úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, kolegynĕ, kolegové,
dostává se Vám do ruky tĥetí výroĆní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád,
že se nám v roce 2006 podaĥilo Ćinnost organizace nejen udržet, ale
také dále rozvíjet. Nebylo to jednoduché a tím více si toho vážím.
Stále se snažíme o co nejvĕtší transparentnost jak v odborných
službách, tak ve finanĆních a manažerských oblastech. Stále více si
uvĕdomuji, že k dobĥe fungující organizaci nestaĆí dobrý úmysl, ale je
tĥeba také mnoho odbornosti, a to jak v pĥímé práci, tak v manažerském vedení organizace. Tímto bych rád podĕkoval všem kolegĭm,
kteĥí mají velký podíl na souĆasném stavu organizace a kteĥí umĕjí své
lidské kvality dobĥe sladit se svou odborností.
V druhé polovinĕ roku 2006 jsme mohli personálnĕ posílit tým
CNRP a tím zvýšit objem i kvalitu poskytovaných služeb. Dále jsme
díky našemu prvnímu evropskému projektu zaĆali s pĥípravou strategického plánu rozvoje organizace do roku 2012. V souĆasné dobĕ se
dokonĆují formulace vizí a misí, na které navazují jednotlivé klíĆové
oblasti s akĆními plány. Je pĥíjemné vĕdĕt, kam jdeme a Ćeho chceme cestou dosáhnout. Je to bezpeĆnĕjší cesta pro zamĕstnance, Ćleny
sdružení a hlavnĕ pro lidi, kteĥí služeb o. s. Amalthea využívají.
Dĕkuji všem, kteĥí se plánování aktivnĕ úĆastnili.
Rád bych také podĕkoval všem finanĆním partnerĭm – individuálním a firemním dárcĭm, a také donorĭm z veĥejné správy. Velké
podĕkování patĥí rovnĕž všem dobrovolníkĭm, bez kterých by nĕkteré
služby pro pĕstounské rodiny nemohly fungovat. Jedná se pĥedevším
o odpolední kluby, víkendová setkávání a asistenĆní program v rodinách. Rád bych zde zmínil také úspĕchy programu Zdravá rodina,
který v roce 2006 zaznamenal velký nárĭst zájmu o nabízené služby.
Bližší informace o programu najdete ve výroĆní zprávĕ.
V ąeské republice bohužel stále nedochází k výrazné zmĕnĕ
v oblasti péĆe o opuštĕné dĕti. V ústavní péĆi vyrĭstá stále mnoho
dĕtí, které by své dĕtství mĕly prožívat v rodinách. Ĥešením tohoto
stavu - jak ukazují mnohaleté zkušenosti evropských zemí - je rozvoj
odborné pĕstounské péĆe a sanace rodin, kterým hrozí odebrání
dítĕte. I dĕti staršího vĕku a dĕti s rĭznými handicapy mají právo
vyrĭstat v rodinách. Pĥimlouváme se za nĕ.
David Svoboda, pĥedseda pĥedstavenstva o.s. Amalthea
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poslání a cíle
organizace

Výğatek ze stanov sdružení:
ąl. III
Cíl Ćinnosti sdružení
Poslání obĆanského sdružení
Poskytovat dostupné, kvalitní, rĭznorodé a kontinuální služby
podporující rozvoj péĆe o rodinu a dítĕ.
Cíle obĆanského sdružení
» prostĥednictvím osvĕtové, informaĆní a vzdĕlávací Ćinnosti
rozvíjet a podporovat soc. služby v oblasti péĆe o rodinu
a dítĕ
» iniciovat spolupráci a komunikaci se státními i nestátními
institucemi a hledat možnosti zvyšování kvality péĆe o rodinu
a dítĕ
» zvyšovat podíl náhradní rodinné péĆe v systému služeb pro
dĕti bez rodinného zázemí
» poskytovat podporu rodinám a jedincĭm v obtížné životní
situaci
» vytvoĥit nabídku dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péĆe jako kontinuální podpĭrný systém
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vize a mise
Amalthea o.s. do roku

2012
Výğatek 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 péĆe o rodinu a dítĕ, podporuje zdravé
fungování rodiny, pomáhá ĥešit problémy tak, aby se pĥedcházelo
umisīování dĕtí do ústavní péĆe, podporuje a doprovází náhradní
rodiny. Pĭsobí na území Pardubického kraje a blízkého okolí vĆ.
mĕsta Hradce Králové.
Realizuje odborné programy, zamĕĥené na prevenci problémĭ
v rodinĕ, pĥípravu na rodiĆovství, práci se sociálnĕ slabšími
rodinami. Poskytuje široké spektrum služeb pĕstounským a adoptivním rodinám, vĆ. kontaktĭ s biologickou rodinou. Pracuje
s biologickou rodinou, jejíž dítĕ je umístĕno v ústavní péĆi nebo
je ústavní péĆí ohroženo.
V návaznosti na odborné programy poskytuje vzdĕlávání, informace a provozuje osvĕtu v oblasti péĆe o rodinu a dítĕ,
podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají nebo
chtĕjí zabývat.
Svoji Ćinnost provádí v návaznosti na státní správu, je respektovanou souĆástí sítĕ sociálních služeb a rovnoprávným partnerem
státním institucím. Spolupracuje s veĥejnou správou a ostatními
poskytovateli. Zpracovává podklady a spolupracuje pĥi tvorbĕ
koncepĆních dokumentĭ a legislativy pro danou oblast.
Je odborným garantem metodiky Centra náhradní rodinné péĆe
(CNRP), zavádí inovativní služby v oblasti péĆe o rodinu a dítĕ.
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MISE
(PRINCIPY PRÁCE)
Amalthea pĥi své Ćinnosti respektuje potĥeby uživatelĭ svých
služeb, jejich právo se rozhodovat, respektuje souĆasnĕ možnosti
zadavatelĭ; své Ćinnosti plánuje spolu s uživateli i zadavateli.
Hlavním kritériem kvality Ćinnosti Amalthey je zdravý rozvoj
a zájmy dítĕte.
Amalthea preferuje kvalitu služeb nad kvantitou. Vytváĥí bezpeĆná prostĥedí pro poskytování služeb, dbá na soukromí a ochranu osobních údajĭ uživatelĭ služeb, dodržuje etický kodex sociálních pracovníkĭ a naplğuje standardy kvality sociálních služeb.
Odborné práce a manažerské jištĕní Amalthey jsou transparentní.
Amalthea respektuje potĥebu prĭbĕžného odborného rĭstu svých
pracovníkĭ a externistĭ a potĥebu otevĥenosti vĭĆi novým smĕrĭm v oblasti péĆe o rodinu a dítĕ.
S jinými organizacemi spolupracuje na principu partnerství.
Dbá na péĆi o své zamĕstnance a na otevĥenou komunikaci uvnitĥ
i vnĕ organizace.
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zhodnocení

roku 2006
z pohledu organizace

Rok 2006 byl pro o.s. Amalthea rokem rozvojovým. Podaĥilo se
personálnĕ posílit program Centra náhradní rodinné péĆe,
program Zdravá rodina díky odbornému vedení a kvalitní nabídce
kurzĭ zaznamenal výraznou poptávku po službách. ZaĆali jsme
pracovat na zavádĕní standardĭ sociálních služeb a probíhaly
pĥípravy na strategické plánování organizace. Rozšíĥili a stabilizovali jsme dobrovolnickou základnu a metodicky jsme dopracovali systém dobrovolnictví. Tyto aktivity mohla Amalthea realizovat díky projektu „Rosteme spoleĆnĕ“, který je financován
z Evropského sociálního fondu. Pĥestože je management sdružení
stále pĥetížen, povedlo se získat dostatek finanĆních prostĥedkĭ
na zajištĕní odborných programĭ, úspĕšnĕ jsme rozjeli první
evropský projekt a díky finanĆnímu daru od spoleĆnosti Toyota
Financial Services Czech s.r.o., který jsme získali prostĥednictvím NadaĆního fondu SluneĆnice Heleny Houdové, jsme mohli
realizovat týdenní letní pobyt pro pĕstounské rodiny a zavést
individuální plány pro dĕti z pĕstounských rodin.
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centrum
náhradní rodinné
péĆe

Pĥedstavení programu
Základní ideou programu Centra náhradní rodinné péĆe o. s.
Amalthea je nabídka dostupných, kvalitních, rĭznorodých a kontinuálních služeb podporujících rozvoj náhradní rodinné péĆe.
Projekt je zamĕĥen na rodiny v NRP, zájemce a žadatele o NRP,
odbornou a širokou veĥejnost. V roce 2006 došlo k nárĭstu poskytovaných služeb zejména v oblastech: terénní služby (návštĕvy
v rodinách), dobrovolnický program, asistenĆní program a služby
v oblasti sociální agendy. V prvním pololetí služby poznamenal
výrazný personální deficit, ve druhém pololetí se díky pĥíspĕvku
z programu Pomozte dĕtem NROS podaĥilo získat finanĆní
prostĥedky na další sociální pracovnici, což mĕlo výrazný vliv na
rozsah i kvalitu poskytovaných služeb.
V individuální práci s rodinami se nám podaĥilo ve vĕtším rozsahu
pracovat formou individuálních plánĭ, každá rodina má svého
klíĆového pracovníka. Prĭbĕžnĕ revidujeme kvalitu poskytovaných služeb a to formou supervize, velkých týmových porad,
zavádĕním standardĭ kvality sociálních služeb. Snažíme se
získávat zpĕtné vazby od klientĭ, spolupracujících subjektĭ,
donorĭ. Zvýšili jsme informovanost o námi poskytovaných
službách.
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Cíle programu
Centrum náhradní rodinné péĆe si klade za cíl navázat na služby
poskytované státními organizacemi v oblasti náhradní rodinné
péĆe a tyto služby dále rozvíjet. Naším zámĕrem je rovnĕž
spolupráce s ostatními organizacemi pĭsobícími v této oblasti,
a to jak ve veĥejném, tak v soukromém sektoru.
Cílový stav projektu je, aby zájemci o NRP Ći pĕstounské rodiny
mĕli možnost využívat rĭznorodé, ale kontinuální služby v oblasti
NRP jako je napĥ. podpora, vzájemné setkávání, pĥedávání
zkušeností, vzdĕlávání atd. Dále si projekt klade za cíl více
informovat veĥejnost o možnostech NRP a zvýšit tak poĆet
žadatelĭ a zájem veĥejnosti o tuto oblast.
Hlavním posláním a cílem projektu je naplğování základních
životních potĥeb dĕtí vyrĭstajících mimo svou biologickou rodinu. Prostĥednictvím náhradní rodiné péĆe zmírnit jejich
handicap a deprivaci a postupnĕ naplğovat základní životní
potĥeby (potĥeby místa, výživy, podpory, ochrany a limitĭ)
s cílem rozvinout jejich pozitivní potenciál ve zdravou a spokojenou osobnost.
Dlouhodobé cíle:
zlepšit situaci, ve které se pĕstounské rodiny a zájemci
o NRP aktuálnĕ nacházejí
» realizovat poradenské služby pro rodiny v NRP, žadatele
a zájemce o NRP (psychologické, sociální, právní)
» být partnerem v expertní roli pro vytváĥení koncepcí
» vytváĥet a nabízet kvalitní programy pro pĥípravu budoucích
rodiĆĭ v NRP
» doprovázet rodiny v NRP v obtížných a krizových situacích
» informaĆní a osvĕtová Ćinnost

»
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Cíle a priority pro rok 2006 a jejich plnĕní:

»

zvyšovat kvalitu a rozvíjet stávající programy a služby
CNRP (poradenské služby, asistenĆní pomoc v rodinách,
odpolední klub atd.)
Cíl se nám podaĥilo naplnit, díky spolupráci se 7 externími spolupracovníky jsme výraznĕ zvýšili podíl poradenských služeb
v programu, zejména formou dlouhodobých individuálních plánĭ
s rodinami. Jednotlivé programy mají jasnou strukturu, koncepci
a ze strany pĕstounských rodin je po nich poptávka. Ze statistik
vyplývá, že jsme zvýšili poĆet poskytnutých poradenských služeb
na dvojnásobek, odpolední klub se jevil v roce 2006 jako stabilní
souĆást nabídky poskytovaných služeb a konal se pravidelnĕ 1x
týdnĕ mimo prázdniny a záĥí, kdy jsme ĥešili 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, asistenĆní
služba atd.).
» udržet poĆet setkávání pĕstounských rodin se zamĕĥením
na menší setkávání umožğující individuální sociální práci
(2 celodenní informaĆní setkání pro všechny rodiny, 4-5 celodenních nebo víkendových setkání pro 4-5 rodin se zájmem
o individuální práci)
Realizovali jsem 6 setkání, z toho 3 pro 4-5 rodin – zamĕĥené na
individuální sociální práci, o setkávání je ze strany uživatelĭ služeb stále vĕtší zájem. Každé uskuteĆnĕné setkání se vyhodnocuje, je o nĕm vypracována zpráva a evidována statistika zúĆastnĕných rodin (v prĭbĕhu roku 2006 se uskuteĆnilo celkem 6 setkání,
zúĆastnilo se jich celkem 43 rodin a 124 dĕtí).
» realizovat desetidenní setkání pro 20-30 úĆastníkĭ (v letních mĕsících)
Cíl se podaĥilo naplnit, v Ćervenci probĕhl týdenní pobyt pro
pĕstounské rodiny (zúĆastnilo se ho 8 rodin (12 pĕstounĭ, 22 dĕtí).
» zavést pilotnĕ do 5 pĕstounských rodin supervizi (1x mĕsíĆnĕ)
Cíl se podaĥilo naplnit jen ĆásteĆnĕ a to proto, že supervize
pĕstounĭ je finanĆnĕ nákladná aktivita a rozpoĆet CNRP pro rok
2006 ani zdaleka nebyl naplnĕn. Pĥesto se nám podaĥilo získat na
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tuto aktivitu finanĆní prostĥedky z Globálního grantu EU.
Ve druhém pololetí roku 2006 probíhaly pĥípravy na zavedení
supervize do pĕstounských rodin, v prosinci se uskuteĆnil semináĥ
jak pro odborníky (vysoká úĆast odborníkĭ z ąR zabývající se
dlouhodobĕ supervizí), tak pro pĕstounské rodiny. Realizace
supervize v rodinách zaĆala v únoru 2007.

»

dopracovat systém osvĕtové a informaĆní Ćinnosti o NRP
(tvorba plánu)
Prĭbĕžnĕ informujeme odbornou i laickou veĥejnost vydáváním
zpravodaje o.s. Amalthea Novinky z Amálky, dále probĕhl
informaĆní poĥad ve spolupráci s ąeskou televizí, nĕkolik
rozhlasových rozhovorĭ, prĭbĕžnĕ informujeme místní denní
tisk. UskuteĆnilo se nĕkolik besed a pĥednášek. Pĥes veškerou
naší snahu vnímáme tuto oblast osvĕty a informovanosti odborné
i laické veĥejnosti za nedostaĆující. Chystáme vypracovat
koncepci osvĕty a propagace náhradní rodinné péĆe ve spolupráci
s krajem a mĕsty s tím, že se na realizaci této aktivity pokusíme
získat finanĆní prostĥedky v prĭbĕhu r. 2007-2008.

»

novĕ zavést Poradnu pro žadatele a zájemce o NRP (1x za
14 dnĭ)
Tuto aktivitu jsme zaĆátkem roku 2006 zaĆali realizovat,
v prĭbĕhu roku se ukázalo, že poskytování poradenství a služeb
pro zájemce a žadatele o NRP probíhá kontinuálnĕ ve všední dny
po domluvĕ s možností úĆasti na odpoledním klubu a setkávání
pĕstounských rodin.

» novĕ s min. 10 dĕtmi pracovat metodou individuálních
plánĭ (v rámci rodiny)
Tento cíl jsme
dvojnásobnĕ pĥekroĆili, pracujeme formou
individuálních plánĭ s cca 20 dĕtmi. Tuto aktivitu považujeme
v roce 2006 za jednu z nejúspĕšnĕjších, v její realizaci nám
pomáhá 7 externích spolupracovníkĭ a my doufáme, že se nám
podaĥí získat finanĆní prostĥedky pro pokraĆování jejich práce.
»

dotváĥet programy pro pĥípravu budoucích pĕstounĭ koncepce a metodika (s nezbytným rozšíĥením povĕĥení o sociálnĕ právní ochranĕ dĕtí a mládeže)
Od vytváĥení koncepce pĥípravy budoucích pĕstounĭ a osvojitelĭ
jsme upustili a to jak z dĭvodu velké poptávky po ostatních
službách (chybĕjící Ćasová, finanĆní i personální kapacita), tak
z dĭvodu malé poptávky ze strany úĥadĭ.
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» zprostĥedkovat 10 nových žadatelĭ o pĕstounskou péĆi
povĕĥeným obcím
Pĥímo jsme zprostĥedkovali úĥadĭm 6 nových žadatelĭ o pĕstounskou péĆi, nepĥímou formou pĥednášek a semináĥĭ jsme poskytli
dĭležité informace velkému množství lidí, kteĥí o náhradní
rodinné péĆi uvažují. Kolik z tĕchto lidí zažádalo o pĕstounskou
péĆi nevíme. Realizace tohoto cíle je závislá na jednotném
pĥístupu a koncepci propagace zúĆastnĕných subjektĭ (kraj,
obce, MPSV, NNO). Na koncepci propagace ve spolupráci s krajem pracujeme.
Služby a aktivity programu
Jednotlivé aktivity a služby probíhaly následujícím zpĭsobem:

»

Setkávání pĕstounĭ
Setkání je koncipováno jako 1-2 denní setkání rodin s dĕtmi buĐ
v prostorách CNRP v Pardubicích nebo v rekreaĆním stĥedisku
mimo mĕsto. Pro rodiĆe je pĥipraven skupinový program
(vzdĕlávání, beseda s odborníkem, pĥednáška na vyžádané téma,
workshopy, promítání filmĭ atd.), pĕstouni si interaktivnĕ
pĥedávají své zkušenosti formou diskuse nebo sebezkušenostních
a poznávacích „her“. Bĕhem dne nebo víkendu je však k dispozici
i prostor pro individuální poradenství (psycho-sociální, právní)
a neformální rozhovory mezi pĕstouny. Pro dĕti je zajištĕn
program - zajišīuje dobrovolnický tým o.s. Amalthea.

»

Návštĕvy u rodin
Návštĕvy realizujeme po pĥedchozí domluvĕ s rodinou. V rámci
návštĕv je ĥešen zejména case management, poskytujeme
všechny nabízené formy poradenství, dochází však i k situacím
vyžadujícím krizovou intervenci. V dĭvĕrném a známém prostĥedí
jsou pĕstouni otevĥenĕjší a více pĥipraveni spolupracovat.

»

Individuální plány
Každá rodina má svého klíĆového pracovníka, rodiĆe spoleĆnĕ
s ním formulují kontrakt o spolupráci a individuální plán na každé
dítĕ v rodinĕ. Mapují historii dítĕte, jednotlivé oblasti (zdraví,
vzdĕlávání, sociální kontakty dovednosti dítĕte atd.) a k tĕmto
oblastem se stanovují cíle a doporuĆení. Plány se prĭbĕžnĕ
revidují. V prĭbĕhu roku 2006 se ukázalo, že tato aktivita je
dĭležitá a nosná pĥi individuální a dlouhodobé práci s rodinou.
Rodiny využívající tuto aktivitu ji hodnotí velmi pozitivnĕ a prokazuje se, že má pĥímý vliv na zvyšování kvality života dítĕte.
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»

AsistenĆní program
Tento program jsme zaĆali realizovat na podzim 2004. Jeho
základem je kvalitní dobrovolnický program našeho centra.
Asistenci poskytujeme rodinám na vyžádání, jejím hlavním
smyslem je odlehĆení, pomoc vytváĥet Ćasovou rezervu pro
oddech rodiĆĭ. V rámci asistenĆního programu dobrovolníci
vykonávají Ćinnosti, u kterých nemusí být rodiĆe, tedy nákupy,
pomoc s úklidem, ale zejména péĆe o dĕti, volnoĆasové aktivity,
douĆování. AsistenĆní program probíhá i v rámci odpoledních
klubĭ. AsistenĆní program se v roce 2006 stabilizoval a zkvalitğoval. Mnoho aktivit a energie bylo soustĥedĕno na nábor
dobrovolníkĭ mimo okolí Pardubic a to zejména v oblastech
ąeské Tĥebové, Litomyšle, Lanškrounu.

»

Dobrovolnický program
Smyslem programu je zajistit dostateĆnĕ širokou bázi kvalitních
a erudovaných dobrovolníkĭ, kteĥí jsou schopni provádĕt kvalitní
asistenĆní program v rodinách. Dobrovolnický program zjišīuje
potĥeby pĕstounĭ, jejich pĥedstavy o pomoci dobrovolníka, jejich
požadavky na asistenta, ale zároveğ zajišīuje akvizici dobrovolníkĭ, jejich možnosti, schopnosti, proškolení, uzavírání smluv.
Dobrovolníci jsou zavádĕni do rodin sociálním pracovníkem a až
po urĆité dobĕ pracují v rodinách samostatnĕ. Pomáhají také
s volnoĆasovými aktivitami dĕtí v rámci odpoledních klubĭ. V roce 2007 bude díky projektu Rosteme spoleĆnĕ CNRP akreditovaným dobrovolnickým programem.

»

Vzdĕlávání pĕstounĭ
Vzdĕlávání pĕstounĭ považují i sami pĕstouni za jednu z nejdĭležitĕjších a nejpotĥebnĕjších aktivit. Vzdĕláváním máme na
mysli zejména nabídku pĥednášek, besed, workshopĭ v rámci
setkávání pĕstounĭ. V roce 2006 se uskuteĆnilo celkem 21 vzdĕlávacích akcí (o 50% více než v r. 2005).

»

RodiĆovské skupiny
RodiĆovské skupiny jsou aktivitou plánovanou na r. 2007. V pĥípadĕ zájmu, který v souĆasné dobĕ potvrzuje realizovaný prĭzkum
mezi pĕstounskými rodinami, budeme nabízet prostor a zejm.
odborné vedení pravidelných rodiĆovských skupin, v rámci kterých budou pĕstouni v dĭvĕrnĕjším a bezpeĆném prostĥedí ĥešit
svoje problémy.
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»

Odpolední klub
1x týdnĕ nabízíme pĕstounĭm i jejich dĕtem možnost navštívit
Odpolední klub CNRP. Zde je formou dobrovolné práce postaráno
o dĕti. Pro pĕstouny je to možnost neformálnĕ posedĕt, rozdĕlit
se o své radosti i starosti. Volný Ćas mohou pĕstouni také využít
k nutným pochĭzkám a zaĥizování nebo k individuálnímu poradenství. V rámci odpoledních klubĭ pĥipravujeme vzdĕlávací
aktivity, workshopy, semináĥe. Výraznĕ se zvýšilo odborné
zajištĕní odpoledních klubĭ a to hlavnĕ programu pro dĕti. Od
r. 2006 program pro dĕti vede speciální pedagožka. S nĕkterými
dĕtmi pracujeme individuálnĕ, realizuje se douĆování a další
vzdĕlávací aktivity pro dĕti. V roce 2006 bylo realizováno celkem
32 odpoledních klubĭ.
Spolupráce v síti sociálních služeb
Za nejdĭležitĕjší považujeme spolupráci s oddĕleními náhradní
rodinné péĆe Krajského úĥadu Pardubického kraje a povĕĥených
obcí. Vzájemnĕ se informujeme o poskytovaných službách, ale
zároveğ pracujeme na pĥípadech jednotlivých rodin.
Dalšími subjekty, se kterými dlouhodobĕ spolupracujeme jsou:
Koalice nevládek Pardubicka (ĥádný Ćlen), o.s. Šance pro Tebe
(výmĕna zkušeností, spolupráce v rámci dobrovolnického programu), VOŠ sociální Pardubice (praxe, získávání dobrovolníkĭ,
pĥednášková Ćinnost), Univerzita Hradec Králové (lektorování).
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Statistiky a jejich interpretace

Sledovaný údaj
PoĆet pĕstounských rodin

2004
32

2005
39

I.-VI. VII.-XII.
2006
2006
39
45

2006
45

PoĆet pĕstounĭ

60

78

80

76

76

PoĆet dĕtí

88

127

128

147

147

PoĆet žadatelĭ

2

11

2

4

6

PoĆet kontaktĭ

250

505

680

572

1252

11

12

12

20

20

PoĆet rodin v aktivním kontaktu
Setkání
Setkání pĕstounĭ
PoĆet rodin na setkáních
PoĆet pĕstounĭ na setkáních

5

5

3

3

6

54

51

21

22

43

89

86

32

39

71

180

145

53

71

124

10

14

8

13

21

133
38

261
67

239
54

263
52

502
106

PoĆet sociálních poradenství

70

170

161

179

340

PoĆet právních poradenství
PoĆet návštĕv v pĕstounských
rodinách
PoĆet odpoledních klubĭ

25

24

24

32

56

25

57

28

29

579

-

36

24

8

32

-

133

44

26

70

PoĆet dĕtí na setkáních
Doprovodné programy
Poradenství celkem
PoĆet psycho poradenství

AsistenĆní pomoc

Interpretace:
Stále pĥibývá rodin, které mají zájem o spolupráci. Z toho vyplývá, že
pĕstounská péĆe je velmi specifická služba, která potĥebuje odborné i ekonomické jištĕní. Ze statistiky je jasné, že jsme se v roce 2006 zamĕĥili
zejména na kvalitní a dlouhodobé služby pro rodiny, se kterými jsme
v aktivním kontaktu (jejich poĆet jsme ze 12 zvýšili v roce 2006 na 20).
Nevzrostl tedy pĥíliš poĆet rodin, pĕstounĭ a dĕtí, ale výraznĕ stoupl poĆet
poradenských služeb (n o více než 100%), rodiny mají vĕtší pocit bezpeĆí
a dĭvĕry ke službám. Také poĆet kontaktĭ vzrostl (n o témĕĥ 100%), pĥispĕla k tomu vĕtší informovanost o službách o.s. Amalthea. Odpolední kluby se
staly stabilní aktivitou v rámci služeb CNRP, jejich poĆet klesl jen kvĭli
personální krizi, kterou jsme úspĕšnĕ v záĥí 2006 vyĥešili (dĭvodem byl
odchod 1 soc. pracovnice). PoĆet dĕtí a rodin na klubech jsou na hranĕ
únosnosti personální i prostorové. Klubĭ se úĆastní 14–18 dĕtí, 5–8 pĕstounĭ.
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AsistenĆní pomoc se stala také velmi využívanou aktivitou,
oslovují nás jak rodiny, tak úĥady. AsistenĆní program probíhá
i v rámci odpoledních klubĭ (douĆování, volnoĆasové aktivity
atd.). V roce 2005 jsme tyto asistence uvádĕli ve statistikách
v rámci asistenĆního programu. V letošním roce tyto aktivity nevykazujeme, proto došlo ve statistice ke zdánlivému poklesu.
Z tohoto dĭvodu je ve statistice pokles asistenĆní pomoci o necelou polovinu. Díky kvalitnímu dobrovolnickému programu o.s.
Amalthea mĭžeme tyto služby dále rozvíjet.
Výhledy programu pro rok 2007
S ohledem na zmĕny související s platností nového Zákona o sociálních službách a zmĕny v dotaĆním ĥízení hlavního donora
(MPSV) vedení CNRP po zralé úvaze, podrobném analytickém
zhodnocení služeb a poctivém zvážení podalo žádost do
dotaĆního ĥízení MPSV na dva typy služeb:

»
»

sociálnĕ aktivizaĆní služby pro rodiny s dĕtmi (cca 40%
aktivit)
odborné sociální poradenství (cca 60% aktivit)

V roce 2007 máme v úmyslu zachovat objem služeb a zamĕĥit se
zejména na udržení, resp. zvýšení kvality. Není naším cílem
poskytovat služby maximálnímu poĆtu uživatelĭ, ale poskytovat
maximální potĥebné množství služeb tolika rodinám, kolik nám
dovolí kapacita programu. Dlouhodobá a kontinuální práce se jeví
jako nejlepší cesta k naplnĕní potĥeb konkrétních dĕtí i rodin.
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zdravá

rodina

Pĥedstavení programu
Zdravá rodina je druhým programem o.s. Amalthea fungujícím od
jara roku 2005. Náplní programu je poskytovat psychologické,
psychorelaxaĆní a poradenské služby tĕhotným ženám a dívkám,
párĭm plánující rodinu a stávajícím rodiĆĭm. Nabízíme rodinné
poradenství a rodinné terapie, psychorelaxaĆní víkendy pro
rodiny, setkávání tĕhotných žen a dívek a párové nebo
individuální poradenství v oblasti plánování budoucího sğatku
nebo rodiĆovství. SouĆástí programu je také osvĕtová Ćinnost
zamĕĥená na podporu zdravého a zodpovĕdného pĥístupu k prĭbĕhu tĕhotenství, porodu a rodiĆovství. V této oblasti také
spolupracujeme s organizacemi sociální sítĕ regionu, jichž se
problematika dotýká. Cílem programu je prostĕ zdravá rodina.
Pĥi komplexním zhodnocení projektu za rok 2006 vycházíme
z porovnání mezi nabízenými aktivitami a jejich realizací.
Nĕkteré pĭvodnĕ plánované akce se neuskuteĆnily (víkendové
pobyty pro rodiny s dĕtmi). Dĭvodem byla nízká finanĆní dotace
pro realizaci tĕchto akcí (oproti rozpoĆtu plánovanému na rok
2006 byly dotace nižší o 90.000). Na druhé stranĕ jsme zaznamenali veliký zájem o psychorelaxaĆní kurzy pro tĕhotné. Oproti
plánovaným 3 jsme zrealizovali 5 cyklĭ vĆetnĕ následných
pĥednášek a setkání zabývajících se touto tematikou v kontextu
celé rodiny. Navázali jsme spolupráci s dalšími odborníky z ĥad
zdravotnictví a pĥíbuzných oborĭ, které jsme do projektu zaangažovali. Pro cílenou skupinu klientĭ se nám i díky tomu daĥí
nadále
zvyšovat
pokrytí
potĥeb
plynoucích
z ĥešené
problematiky.
Cíle programu
Cílem projektu je v pĥimĕĥeném rozsahu nabídnout dotĆeným
klientĭm ambulantní poradenské a terapeutické služby, jež ve
stávající poradenské a sociální síti v regionu chybí nebo nejsou
dostupné. V rámci nabízených programĭ se snažíme nevytrhávat
jednotlivé aktivity z kontextu rodiny jako celku. Proto se v následujících letech budeme snažit o zvýšené zaĆlenĕní otcĭ do jednotlivých aktivit.
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Služby a aktivity programu

»

Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro rodinu:
rodina pĥichází na doporuĆení odborníka nebo služby vyhledá sama.
Rodinné poradenství a terapii zabezpeĆuje rodinný terapeut, a to
formou individuálních, párových nebo spoleĆných konzultací.
Klientkám - gravidním dívkám a ženám - poskytovala služby psycholožka, formou individuálních, pĥíp. párových sezení. Tĕžištĕm práce
bylo poskytnutí opory ženám v stresových situacích souvisejících
pĥímo s tĕhotenstvím nebo aktuální životní situací, reflexe stávajících obtíží, hledání cest k jejich ĥešení, poskytnutí relevantních
informací; pĥíp. rovnĕž podpora v situaci „nechtĕného“ tĕhotenství.

»

PsychorelaxaĆní a pĥípravný kurz: v trvání 2,5 hodiny sestával
z úvodní Ćásti, v níž je zaĥazena edukace o možnostech vlastní
podpory zdravého prĭbĕhu tĕhotenství a porodu, poznatky z prenatální, perinatální a vývojové psychologie, tĕhotné ženy mĕly možnost podĕlit se o své zkušenosti, aktuálnĕ ĥešené potíže, vymĕnit si
potĥebné informace; dále z nácviku relaxaĆní techniky nebo cviĆení
minimalizujících stres Ći napĕtí a/nebo techniky podporující pozitivní vnímání vlastní gravidity a závĕreĆné uvolğující Ćásti. Kurz byl
realizován ve spolupráci s porodní asistentkou, fytoterapeutkou,
fyzioterapeutkou. SouĆástí kurzu je promítání filmĭ, možnost zapĭjĆení literatury a pomĭcek. Do kurzu jsou vĆlenĕny pĥednášky a
diskuze k tématu tĕhotenství, porod, šestinedĕlí, prenatální komunikace s dítĕtem, relaxaĆní cviĆení a techniky, dechová cviĆení,
péĆe o potĥeby dítĕte, techniky kojení + pomĭcky. Za dĭležité
považujeme zaĆlenĕní partnerĭ, otcĭ do tĕchto kurzĭ.

»

Setkávání maminek s dítĕtem po porodu: tato aktivita probíhala ve skupinĕ maminek – absolventek pĥípravného kurzu. Dĭležitá
je výmĕna zkušeností, adaptace na novou roli matky, sdílení…

»

Kurz masáží dĕtí a kojencĭ: upevnĕní vzájemných vazeb, dotek je významnou formou komunikace v prvním roce. Nácvik masáží
dle Mgr. Hašplové.

» Internetové poradenství pro rodinu a tĕhotné: na dané webové adrese jsou zveĥejnĕny základní informace o poskytované službĕ,
vĆetnĕ vymezení oblastí, v nichž bude poradenství poskytováno; na
dotazy zamĕstnanci projektu reagují vždy jednou týdnĕ.
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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 program zamĕĥený na nastávající rodiĆe, skupiny pro tĕhotné a partnery. V tomto období bylo zrealizováno celkem 5 cyklĭ tĕchto
skupin (4 x kurz pro tĕhotné a partnery + 1x kurz masáží dĕtí
a kojencĭ dle Mgr. Hašplové pro maminky koncipovaný jako
návazný). Do konce roku 2006 jsme zaznamenali jednotlivou
intervenci u cca 300 klientĭ bez rozlišení. V roce 2006 došlo
oproti roku 2005 k nárĭstu v poĆtu realizovaných aktivit ze tĥí na
pĕt kurzĭ pro tĕhotné. Významný je rovnĕž zájem o poradenství
formou internetu (mail).
Spolupráce v síti sociálních služeb
V rámci programu spolupracujeme zejména s tĕmito subjekty
sociální sítĕ: Oddĕlení sociální prevence Magistrátu mĕsta
Pardubic, Sociální odbor Krajského úĥadu Pardubického kraje,
Hnutí za aktivní mateĥství, porodní asistentky, gynekologické
ordinace, mateĥská centra.
Výhledy programu pro rok 2007
V roce 2007 plánujeme pokraĆovat v projektu navazujícím zpĭsobem na již zavedené aktivity s dĭrazem na programy pĥedevším
pro budoucí rodiĆe. Aktivity projektu jsou urĆeny pro jednotlivce
nebo páry v krizové nebo chronické stresové situaci, vyplývající
pĥirozenĕ z role stávajících nebo nastávajících rodiĆĭ a manželĭ.
Z ĥad tzv. pomáhajících organizací a klientĭ jsme získali pozitivní
zpĕtnou vazbu na nabízené služby.
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rosteme

spoleĆnĕ

V lednu 2006 požádalo obĆanské sdružení Amalthea o podporu
z Evropských strukturálních fondĭ. Podali jsme žádost o dotaci
v rámci OperaĆního programu Rozvoj lidských zdrojĭ - Globální
grant. Náš projekt, který jsme nazvali Rosteme spoleĆnĕ, je zamĕĥen na rozvoj vlastní kapacity a stojí na 3 pilíĥích: v rámci projektu
by mĕl vzniknout Strategický plán rozvoje organizace na období 3-5
let a nĕkteré klíĆové oblasti by poté mĕly být ovĕĥeny metodou
Logického rámce. Dále bychom v prĭbĕhu projektu chtĕli systematizovat dobrovolnictví Centra náhradní rodinné péĆe. Poslední
oblastí, které je projekt vĕnován, je rozšíĥení služeb, poskytovaných
uživatelĭm služeb CNRP - tedy pĕstounĭm (zavedením pilotní
rodinné supervize) a mládeži žijící v pĕstounských rodinách (v oblasti poradenství a v PC výuce). Projekt probíhá v období srpen 2006 leden 2008 v objemu témĕĥ 650 tisíc KĆ.
Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení profesionality pracovníkĭ a klientĭ Centra
náhradní rodinné péĆe v Pardubicích. Lidem, kteĥí se rozhodli pro
sociální práci v neziskovém sektoru, dnes již nestaĆí školní vzdĕlání.
Situace neziskových organizací v ąR je nestabilní, financování formou dotaĆních ĥízení, jejichž výsledek je každoroĆnĕ nejistý, dostává pracovníky do role osob ohrožených sociálním vylouĆením. Ze dne
na den se totiž mohou ocitnout bez práce.
Existují dvĕ možnosti, jak této situaci pĥedejít: stabilizovat
vlastní organizaci a dlouhodobĕ se vzdĕlávat. Oba tyto prvky jsou
pĥedmĕtem našeho projektu. Obsahuje plánovací aktivity (strategické plánování, logické rámce), rozvoj dobrovolnictví a vzdĕlávání zamĕstnancĭ (kurzy a metodické vedení týmu).
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V situaci sociálního vylouĆení se již ocitli ti, kteĥí služeb CNRP
využívají – pĕstouni a jim svĕĥené dĕti. RodiĆe vychovávající
dĕti, jež by jinak vyrĭstaly bez domova v ústavní péĆi, nejsou za
svoji práci odpovídajícím zpĭsobem ohodnoceni. SpoleĆnost jim
svĕĥí výchovu dĕtí, ale další podpora a jejich vzdĕlávání jsou
nedostateĆné. Rodiny dĕti vychovávají ve více než skromných
podmínkách, nedostatek financí jim nedovoluje pĥimĕĥený kontakt se spoleĆností, který je nezbytný pro další profesní rozvoj.
Proto jsme v projektu navrhli zavedení odborné rodinné supervize, která je významným podpĭrným prvkem, ale zejména
formou odborného vzdĕlávání. Supervize vedou zkušení psychoterapeuti, kteĥí pomáhají rodinám orientovat se ve složitých
situacích spojených s výchovou v pĕstounské péĆi a tím významnĕ
zvyšují profesionalitu odborné práce pĕstounĭ.
Sociálním vylouĆením je ohrožena i mládež dospívající v pĕstounských rodinách. Vzhledem k tomu, že se Ćasto jedná o dĕti
sociálnĕ nebo zdravotnĕ handicapované, je jejich možnost zamĕstnatelnosti omezena již na startu jejich profesní dráhy.
V rámci našeho projektu jsme zavedli poradenství zamĕĥené na
vzdĕlání a zamĕstnání mladých lidí vedoucí k lepší umístitelnosti
na trhu práce.
Aktivity projektu
Realizaci plánovaného projektu vnímáme jako zásadní krok ke
stabilizaci naší organizace jak vnitĥnĕ, tak navenek. Po skonĆení
projektu vidíme o.s. Amalthea jako organizaci, která má jasnĕ
definované strategické plány pro období 5 let, vypracované akĆní
plány s jasnĕ stanovenými odpovĕdnostmi, termíny, finanĆními
nároky, ale i zdroji. Pro rozvojové aktivity budou vypracovány
mechanismy pĥijímání (vĆ. log. rámcĭ). Vzdĕlání zamĕstnancĭ
CNRP bude rozšíĥeno o mimoškolní odborné kurzy a kvalitní a
kontinuální metodické vedení. Dobrovolníci projektu získají cennou zkušenost a praxi, dále potĥebné odborné mimoškolní vzdĕlání formou kurzĭ - pro vzdĕlávací program dobrovolníkĭ bude
vytvoĥen interní systém certifikací, takže dobrovolníci získají
potvrzení o vzdĕlání.
Dojde také ke kvalitativním zmĕnám v poskytování soc. služeb:
dobrovolnický program rozšíĥí spektrum služeb pro pĕstounské
rodiny. Supervize pĕstounĭ zvýší jejich odbornost a kvalifikaci,
zároveğ je pĥipraví na pĥíp. roli profesionálních pĕstounĭ.
Poradenské služby urĆené mládeži pĥispĕjí k lepší zamĕstnavatelnosti mladých dospívajících - pomohou jim vyrovnat se s traumaty
z ranného dĕtství, pĥíp. s etnickým pĭvodem, zároveğ však pĥispĕjí
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ke snazšímu nalezení vhodné školy, resp. zamĕstnání. Ke zvýšení
kvalifikace pĥispĕje i možnost pracovat na PC a pohybovat se v
prostĥedí internetu.
Partneĥi projektu
Pardubický kraj
V rámci projektu Rosteme spoleĆnĕ jsme uzavĥeli partnerství se
dvĕma organizacemi. Prvním partnerem je Pardubický kraj, konkrétnĕ sociální odbor Krajského úĥadu Pardubického kraje. Cílem partnerství je konzultovat prĭbĕh projektu a jeho aktivity, stejnĕ jako
odborné Ćinnosti Centra náhradní rodinné péĆe o.s. Amalthea
s pracovníky odboru, zejm. s pracovnicemi úseku Sociálnĕ právní
ochrany dĕtí. Dalším cílem je navázání aktivní spolupráce mezi
obĕma organizacemi za úĆelem identifikace spoleĆných cílĭ (potĥeb)
na poli náhradní rodinné péĆe, vedoucí ke zkvalitnĕní služeb v oblasti náhradní rodinné péĆe.
Šance pro Tebe
S obĆanským sdružením Šance pro Tebe Chrudim spolupracujeme na
zlepšení a systematizaci dobrovolnictví v CNRP. Dobrovolníci jsou
významnou personální složkou CNRP a péĆe o nĕ pĥispívá ke zkvalitnĕní služeb poskytovaných pĕstounským rodinám a jejich dĕtem.
Pĭvodní idea projektu byla, že o. s. Šance pro Tebe bude peĆovat
o dobrovolníky CNRP z titulu dobrovolnického centra. V zaĆátku
projektu jsme se ale domluvili, že oboustrannĕ výhodnĕjší bude
akreditovat CNRP jako dobrovolnický program. Partner tedy pĥispívá
svým know-how k systematizaci dobrovolnictví v o.s. Amalthea a zároveğ je konzultantem procesu akreditace dobrovolnictví v CNRP.
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personální
pokrytí programĭ
v roce 2006
Jméno

pozice

úvazek pozn.

Centrum náhradní rodinné péĆe
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 Skoĥepová

sociální pracovnice

1/1

od 14.10.06

Mgr. Zdeğka Schreierová

psycholožka

DPP

Mgr. Martin Schreier

právník

DPP

Mgr. Martina Švadlenková sociální terapeutka

DPP

Mgr. Markéta ďurechová

speciální pedagožka

DPP

Mgr. Oldĥich Šolta

vedoucí programu,
rodinný terapeut

DPP

Mgr. Jitka Šoltová

psycholožka

DPP

Veronika Kubrychtová

porodní asistentka

DPP

koordinátorka projektu,
koordinátorka dobrovolnictví

1/1

Zdravá rodina

Rosteme spoleĆnĕ
Mgr. Kamila Moravcová

do 31.12.06

Manažerské zajištĕní programĭ
Martina Pojmonová

projektová manažerka

Radek Král

úĆetní, ekonom

DPą

Ing. arch. Lukáš Pavlík

grafik, web designer

DPP

Bc. Jitka Vavĥinová

pokladní

DPP
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DPP, DPą od 01.04.06

manažerské
zajištĕní chodu
organizace
ąlenská základna a orgány obĆanského sdružení Amalthea:
ąlenskou základnu tvoĥí jedenáct lidí – vĕtšinou se jedná o pracovníky pĭsobící nĕkolik let v sociální oblasti; Ćleny sdružení jsou však
také úĆetní, právník a grafik. Sdružení volí ze svého stĥedu pĥedstavenstvo (místopĥedsedu i pĥedsedu) a tĥi Ćleny dozorĆí rady.
Pĥedstavenstvo o. s. Amalthea bylo v prĭbĕhu roku 2006
potvrzeno ve složení:
David Svoboda, DiS – pĥedseda pĥedstavenstva
Martina Pojmonová – místopĥedsedkynĕ pĥedstavenstva
Radek Král – Ćlen pĥedstavenstva
DozorĆí rada o.s. Amalthea na období roku 2006
(po souĆasnost):
Bc. Jitka Vavĥinová, Ing. Iveta VitáĆková, Mgr. Martin Schreier
Supervizor CNRP:
PhDr. Petr Klíma
Supervizor dobrovolníkĭ:
Mgr. Michal Zahradník
ąlenství v asociacích:
Koalice nevládek Pardubicka
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Ćinnost o.s. Amalthea
v roce 2006 podpoĥili
Ministerstvo práce a sociálních vĕcí
Pardubický kraj
Mĕsto Pardubice z Fondu prevence kriminality
NadaĆní fond SluneĆnice Heleny Houdové
Nadace rozvoje obĆanské spoleĆnosti
z programu Pomozte dĕtem
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Ferona, a.s.
GO Travel, s.r.o – cestovní kanceláĥ
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 Tresğák
Pavel Mrkos
RNDr. Martin Popisek

Velký dík patĥí ĥadĕ dalších dárcĭ - bez jejich podpory si Ćinnost
naší organizace neumíme pĥedstavit.
Dĕkujeme také všem našim dobrovolníkĭm, jejich práce je pro nás
pĥínosem a jejich vklad je významným prvkem v realizaci služeb
Centra náhradní rodinné péĆe.
Projekt Rosteme spoleĆnĕ je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpoĆtem ąeské republiky. ESF napomáhá rozvoji
zamĕstnanosti podporou zamĕstnatelnosti, podnikatelského ducha,
rovných pĥíležitostí a investicemi do lidských zdrojĭ.

hospodaĥení
organizace
v roce 2006

PĤÍJMY DLE ZDROJĬ V ROCE 2006

Zdroj pĥíjmu

Amalthea o.s.
celkem
Hodnota
v KĆ

Ministerstvo práce
a sociálních vĕcí
Pardubický kraj
Nadace NROS
(Pomozte dĕtem)
Nadace SluneĆnice
NROS
(Globální grant)
Magistrát mĕsta
Pardubic
Úĥad práce
Dary soukromých
subjektĭ
Pĥíjmy od klientĭ
Ostatní pĥíjmy
Pĥíjmy celkem
2

z toho CNRP
%

Hodnota
v KĆ

z toho RS

z toho ZR
%

Hodnota
v KĆ

%

Hodnota
v KĆ

%

107 300,00 58,86

-

0,00

30 000,00 16,46

764 600,00 35,34

657 300,00 40,08

165 000,00

7,63

135 000,00

-

0,00

190 000,00

8,78

190 000,00 11,59

-

0,00

-

0,00

388 200,00 17,94

388 200,00 23,67

-

0,00

-

0,00

340 800,00 15,75

8,23

-

0,00

-

0,00 340 800,00 99,79

70 000,00

3,24

70 000,00

4,27

-

0,00

-

0,00

33 750,00

1,56

33 750,00

2,06

-

0,00

-

0,00

174 711,00

8,07

154 711,00

9,43

20 000,00 10,97

-

0,00

0,46
25 000,00 13,71
0,21
- 0,00
708,42
100 182 300,00 100 341 508,42

0,00
0,21

32 491,00
4 170,04
163 722,04

1,50
7 491,00
0,19
3 461,62
100 1 639 913,62

100

Pozn.:
CNRP – projekt Centrum náhradní rodinné péĆe, ZR – projekt Zdravá rodina, RS – projekt Rosteme spoleĆnĕ
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VÝDAJE DLE ZDROJĬ V ROCE 2006
Amalthea o.s.
z toho RS
z toho CNRP
z toho ZR
celkem
Výdaj (dle zdroje)
Hodnota
Hodnota
Hodnota
Hodnota
%
%
%
%
v KĆ
v KĆ
v KĆ
v KĆ
Ministerstvo práce
- 0,00
764 600,00 48,32
657 300,00 48,61 107 300,00 66,87
a sociálních vĕcí
Pardubický kraj
165 000,00 10,43
135 000,00 9,98
30 000,00 18,70
- 0,00
Nadace NROS
93 765,50 5,93
93 765,50 6,93
- 0,00
- 0,00
(Pomozte dĕtem)
Nadace SluneĆnice
315 983,90 19,97
315 983,90 23,37
- 0,00
- 0,00
NROS
68 636,00 4,34
- 0,00
- 0,00 68 636,00 98,34
(Globální grant)
Magistrát mĕsta
70 000,00 4,42
70 000,00 5,18
- 0,00
- 0,00
Pardubic
Úĥad práce
33 750,00 2,13
33 750,00 2,50
- 0,00
- 0,00
Výdaje
70 777,60 4,47
46 465,10 3,44
23 155,00 14,43
1 157,50 1,66
z nevázaných penĕz
Pĥíjmy celkem
1 582 513,00 100 1 352 264,50 100 160 455,00 100 69 793,50 100
Pozn.:
CNRP – projekt Centrum náhradní rodinné péĆe, ZR – projekt Zdravá rodina, RS – projekt Rosteme spoleĆnĕ

29

VÝDAJE DLE ROZPOąTOVÝCH POLOŽEK V ROCE 2006

Položka

Mzdové náklady

Amalthea
o.s. celkem
Hodnota
v KĆ

%

967 317,00 61,13

z toho CNRP

z toho ZR

Hodnota
v KĆ

Hodnota
v KĆ

z toho RS
Hodnota
v KĆ

%

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

Mzdy - DPP

363 741,00

22,99

275 578,00

20,38

88 163,00

54,95

-

28,75
0,00

Odvody - HPP

133 045,00

8,41

126 019,00

9,32

-

0,00

7 026,00

10,07

Mzdy - DPą

64 281,00

4,06

54 386,00

4,02

9 895,00

6,17

-

0,00

Odvody - DPą

23 450,00

1,48

19 468,00

1,44

3 982,00

2,48

-

0,00

58 415,00 36,41 42 698,50

61,18

Provozní náklady

615 196,00 38,87

514 082,50 38,02

Materiálové
náklady

166 282,10 10,51

119 341,10

8,83

7 397,00

42 296,00

3,13

-

DHDM

77 860,00

4,92

4,61 39 544,00

56,66

0,00

35 564,00

50,96
3,60

Kanceláĥ

9 872,00

0,62

7 361,00

0,54

-

0,00

2 511,00

Drogerie

3 218,50

0,20

2 168,50

0,16

1 050,00

0,65

-

0,00

47 024,00

2,97

43 390,00

3,21

3 634,00

2,26

-

0,00

Vybavení herny
Odborná literatura
PHM
Energie
Služby

4 541,00

0,29

1 239,00

0,09

2 713,00

1,69

589,00

0,84

23 766,60

1,50

22 886,60

1,69

-

0,00

880,00

1,26

31 503,00

1,99

28 003,00

2,07

3 500,00

2,18

-

0,00

36 673,00 22,86

1 169,50

1,68

-

0,00

214 193,00 13,53

Vzdĕlávání

38 110,00

2,41

176 350,50 13,04
34 310,00

2,54

3 800,00

2,37

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

190 387,90 14,08

10 845,00

6,76

1 985,00

2,84

Jiné
Danĕ a poplatky

203 217,90 12,84
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

46 271,40

2,92

46 271,40

3,42

-

0,00

-

0,00

Setkání s pĕstouny
Celkem
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1 582 513,00 100,00 1 352 264,50 100,00 160 455,00 100,00 69 793,50 100,00

ROZVAHA (v tis. KĆ)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

Stav
Stav
k 1.1.2006 k 31.12.2006
61

77

-

-

128

216

-

-

-67

-139

267

852

I. Zásoby celkem

-

-

II. Pohledávky celkem

6

4

258

844

3

4

328

929

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanĆní majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
B. Krátkodobý majetek

III. Krátkodobý finanĆní majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

Stav
Stav
k 1.1.2006 k 31.12.2006
276

815

19

276

257

539

52

114

I. Rezervy celkem

-

-

II. Dlouhodobé závazky celkem

-

-

III. Krátkodobé závazky celkem

51

114

1

0

328

929

I. Jmĕní celkem
II. Výsledek hospodaĥení celkem
B. Cizí zdroje celkem

IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. KĆ)
A. Náklady
I. Spotĥebované nákupy celkem

136

II. Služby celkem

355

III. Osobní náklady celkem
IV. Danĕ a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv celkem

1 025
1
36
71

VII. Poskytnuté pĥíspĕvky celkem

-

VIII. Dağ z pĥíjmĭ celkem

-

Náklady celkem

1 624

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

32

II. Zmĕny stavu zásob celkem

-

III. Aktivace celkem

-

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

4
-

VI. Pĥijaté pĥíspĕvky celkem

175

VII. Provozní dotace celkem

1 952

Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaĥení po zdanĕní

2 163
539
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data
a kontakty
základní

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
Ią: 26647214
Ć.ú.: 188 243 185/0300
Vedení organizace
David Svoboda, DiS.

776 752 805

david@amalthea.pardubice.cz

pĥedseda pĥedstavenstva

Martina Pojmonová

776 377 370
martina@amalthea.pardubice.cz
místopĥedsedkynĕ pĥedstavenstva, projektová manažerka

Radek Král

604 452 259

r_kral@seznam.cz

Centrum náhradní rodinné péĆe
David Svoboda, DiS.
776 752 805

david@amalthea.pardubice.cz

Ćlen pĥedstavenstva, ekonom a úĆetní

vedoucí programu

Mgr. Lenka Kranlová

776 752 819

lenka@amalthea.pardubice.cz

777 752 819

bohunka@amalthea.pardubice.cz

777 000 359

rodina@amalthea.pardubice.cz

777 000 359

jitsolt@seznam.cz

777 752 818

global@amalthea.pardubice.cz

sociální pracovnice

Bohuslava Skoĥepová
sociální pracovnice

Zdravá rodina
Mgr. Oldĥich Šolta
vedoucí programu

Mgr. Jitka Šoltová
psycholožka

Projekt Rosteme spoleĆnĕ
Kateĥina Chocholová
koordinátorka projektu

