu,
zvýšit prestiž pěstounské péče.
Postavení organizace v ČR:
O. s. Amalthea se prostřednictvím projektu CNRP
dostalo do celostátních registrů služeb pracujících
v oblasti náhradní rodinné péče. Zároveň se pracovníci
centra zapojili do výcviku v oblasti náhradní rodinné
péče vedeného britskými kolegy z organizace Boys and
Girls Welfare Society pořádaného o. s. Natama.
Aktivně
se
zástupci
CNRP
účastnili
konferencí,
seminářů a pracovních skupin, které řešily současné
problémy a navrhovaly nové koncepce v oblasti
náhradní rodinné péče v ČR.
6

Postavení organizace v regionu:
Během celého roku 2004 o. s. Amalthea jako nová
organizace informovala o svých záměrech a činnosti
představitele Krajského úřadu Pardubického kraje,
Magistrátu
města
Pardubic,
městských
úřadů
pověřených obcí, senátorku a kompetentní pracovníky
sociálních odborů. Organizace se za rok činnosti
zviditelnila a našla si své místo v poli sociálních služeb
ve východočeském regionu.
Podle nám dostupných informací není ve východočeském regionu služba, která by cíleně a dlouhodobě
pracovala v oblasti náhradní rodinné péče.
Poskytované služby byly a jsou koncipovány
s ohledem na aktuální potřeby pěstounských rodin
a také vychází z odborných a zahraničních studií
a zkušeností.
Jsme v kontaktu s 35 pěstounskými rodinami
a čtyřmi žadateli o pěstounskou péči. Pracujeme
a jezdíme za rodinami v celém Pardubickém kraji.
Kontaktují nás i rodiny z Královéhradeckého kraje.
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zhodnocení
roku 2004 z pohledu
organizace
Díky členům a spolupracovníkům o. s. Amalthea
se podařilo na počátku roku 2004 efektivně a kvalitně
nastavit vnitřní organizační strukturu. V oblasti
finanční, ekonomické, v oblasti kompetencí a rozhodování je pro nás primární maximální průhlednost
a transparentnost. Představenstvo se pravidelně schází
a aktivně se zapojuje do aktivit organizace. Úkoly
a činnosti byly na počátku činnosti organizace
rozděleny mezi všechny členy sdružení.
Organizace se v roce 2004 nejvíce prezentovala
projektem Centra náhradní rodinné péče. V průběhu
roku si postupně pracovníci CNRP budovali důvěru vůči
pěstounským rodinám, žadatelům o náhradní rodinnou
péči atd. Zkvalitnění vztahů s orgány náhradní rodinné
péče zřizované místní samosprávou (především Krajský
úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubic)
zůstává důležitým úkolem pro rok 2005. V rámci
nestátních subjektů se o. s. Amalthea stalo členem
Koalice nevládek Pardubického kraje. Mimo region
Pardubického kraje jsme navázali spolupráci s klíčovými subjekty v síti sociálních služeb v oblasti
náhradní rodinné péče na úrovni ČR (Issis, Středisko
náhradní rodinné péče Praha, Natama, Sdružení
pěstounských rodin atd.).
V prvním roce života se nám podařilo vypořádat
se s počátečními finančními problémy, personálním
deficitem (a to hlavně v oblasti managementu) a hledáním svého místa v síti sociálních služeb v Pardubickém kraji.

materiálně
technické
zabezpečení

Od ledna roku 2004 poskytuje o. s. Amalthea
služby v pronajatých prostorách Salesiánského střediska Pardubice na Zborovském náměstí 2018. V roce 2004
jsme disponovali kanceláří (zázemí pro sociální
pracovníky i management), dále velkou místností
určenou na setkávání pěstounských rodin, malou
místností
pro individuální konzultace, kuchyňkou
a sociálním zázemím. Pro volnočasové aktivity dětí
v rámci setkávání pěstounských rodin jsme využívali
další prostory v budově (tělocvičnu, hernu, malý sál,
hřiště).
Díky sponzorským darům jsme získali dostačující
počítačové a kancelářské vybavení (několik stolních
počítačů, tiskárnu a kvalitní kopírku). Na nákup
ojetého
osobního
vozu
byly
určeny
prostředky
z programu Pomozte dětem NROS, zbylou část jsme
uhradili
z daru
jednoho
firemního
dárce.
Vůz
využíváme v rámci asistenčního programu (dojíždíme
s ním do pěstounských rodin po celém kraji).
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centrum náhradní
rodinné péče
CNRP
Představení programu
Základní ideou projektu je poskytování sociálních
služeb rodinám, které mají děti v pěstounské či jiné
péči. Projekt je realizován od září roku 2003, pod
o. s. Amalthea od ledna 2004. Služby jsou poskytovány
jak v prostorách CNRP, tak přímo v terénu, v pěstounských rodinách v Pardubickém kraji.
Cíle projektu
Dlouhodobé cíle

»

iniciovat vznik agentury zabezpečující komplexní
péči a zajištění nabízených služeb

»

zjistit a zmapovat systém současné sociální sítě
týkající se NRP v Pardubickém kraji a následně
definovat nepokrytá místa v síti

»

být partnerem
koncepcí

»

vytvářet a nabízet kvalitní programy pro přípravu
budoucích rodičů v NRP

v expertní

roli

pro

vytváření

Krátkodobé cíle

»

realizovat poradenské služby pro žadatele a zájemce o NRP

»

vytvářet náhradním rodinám kontinuální podpůrný
systém formou klubů a svépomocných skupin

»
»

informační a osvětová činnost

»
10

psychochologické, sociální a právní poradenství pro
rodiny, které mají již svěřené dítě do náhradní
rodinné péče
asistenční
rodinám

a

dobrovolnická

pomoc

pěstounským

»

doprovázení rodin v NRP v obtížných a krizových
situacích

»

realizovat setkávání pěstounů (víkendové pobyty,
konzultace)

Cíle projektu pro r. 2004 se podařilo z velké části
naplnit. CNRP o. s. Amalthea poskytuje všechny
deklarované služby od počátku r. 2004, od května 2004
v plném provozu se dvěma zaměstnaneckými úvazky
sociálních pracovníků, psycholožkou a právníkem na
DPP.
Konkrétní průběh jednotlivých aktivit
Setkání pěstounských rodin » v r. 2004 se podařilo
realizovat
4
celodenní
a
1
víkendové
setkání
pěstounských rodin. V rámci setkání pěstounů proběhly
odborné přednášky na tato témata: Romské dítě
a předškolní výchova, Problematika opuštěných dětí,
Profesionální pěstounská péče, Hyperaktivita a poruchy
učení,
Školní
úspěšnost
a
služby
Pedagogicko
psychologických poraden.
Seminář » v červnu proběhl interaktivní seminář pro
sociální pracovníky mající na starost NRP z měst
a pověřených obcí Pardubického kraje.
Individuální práce s pěstounskými rodinami » probíhá
zejména formou návštěv přímo v domácnostech
pěstounů a při setkáních pěstounů.
Poradenství » základní nabídku psychologického,
sociálního a právního poradenství využívali v první
polovině roku zejména pěstouni z Pardubic a okolí. Od
září zájem o poradenství vzrostl a služby začaly
využívat i rodiny mimopardubické.

Základní poskytované služby:
sociální práce
psychologické a právní poradenství
terénní práce v pěstounských rodinách
informační servis
individuální poradenství
vzdělávání pěstounů
case-management
setkávání pěstounských rodin
vytváření prostoru pro sdílení
odkazy a zprostředkování na ostatní služby
v sociální síti
» odpolední klub pro pěstounské rodiny
» dobrovolnická a asistenční pomoc v pěstounských rodinách

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Metody práce:
terénní práce (návštěvy v rodinách)
volnočasové aktivity pro rodiče i děti
sociální práce, psychologické a právní služby
individuální setkávání
skupinové setkávání
dobrovolnická práce
semináře, přednášky, besedy
supervize
rodičovské skupiny
doprovázení
case managment
krizová intervence

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Spolupráce v síti sociálních služeb
Krajský úřad – sociální odbor
Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí
Salesiánské středisko dětí a mládeže Pardubice
Středisko náhradní rodinné péče Praha
Péče o duševní zdraví Pardubice
Issis o. s. Olomouc
Natama o. s.
DOM o. s.
Nadace Terezy Maxové - adopce.com
Rozum a Cit - nadační fond pro opuštěné děti
Sdružení pěstounských rodin - Brno
Dětské centrum - Veska
Koalice nevládek Pardubicka

Statistiky a jejich interpretace
Statistické údaje z realizace programu CNRP
o. s. Amalthea za období 1.1. – 30.12.04
Počty klientů kontaktovaných v průběhu r. 2004:
počet kontaktovaných rodin
34
počet pěstounských rodin
32
počet pěstounů
60
počet dětí
88
počet žadatelů o NRP
6
počet kontaktů
250
(poradenství, strukturovaný rozhovor,
telefonický kontakt, korespondence)

Aktivita
Celodenní (resp. víkendové)
setkání pěstounských rodin
Doprovodné programy pro
pěstouny (přednášky, besedy,
konference, promítání
tématických filmů)
Seminář pro pracovníky úřadů
Počet pracovníků na semináři
(soc. pracovníci úřadů, zástupci
Dětských domovů, kojeneckých
ústavů a pracovníci NNO)
Poradenství
Poradenství celkem
Integrovaný systém pěstounské
péče
Návštěvy v pěstounských
rodinách
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Počet
5 setkání
54 rodin na setkáních celkem
89 pěstounů na setkáních
celkem
180 dětí na setkáních celkem
10

programů

1 seminář
39 osob
38
25
70
133

psychologických poradenství
právních poradenství
sociálních poradenství
poskytnutých poradenství
celkem
7 jednání

25 realizovaných návštěv
40 zúčastněných pěstounů
60 zúčastněných dětí

Interpretace:
» setkání pěstounů
Statistika ukazuje zájem
pěstounské rodiny mají
vyměňovat si zkušenosti.

pěstounů o setkávání,
zájem se vzdělávat,

»

doprovodné programy
(promítání filmů, besedy, diskuse atd.)
Jedná se o 2-3 hodinové programy konané ve všední
dny

»

seminář pro pracovníky úřadů
Tento seminář vznikl ve spolupráci s o.s. Natama,
pracovalo se interaktivně se zaměřením na potřeby
dětí v obtížné životní situaci. Vzájemné setkávání
s pracovníky úřadů považujeme za přínosné a to
i přesto, že pohledy a názory se mohou lišit.

»

poradenství
Psychologické, právní, sociální poradenství výrazně
vzrostlo v druhém pololetí roku. Pro mnohé
pěstouny bylo důležité poznat blíže program CNRP,
pracovníky, pocit bezpečí, důvěry. Terénní práce
v rodinách
pozitivně
přispěla
v navázaní
vztahu s pěstounskými rodinami.
návštěvy v pěstounských rodinách
V přirozeném prostředí pěstounských rodin probíhá
kontakt méně formálně, rodiny jsou otevřenější, je
více
času a prostoru
pro vzájemné sdílení
a doprovázení. Z těchto návštěv, kde jsme mimo
jiné zjišťovali potřeby pěstounských rodin, vzešel
program
asistenční
dobrovolnické
pomoci
v pěstounských rodinách. V druhém pololetí roku
začali
vyškolení
dobrovolníci,
v
počátku
za
asistence koordinátora
programu, působit ve
3 rodinách.

»

Personální pokrytí CNRP
Od května 2004 má CNRP dva pracovníky na plný
úvazek – vedoucího projektu a sociálního pracovníka.
Psycholog a právník pracují dle aktuální potřeby jako
externisté. Na projektu se též podíleli externisté
z oblasti managementu, ekonomie a účetnictví.
Významnou měrou se dále podílel na realizaci projektu
devítičlenný dobrovolnický tým.
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manažerské
zajištění chodu
organizace
Členská základna a orgány
občanského sdružení Amalthea:
Členskou základnu tvoří jedenáct lidí – většinou se
jedná o pracovníky působící několik let v sociální
oblasti; členy sdružení jsou však také účetní, právník
a grafik. Sdružení volí ze svého středu představenstvo
(místopředsedu i předsedu) a tři členy dozorčí rady.
Složení dozorčí rady v prvním roce bylo profesně
pozoruhodné: tvořili ji právník, pracovnice Policie ČR
a auditorka velké finanční společnosti.
Valná hromada se sešla od založení sdružení 3x:
9. prosince 2003, 23. ledna a v den 1. výročí založení
27. listopadu 2004.
Představenstvo o.s. Amalthea na období 9.12.2003 až
27.11.2004:
David Svoboda, DiS – předseda představenstva
Martina Pojmonová – místopředsedkyně představenstva
Mgr. Zdeňka Roušarová – členka představenstva
Představenstvo o.s. Amalthea na období 27.11.2004 po
současnost:
David Svoboda, DiS – předseda představenstva
Martina Pojmonová – místopředsedkyně představenstva
Radek Král – člen představenstva
Dozorčí rada o.s. Amalthea na období 9.12.2003 po
současnost:
Bc. Jitka Vavřinová, Ing. Iveta Polanská, Mgr. Martin
Schreier.
Odborný garant: Středisko náhradní rodinné péče
Supervizor CNRP: PhDr. Petr Klíma
Členství v asociacích: Koalice nevládek Pardubicka
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Plánovací procesy v organizaci:
Základní linii stěžejního odborného programu sdružení
– Centra náhradní rodinné péče (CNRP) – položila již
předcházející činnost členů sdružení a zejména
vedoucího programu, bylo nač navázat. Cíle programu
byly
prověřeny
v okamžiku
podávání
prvních
samostatných žádostí o finance z veřejných i soukromých zdrojů. O cílech a prioritách CNRP i směřování
celé organizace v r. 2004 rozhodla valná hromada na
základě doporučení odborných pracovníků a představenstva sdružení. Po dlouhých diskusích a mnoha
analýzách jsme se rozhodli pro stabilizaci pilotního
programu a organizační, finanční a personální ukotvení
organizace. Přijali jsme také rozhodnutí nerozvíjet
odbornou činnost překotně, ale vždy s rozmyslem a po
důkladných úvahách. Nejde nám o kvantitu, ale
o kvalitní služby.
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Ekonomika a finance:
Základní podporu programu CNRP do začátku poskytlo
Ministerstvo práce a sociálních věcí, vzápětí byla
potvrzena
finanční
dotace
Pardubického
kraje.
Finanční prostředky nezbytné k větší stabilitě nám
záhy poskytli první soukromí firemní i individuální
dárci. Zdroje financování významně doplnily i nadace:
Výbor dobré vůle Olgy Havlové a NROS z programu
Pomozte dětem.
Tvrdým oříškem pro každou neziskovou organizaci je
v průběhu roku vyladit rozpočet programů podle
uznaných dotací. Pro nás byl tento úkol o to
obtížnější, že vstupní rozpočet CNRP pro žádosti na
MPSV a Pardubický kraj nesplňoval potřeby naší
organizace (rozpočty vznikaly pod jinou organizací
dříve, než začal být projekt realizován a její potřeby
byly
odlišné).
Díky
schopnostem
managementu
o.s. Amalthea se však podařilo zavést ekonomický
systém poskytující přehled o cash-flow každého
programu i režijních nákladů organizace v reálném
čase. MPSV i Pardubický kraj vyšly vstříc našim
potřebám a odsouhlasily změny v rozpočtu přidělených
dotací.
Vztahy s veřejností, propagace, média
Od počátku činnosti si představenstvo uvědomuje
nutnost komunikovat s širokou veřejností. V průběhu
roku vznikly první propagační materiály, vizitky, letáky
a webové stránky sdružení poskytující základní
informace
o
činnosti.
Cítíme
povinnost
nejen
informovat o poskytovaných službách, ale také o využívání finančních prostředků z veřejných i soukromých
zdrojů. Všechny činnosti průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme; výsledky jsou sumarizovány půlročně
v průběžných a závěrečných zprávách a samozřejmě
i v této výroční zprávě. Aktivně spolupracujeme
s místními médii všeho druhu – nejvíce s Pardubickými
novinami, pardubickou redakcí MF Dnes a Českým
rozhlasem Pardubice. Za jejich ochotu informovat
o činnosti i problematice náhradní rodinné péče jim
patří upřímný dík.
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výhledy
pro rok 2005

Cíle organizace pro následující rok:
» udržet a rozšířit služby programu Centra náhradní
rodinné péče
▪ dopracovat systém nabídky služeb
▪ zvýšit dostupnost služeb formou terénní práce
▪ zakotvit a profesionalizovat dobrovolnický
program poskytující asistenční služby
▪ v pilotní fázi zavést supervizi pěstounských rodin
» začít realizovat nový odborný program „Zdravá
rodina“; tento program je určen pro těhotné ženy
a dívky, páry nebo jednotlivce plánující vstup do
manželství či rodičovství, rodiče na mateřské
dovolené a rodiny s dětmi do 18 let. Projekt
“Zdravá rodina” nabízí ambulantní, poradenské
a terapeutické služby pro rodiny i jednotlivce
nacházející se v obtížné životní situaci.

»

zpevnit organizační zázemí programů
▪ tvorba Strategického plánu rozvoje organizace
▪ systematizace a profesionalizace dalšího manažerského zajištění (dílčí plánovací procesy,
personalistika, Public Relations, fundraising)
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zaměstnanci
a externisté
v r. 2004
David Svoboda DiS.
vedoucí CNRP a sociální pracovník (100% úvazek)
Petr Bydžovský
sociální pracovník (100% úvazek)
Mgr. Zdenka Roušarová
psychologické poradenství (DPP)
Mgr. Martin Schreier
právní poradenství (DPP)
Martina Pojmonová
PR, fundraising, projektový management (DPP)
Ing. arch. Lukáš Pavlík
grafik (DPP)
Radek Král
účetnictví, ekonomika (DPP)
Bc. Jitka Vavřinová
pokladní (DPP)

činnost o.s. Amalthea
v roce 2004 podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové
Nadace rozvoje občanské společnosti
z programu Pomozte dětem

Tyto základní finanční pilíře doplňuje řada firemních
i individuálních dárců. Přesto, že jsou pro nás často
dárci bezejmennými, bez jejich podpory si činnost naší
organizace neumíme představit. Náš dík patří i jim.
Děkujeme také mnoha dobrovolníkům, jejich činnost
nejen doplňuje systém péče o pěstounské rodiny
a jejich děti, ale je pro nás cennou zpětnou vazbou.
Poděkování patří také Salesiánskému středisku mládeže
v Pardubicích, které se celý rok podílelo na organizaci
setkání
pěstounských
rodin
a
na
volnočasových
aktivitách pro děti pěstounů.
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účetní uzávěrka
ROZVAHA (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav
Stav
k 1.1.2004 k 31.12.2004

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

85

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

-

-

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5

108

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

-

-

-5

-23

B. Krátkodobý majetek

19

188

-

-

I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

5

4

14

184

-

-

19

273

Stav
Stav
k 1.1.2004 k 31.12.2004
19

214

-

19

19

195

B. Cizí zdroje celkem

-

59

I. Rezervy celkem

-

-

II. Dlouhodobé závazky celkem

-

-

III. Krátkodobé závazky celkem

-

59

IV. Jiná pasiva celkem

-

-

19

273

I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem

PASIVA CELKEM
22

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

75

II. Služby ceklem

149

III. Osobní náklady celkem

450

IV. Daně a poplatky celkem

-

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

7
18

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

-

VIII. Daň z příjmů celkem

-

Náklady celkem

699

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

5

II. Změny stavu zásob celkem

-

III. Aktivace celkem

-

IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a opravných položek celkem

-

VI. Přijaté příspěvky celkem

205

VII. Provozní dotace celkem

684

Výnosy celkem

894

C. Výsledek hospodaření po zdanění

195
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ZMĚNY AKTIV V ROCE 2004
Dlouhodobý majetek - brutto
Stav k 1.1.2004
Změny:

- Kč
1.001

Os. automobil - Hyundai

Stav k 31.12.2004

70 000,00 Kč

70 000,00 Kč

Drobný dlouhodobý majetek - brutto
Stav k 1.1.2004
Změny:

5 045,00 Kč
2.003

Bezdrátovy zvonek

1 399,00 Kč

2.004

Laserová tiskárna

5 627,00 Kč

2.005

Mobil - Siemens A55

2 200,00 Kč

2.006

Mobil - Siemens C45

1 390,00 Kč

2.007

Vysavač

1 663,50 Kč

2.008

PC David

15 603,00 Kč

2.009

Kopírka

Stav k 31.12.2004

5 000,00 Kč

37 927,50 Kč

Finanční majetek
Stav k 1.1.2004
Změny:

14 587,42 Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004

934 216,67 Kč
-764 633,50 Kč

184 170,59 Kč

Pohledávky
Stav k 1.1.2004
Změny:

4 500,00 Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004
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712 329,00 Kč
-713 079,00 Kč

3 750,00 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ V ROCE 2004
Závazky z odběratelsko-dodavatelských vztahů
Stav k 1.1.2004
Změny:

-366,50 Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004

166 795,84 Kč
-169 977,84 Kč

-3 548,50 Kč

Závazky za zaměstnancemi
Stav k 1.1.2004
Změny:

- Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004

324 260,00 Kč
-353 974,00 Kč

-29 714,00 Kč

Závazky za státem
Stav k 1.1.2004
Změny:

- Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004

144 109,00 Kč
-162 327,00 Kč

-18 218,00 Kč

Ostatní závazky
Stav k 1.1.2004
Změny:

- Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004

925,00 Kč
-9 079,00 Kč

-8 154,00 Kč

Závazky celkem
Stav k 1.1.2004
Změny:

-366,50 Kč
Přírustky 2004
Úbytky 2004

Stav k 31.12.2004

636 089,84 Kč
- 695 357,84 Kč

-59 634,50 Kč
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finanční zpráva
PŘÍJMY DLE ZDROJŮ
Hodnotové vyjádření
Zdroj příjmu
Dotace MPSV
Dotace PK
Příspěvek VDV
Dotace NROS

%

287 000,00 Kč

32%

70 000,00 Kč

8%

251 504,00 Kč

28%

75 000,00 Kč

8%

203 252,00 Kč

23%

5 905,00 Kč

1%

892 661,00 Kč

100%

Dary soukromých dárců
Ostatní příjmy

Celkem

Celkem

ROZKLIČOVÁNÍ NÁKLADŮ NA NÁKLADY SPRÁVNÍ
A NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Položka

Celkové náklady

Náklady na soc. služby

Náklady na správu

Spotřeba materiálu

52 726,10 Kč

43 374,70 Kč

- Kč

Spotřeba energie

11 034,04 Kč

9 077,04 Kč

- Kč

Spotřeba ost. neskl.
dodávek

10 948,85 Kč

9 006,95 Kč

- Kč

Cestovné

26 535,00 Kč

26 337,00 Kč

- Kč

Ostatní služby

115 097,84 Kč

99 549,14 Kč

- Kč

Mzdové náklady

353 974,00 Kč

291 194,00 Kč

29 500,00 Kč

Zákonné sociální
pojištění
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého
majetku
Náklady celkem
Náklady celkem v %

95 703,00 Kč

95 703,00 Kč

- Kč

14 871,26 Kč

9 388,81 Kč

- Kč

17 899,00 Kč

- Kč

- Kč

698 789,09 Kč

669 289,09 Kč

29 500,00 Kč

100%

95,80%

4,20%

Pozn.: Vzhledem k tomu, že náklady na správu projektů nejsou specifikovány zákonem a že
administrativní a organizační chod programu CNRP zajišťuje vedoucí programu, uvádíme
pouze přímé náklady na manažerské jištění projektu.

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK
Hodnotové vyjádření
Mzdové náklady

401 068,00 Kč

Mzdy - prac. pom.

240 533,00 Kč

Mzdy - dohody

76 340,00 Kč

Odvody

84 195,00 Kč

Provozní náklady
Materiálové náklady

304 486,50 Kč
65 893,10 Kč

DHDM

32 544,60 Kč

Kancelář

14 067,50 Kč

Drogerie

1 467,00 Kč

Výpočetní technika

15 603,00 Kč

Odborná literatura

1 300,00 Kč

PHM

911,00 Kč

Energie

13 920,00 Kč

Služby

80 836,00 Kč

Vzdělávání

27 450,00 Kč

Nájem

48 750,00 Kč

Propagace
Pojištění
Cestovní náklady
Příkazy
Ostatní cest. náklady
Oprava a údržba
Spoje
Telefon
Poštovné
Jiné
Občerstvení pro klienty
Bankovní poplatky
Jiné
Setkání s pěstouny

Výdaje celkem

3 711,00 Kč
925,00 Kč
26 381,00 Kč
23 981,00 Kč
2 400,00 Kč
802,50 Kč
30 001,50 Kč
27 254,50 Kč
2 747,00 Kč
86 652,40 Kč
1 985,40 Kč
1 382,00 Kč
76 184,00 Kč
7 101,00 Kč

705 554,50 Kč
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základní data
a kontakty na organizaci

Název organizace:
IČ:
Datum a číslo
registrace u MV ČR:
Sídlo organizace:
Poštovní adresa:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:
WWW:

Amalthea
266 47 214
28.11.2003, VS/1-1/55641/0-R
Husova 199, 530 03 Pardubice
Zborovské náměstí 2018,
530 02 Pardubice
č.ú. 188 243 185 / 0300
466 302 058
amalthea@volny.cz
www.amalthea.pardubice.cz

