K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba
členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová
(výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel).
Co považuješ za významné události minulého roku?
DS: Přestěhování do Chrudimi a navázání spolupráce s městem
a místními organizacemi, personální posily do programů Centra
náhradní rodinné péče a Sanace rodiny. Měnící se klima v oblasti
péče o rodinu a dítě v ČR, aktivity ministerstev a vlády směřující
k transformaci systému. Řada kvalitních konferencí v oblasti péče o ohrožené děti pořádané organizacemi jako Člověk hledá
člověka, Nadace Sirius, V zájmu dítěte o.s. atd.
MP: 1. rozšíření týmů, příchod nových vedoucích programů,
2. přestěhování do Chrudimi, 3. rozjezd programu Sanace
rodiny, 4. úspěšné ukončení prvního evropského projektu.

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ
Co považuješ za největší úspěch minulého roku?
DS: Za největší úspěch minulého roku považuji úspěšné
ukončení pilotního projektu Sanace rodiny a dále jeho pokračování. Udržení a zkvalitnění služeb Centra náhradní rodinné
péče. S tím samozřejmě souvisí finanční zajištění obou
programů.
MP: Povedlo se nám - snad úspěšně - zavést dvoustupňový
model řízení. Přenesli jsme řadu kompetencí na vedoucí
programů a tím odlehčili managementu.
S kým se Vám vloni dobře spolupracovalo?
DS: Rád bych poděkoval za výbornou spolupráci občanskému
sdružení Šance pro Tebe (oblast Case-managementu,

komunitní plánování, koncepce atd.), dále městům Chrudim
a Pardubice, Pardubickému kraji, s kterými jsme komunitně
plánovali. Městům Hlinsko a Litomyšl za otevřenost a ochotu
spolupracovat. Děkuji Martině Pojmonové a Radkovi Královi za
skvělou a profesionální spolupráci v představenstvu sdružení
a jeho vedení. Všem zaměstnancům Amalthea o.s. za odborně
odvedenou práci v nejistých podmínkách neziskového sektoru
v oblasti sociálních služeb v ČR.
MP: S městem Chrudim, které je velmi vstřícné k práci
neziskovek a spolupracuje s odbornými pracovníky na případech pěstounských rodin i rodin zapojených do programu
Sanace rodiny. Vážíme si vstřícnosti vedení Pardubického
kraje i některých obcí, které podporují naši činnost z obecních
rozpočtů - zejména Hlinsko a Litomyšl. Služby pro klienty stojí na

MP: Tuto otázku asi budete muset položit našim donorům.
Pokud nás budou nadále podporovat, chtěli bychom službami
pokrýt i odlehlé lokality Pardubického kraje. A prioritou vedení
organizace je mzdy našich odborných pracovníků alespoň
přiblížit mzdám ve státním sektoru.
Co Tě baví na práci v Amálce?
DS: Smysl a poslání organizace a jejich programů, pestrost, lidi,
atmosféra...
MP: Lidi. A jejich příběhy.
A jedna soukromá otázka - jaké je tvé oblíbené zvíře?
DS: Samozřejmě koza a v posledních letech osel.
MP: Přece koza Amálka...

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO
velmi kvalitní a profesionální práci jak kmenových, tak externích
spolupracovníků a samozřejmě dobrovolníků. Pro úspěch našich
služeb je však vždy nejdůležitější snaha a zapojení rodin, jim
patří největší dík.
Co chystá Amálka do budoucna?
DS: Koncepční změny se připravují v programu Centra náhradní
rodinné péče. Chceme nadále podporovat vznik profesionálních
pěstounských rodin v Pardubickém kraji. V programu Sanace
rodiny se chystáme služby rozšířit dále do kraje. Budeme připravovat a koncepčně stavět nový program zaměřený na osvětu
a vzdělávání v oblasti péče o rodinu a dítě.

amalthea

DS - David Svoboda,
předseda představenstva Amalthea o.s.
MP - Martina Pojmonová,
místopředsedkyně představenstva Amalthea o.s.
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ORGANIZACE POSLÁNÍ ORGANIZACE POSLÁNÍ ORGANIZACE POSLÁNÍ ORGANIZACE POSLÁNÍ ORGANIZACE
Posláním Amalthea o.s. je podpora rodiny jako jedinečného
prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím
poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

amalthea
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PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je
spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních
rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání,
doprovázení, poradenství a vzdělávání.
Služby Centra náhradní rodinné péče jsou určeny dětem
v náhradních rodinách (v pěstounské či osvojitelské péči),
náhradním rodinám (pěstounským a osvojitelským), zájemcům
a žadatelům o všechny typy náhradní rodinné péče. Základní
metodou práce s dítětem je individuální plán péče vypracovaný
klíčovým pracovníkem rodiny po pečlivém mapování situace
dítěte. Individuální plán slouží jako nástroj strukturované,
dlouhodobé a kontinuální práce s cílem naplňování potřeb

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou Centra náhradní rodinné péče jsou náhradní,
zejména pěstounské rodiny (rodiče a děti), zájemci a žadatelé
o náhradní rodinnou péči. Podmínkou přijetí zájemce o službu
je skutečnost, že zájemce odpovídá charakteru cílové skupiny,
organizace není v uvedené době kapacitně vyčerpána, zájemce
není aktuálně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek.

ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE
dítěte včetně deficitů z minulosti. Nabízíme podpůrný program
v rodinách (asistence, odlehčení), jednodenní i víkendová
setkání pěstounských rodin, každý lichý čtvrtek odpolední
klub, různé vzdělávací aktivity. Široké veřejnosti poskytujeme
informační a poradenský servis. Program funguje na území
Pardubického kraje a je ojedinělý v regionu celých východních Čech.

amalthea

Náhradní rodiny přicházejí zpravidla s odlišnými potřebami
a požadavky na poskytovanou službu a nacházejí se v odlišných
životních situacích. Proto je nabídka služeb vždy přizpůsobena
aktuálním potřebám rodiny. Prostřednictvím poskytovaných
služeb usilujeme o podporu a doprovázení rodin v obtížných
životních situacích, zvýšení odbornosti náhradních rodičů v péči
o dítě s cílem podpory zdravého vývoje dítěte v náhradní rodině.

E 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
DLOUHODOBÉ CÍLE
• přizpůsobovat nabídku služeb potřebám cílových skupin

• doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích
• navrhovat a prosazovat koncepční změny v systému náhradní

rodinné péče v ČR

• usnadňovat, zkvalitňovat proces přijetí dítěte do rodiny
• přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
• zvýšit odbornost náhradních rodičů v péči o dítě
• přispívat k rozvoji profesionální pěstounské péče

• propagací a osvětou zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči,
zejména o pěstounství
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CÍLE A PRIORITY PRO ROK 2008 A JEJICH PLNĚNÍ
Udržet a rozvíjet stávající služby CNRP - cíl se daří průběžně naplňovat, v r. 2008 jsme např. zavedli pravidelné konzultační dny
v Hlinsku, v rozšiřování do regionů hodláme dále pokračovat.
Udržet spolupráci se stávajícími rodinami a podle možností
zvýšit jejich počet na 55 - v r. 2008 jsme spolupracovali celkem
s 58 rodinami, dalších 12 rodin bylo o službách pravidelně informováno, celkem je tedy v naší databázi 70 pěstounských rodin.
Udržet spolupráci se stávajícími pěstounskými rodinami,
se kterými pracujeme dlouhodobě, kontinuálně a formou
individuálních plánů péče o dítě a jejich počet podle možností
zvýšit na 25 - cíl se podařilo přesáhnout, v aktivním kontaktu
jsme byli v r. 2008 celkem se 36 rodinami.

Udržet v 5-ti pěstounských rodinách supervizi (1 x měsíčně)
s cílem citlivého naplňování základních potřeb dítěte - supervize probíhala ve vybraných pěstounských rodinách v roce 2007
a setkala se s velkým ohlasem. V r. 2008 jsme službu vyhodnotili
jako úspěšnou, ale k její realizaci chyběly finanční prostředky.
Rodiče o supervizi nadále projevují velký zájem.

ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE
Nadále realizovat setkávání pěstounských rodin a to jak se zaměřením na menší setkávání umožňující individuální sociální
práci (4 ročně), tak celodenní info setkání pro všechny rodiny
v kontaktu (1 setkání ročně) - v r. 2008 jsme realizovali celkem
5 setkání pěstounských rodin + další 2 setkání určená dětem
a mládeži (bez rodičů).
Realizovat letní týdenní setkání pro cca 50 účastníků (v červenci 2008) - letního setkání se zúčastnilo 12 rodin, v přepočtu
celkem 18 rodičů a 43 dětí (61 účastníků).

amalthea

Podílet se na změně koncepce náhradní rodinné péče
v regionu - po celý rok 2008 jsme se aktivně účastnili procesu
komunitního plánovaní na úrovni Pardubického kraje a dále ve
městech Pardubice a Chrudim. Zúčastnili jsme se také několika celorepublikových konferencí a seminářů zaměřených na
problematiku péče o ohrožené děti a rovněž jsme se zapojili do
rozsáhlého výzkumu agentury Median zpracovávaný pro nadaci
Sirius mapující systém péče o ohrožené děti.

E 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
AKTIVITY PROGRAMU
Veškeré odborné služby CNRP jsou poskytovány všem uživatelům bezplatně. Služby jsou ve shodě s přijatými standardy
kvality poskytovány profesionálními sociálními pracovníky nebo
dalšími experty (psycholog, právník apod.). Pro udržitelnost
a zvyšování kvality služeb je v CNRP zaveden systém týmových
supervizí, kazuistických seminářů a porad, individuálních
intervizí a poskytování zpětných vazeb uživateli.
Rodinám a jejich dětem jsou v současné době poskytovány
tyto služby:

specifických oblastech pěstounské péče (výchovná, psychologická i sociální a systémová témata), díky skupinovému charakteru
umožnit kolektivní sdílení postojů, problémů a řešení obtíží v rodinách a v neposlední řadě také poskytnout rodičům prostor
k relaxaci jako prevenci před psychickým vyčerpáním. Setkání
také slouží k doplnění dlouhodobé individuální práce v rodinách.
Pro děti je na setkáních zajištěn zvláštní program - pracovně
výchovná práce, nácvik a upevňování psychosociálních dovedností, volnočasové aktivity.

Setkávání pěstounů:
Každoročně realizujeme průměrně 5 setkání pěstounských
rodin nebo dětí. Účelem setkávání je vzdělávat pěstouny ve
8__9
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Podpůrný program (asistence v rodinách):
Hlavním smyslem podpůrného programu je odlehčení pěstounským rodičům. Je jim nabízena podpora formou zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí (individuální práce s dětmi
rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti, doučování, pomoc se
školní přípravou…). Tyto aktivity vykonávají vyškolení dobrovolníci převážně v domácím prostředí rodiny.
Vzdělávací aktivity:
Vzděláváním máme na mysli zejména nabídku přednášek, besed
a workshopů. Aktivity nabízíme rodičům v rámci setkávání pěstounů a odpoledních klubů, ucelenou nabídku vzdělávacích
aktivit nabízíme a realizujeme také na základních, středních,
vyšších a vysokých školách po celém kraji. V roce 2008 jsme
pokračovali v seminářích PESSO výcviku (jedna z původních

Osvětová a informační činnost:
Kromě standardní propagace prostřednictvím propagačních
materiálů a médií realizujeme besedy pro pěstouny, laickou
i odbornou veřejnost a přednášky pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ.
Tradičně se účastníme Týdne pro duševní zdraví v Pardubicích.
Poradenství:
Sociální poradenství - zájemcům nabízíme základní informace
o náhradní rodinné péči a nabídce služeb CNRP a ostatních
subjektů v síti, uživatelům služeb poskytujeme pomoc při
vyřizování sociálních dávek a další kontakt s úřady. Rodičům
nabízíme pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě, oblastí vzdělávání dítěte a péčí o dítě zdravotně postižené, pořádáme přednášky, kurzy, besedy
souvisejících s péčí o dítě.

RP) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY V ROC
psychoterapeutických metod určených k sebepoznávání,
vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu
a radosti v životě).
Odpolední klub:
Každý lichý čtvrtek nabízíme pěstounům možnost se setkat
s dalšími rodinami - prvotním účelem bylo vytvořit neformální
platformu pro vzájemné sdílení, popovídání si, výměnu zkušeností. V průběhu času jsme začali odpolední kluby využívat pro
individuální práci s rodinami a jejich dětmi a pro vzdělávací aktivity. Pro děti je v rámci odpoledních klubů připravován odborný
program zaměřený na rozvíjení psychomotorických i sociálních
dovedností s přihlédnutím k jejich věku a schopnostem. S péčí
o děti během odpoledních klubů pomáhají speciálním pedagogům také dobrovolníci. Děti vítají možnost sdílet čas i prostor
s vrstevníky.
amalthea

Psychologické poradenství - tato služba nabízí podporu a provázení náročnými situacemi v životě pěstounské rodiny (např.
adaptace po příchodu dítěte do rodiny), dlouhodobé poradenství a partnerskou spolupráci např. v otázkách výchovy
a vzdělávání dětí (s ohledem na aktuální vývojové potřeby i na
životní historii dítěte), v otázce kontaktu s biologickou rodinou
(hledání vlastních kořenů, utváření identity přijatého dítěte)
nebo pomoc při hledání řešení vztahových potíží (v rodině,
dítěte s vrstevníky apod.).
Právní poradenství - konzultace právních otázek z oblasti
náhradní rodinné péče, pomoc při sepsání žádostí a návrhů
určených státním, krajským či obecním úřadům a soudům
v otázkách dotýkajících se náhradní rodinné péče.

Návštěvy v rodinách:
V rámci návštěv je řešena zejm. případová práce, v rodinách
poskytujeme všechny nabízené formy poradenství, pomoc
při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. V případě potřeby informujeme pěstouny o navazujících službách.
Individuální plány péče o dítě:
IPP mapuje historii dítěte, jednotlivé oblasti (zdraví, vzdělávání, sociální kontakty, dovednosti dítěte, aj.) a následně stanoví
doporučení pro řešení problémů, stylu výchovy a celkovému
přístupu k dítěti. Individuální plány péče o dítě vytváří společně
s rodiči klíčový pracovník rodiny. Naplňují je přímo rodiče, tým
CNRP vytváří prostor pro odbornou radu, intervizní vedení
a revizi plnění cílů. Všichni zainteresovaní (rodiče, dítě, sociální

CE 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP)
pracovník, psycholožka...) se setkávají buď v rodině nebo při
odpoledních klubech.
Supervize pěstounských rodin:
Supervizi jsme pilotně zavedli do 5 pěstounských rodin v r. 2007.
V průběhu roku 2008 jsme pilotní fázi vyhodnotili, ale v supervizi
jsme od té doby nemohli pokračovat z důvodu nedostatku finančních prostředků. Kladné odezvy od rodin i spolupracujících
supervizorů svědčí o prospěšnosti a zájmu o tuto aktivitu. Supervize pomáhá rodičům nalézt řešení krizových okamžiků ve výchově dětí, ale i ve vztazích v rodině, je formou vzdělávání, ale
také kvalitní a odborné zpětné vazby při náhradní výchově.
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SPOLUPRÁCE V SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V průběhu roku 2008 se podařilo navázat i udržet spolupráci
s celou řadou subjektů a to jak státních tak i nestátních.
Amalthea o.s. byla aktivně zapojena do komunitního plánu
Pardubického kraje, do komunitního plánování měst Pardubice
a Chrudim, pokračovali jsme ve spolupráci s Oddělením
sociálně-právní ochrany dětí Pardubického kraje při řešení
případových i koncepčních věcí programu Centra náhradní
rodinné péče, poskytovali jsme informace o službách pověřeným obcím a navazovali s nimi případovou spolupráci.

RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP)
METODY PRÁCE CNRP
sociální, psychologické, právní poradenství a krizová intervence;
odborná individuální práce v rodinách (mmj. individuální plány
péče o dítě), zprostředkování kontaktů se sociálním okolím uživatele služeb (vč. navázání nebo udržení kontaktu s biologickou
rodinou dítěte v NRP), videotrénink interakcí, poradenství pro
mladistvé; dlouhodobé doprovázení uživatelů služeb; organizování osvětových aktivit; pořádání vzdělávacích seminářů, přednášek a besed pro uživatele služeb a veřejnost; pořádání setkání
s cílem vzdělávání, oddechu a sdílení; poskytování vzdělávacích
aktivit přijatých dětí; zajišťování a organizování dobrovolníků
ve službách CNRP; spolupráce s organizacemi v systému péče
o rodinu a dítě v ČR.

amalthea

Spolupracovali jsme s Univerzitou Pardubice a dalšími středními
a vyššími odbornými školami při náboru dobrovolníků, další poskytnuté aktivity školám byly osvěta a vzdělávání.
V síti sociálních služeb spolupracuje CNRP také s těmito partnery: DD Potštejn, Středisko výchovné péče Archa a Středisko
výchovné péče Pyramida, Šance pro tebe o.s. (spolupráce
v oblasti dobrovolnictví, spolupráce v koncepčním řešení práce
metodou case-managementu), Středisko rané péče Pardubice
(případová spolupráce), Péče o duševní zdraví (případová spolupráce, Týden pro duševní zdraví), KONEP (řádný člen koalice), MC
Hlinečánek (spolupráce při organizaci konzultačních dní pro region Hlinsko), Naděje Litomyšl (spolupráce při organizaci
konzultačních dní pro region Litomyšl).

STATISTIKA PROGRAMU CNRP V ROCE 2008
Sledovaný údaj
Počet pěstounských rodin
Počet pěstounů
Počet dětí
Počet žadatelů
Počet kontaktů
Počet rodin v aktivním kontaktu
Setkání
Setkání pěstounů
Počet rodin na setkáních
Počet pěstounů na setkáních
Počet dětí na setkáních
Počet setkání pro děti a mládež
Počet dětí na setkáních pro děti a mládež
Doprovodné programy pro pěstouny (přednášky, besedy,
konference, promítání tématických filmů)

2008
70
115
174
7
2203
36

2007
57
93
170
25
1975
30

5
37
73
109
2
13

5
32
79
88

27

15

Poradenství celkem

709

493

Počet psychologického poradenství

325

165

Počet sociálních poradenství

372

310

Počet právních poradenství

12

17

Počet návštěv v pěstounských rodinách

77

119

Počet odpoledních klubů

22

29

Podpůrný program (asistence v rodinách)

74

105

Supervize pěstounských rodin
Počet uživatelů služeb
12 _ _ 13

0

45

296

288
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INTERPRETACE
Nárůst rozpočtu programu znamenal i drobný nárůst počtu
uživatelů služeb, resp. výkonů. Ze statistik vyplývá, že se ve
službě soustředíme zejm. na dlouhodobou a individuální práci
s rodinami, které mají zájem o širší portfolio služeb (o tom svědčí
poměrně nízký nárůst počtu uživatelů služeb, ale výrazně vyšší
počet poradenských služeb, zejm. psychologického poradenství)

NÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (CNRP)
VÝHLED NA ROK 2009
V roce 2009 chceme udržet a nadále rozvíjet služby Centra
náhradní rodinné péče uváděné ve výčtu za rok 2008. Rádi
bychom služby rozšířili do vybraných lokalit Pardubického
regionu (Pardubicko, Litomyšlsko, Hlinecko, Chrudimsko,
Holicko, Přeloučsko, Žamberecko) zřízením konzultačních dnů
pro uživatele služeb a pořádáním vzdělávacích a osvětových
aktivit - v tomto ohledu budeme vycházet vstříc obcím a městům, které jsou ochotny se podílet na financování služby.

amalthea
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CÍLOVÁ SKUPINA
Rodina ohrožená odebráním dítěte do ústavu
Rodiče a širší rodina dítěte, kterým hrozí odebrání dítěte do
ústavu, nebo kde už dítě (děti) v ústavu umístěno je. Rodiče, ev.
členové širší rodiny, mají zachované citové vazby k dítěti, mají
o něj soustavný zájem a o společný život s dítětem usilují. Rodina
však nenaplňuje nebo ohrožuje potřeby dítěte nutné pro jeho
zdárný vývoj.
PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
Posláním programu Sanace rodiny je poskytovat odbornou
pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření
bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání
dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy.

Rodina se potýká především se sociálními deficity spojenými často
s ekonomickým deficitem. Nejčastější problémy: dlouhodobá
nezaměstnanost, problémy s bydlením, obtíže při kontaktu s úřady a institucemi, snížené dovednosti v oblasti péče a výchovy dětí,
osobnostní labilita, ekonomické a finanční problémy (exekuce
apod.).

ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (
Služby programu Sanace rodiny jsou určeny rodinám, jejichž
děti jsou umístěny v ústavní výchově nebo jsou odebráním
dítěte ohroženy. Rodičům a dětem poskytujeme sociální poradenství, právní poradenství, zprostředkování kontaktu s úřady,
návštěvy pracovníka v rodině se souhlasem uživatele služby,
osobní plány pomoci rodiny a dítěte, podporu a nácvik rodičovských dovedností, poradenství v hospodaření s financemi
a nácvik vedení domácnosti, nácvik a upevňování péče o dítě či
plnění školních povinností dítěte, atd.

amalthea

Děti výše uvedených rodičů
Tyto děti se potýkají s důsledky sociálních a ekonomických
problémů rodiny a s důsledky pobytu v ústavním zařízení.
Nejsou u nich dostatečně naplňovány základní fyzické, psychické
a sociální potřeby. Následkem psychické deprivace jsou děti
opožděné ve fyzickém a psychickém vývoji, jsou více nemocné,
trpí psychickými a citovými poruchami. Ve společnosti jsou
stigmatizovány a sociálně vyloučeny v důsledku špatné hygieny,
poruch chování, nízkého sebevědomí, nižšího vzdělání, vyšší
trestné činnosti, narušené identity a orientace ve světě. Řadu
obtíží si nesou do dospělosti. Děti mají však zachovanou citovou
vazbu k rodičům a přejí si vyrůstat ve své rodině.

(SR) ODBORNÉ PROGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRA
DLOUHODOBÉ CÍLE
1) zajistit vhodné podmínky pro naplňování základních
životních potřeb dítěte z dysfunkční, víceproblémové rodiny
(předejít odebrání dítěte z jeho rodiny z důvodu nedostatečné
péče rodičů; umožnit návrat dítěte z ústavního zařízení do své
vlastní rodiny; pomoci biologické rodině upravit podmínky
tak, aby mohla naplňovat životní potřeby dítěte nutné pro jeho
zdárný vývoj; předcházet či zmírnit deprivaci dítěte v důsledku
nedostatečných podmínek pro jeho vývoj v rodině, násilného
odebrání z rodiny či dlouhodobého pobytu v ústavní péči).
2) rozvíjet a ověřovat metodiku programu Sanace rodiny
3) rozvíjet spolupráci se subjekty v sociální síti, které se zaměřují
na problematiku péče a pomoci rodině a dítěti
16 _ _ 17

Program Sanace rodiny byl v roce 2008 realizován jako pilotní.
Z toho důvodu bylo hlavním cílem vytvořit funkční model
odborné práce s rodinou, která je ohrožena odebráním dítěte
nebo jejíž dítě se nachází v ústavní péči. Tento model měl být
pak uzpůsoben a lokalizován pro podmínky Pardubického kraje.
Tento hlavní cíl byl pak rozpracován na tři dílčí cíle, kterými je
naplňován:
1) zajistit vhodné podmínky pro naplňování základních
životních potřeb dítěte z víceproblémové rodiny
Tento cíl byl naplňován přímou terénní sociální prací s rodinami;
v jejím rámci bylo poskytnuto v 619 případech poradenství
především v podobě sociálního poradenství, poradenství v oblasti
péče o dítě, nácviku sociálních dovedností a také právní
výroční zpráva 2008

a ekonomické poradenství. Práce s rodinou probíhá především
při návštěvách sociálních terapeutů v rodinách (184 návštěv
v rodinách) a také v rámci doprovodu klientů při jednáních a komunikaci s různými subjekty (OSPOD, škola, lékař, státní úřady,
soud, jiné NNO apod.).
Z celkového počtu 13 klientů (rodin) v 1 případě došlo k navrácení
dítěte z ústavu zpět do rodiny, v 1 případě bylo dítě na žádost matky
umístěno do ústavní výchovy a v jednom případě bylo dítě svěřeno
do NRP. Ve zbylých případech děti setrvávají v rodině, přičemž do
konce roku pokračovala spolupráce s 10 rodinami, kde je situace
pro dítě v převážné většině případů hodnocena jako lepší než před
zahájením sanace a to jak subjektivně (klíčovým pracovníkem
a samotnou rodinou), tak i objektivně například ze strany OSPODů
nebo škol.

V rámci fungování pilotního projektu na základě konkrétní
a praktické práce s rodinami byla postupně definována
a formalizována metodika práce s rodinou. Metodické materiály
jsou v souladu se Standardy kvality sociálních služeb přijatých
MPSV. S klientem je uzavírána smlouva, je zpracován osobní plán,
případně individuální plán péče o dítě, je stanoven osobní cíl a dílčí
cíle a o jednotlivých kontaktech jsou vedeny záznamy. Zhruba
jednou za půl roku (pro každého klienta - rodinu) je uspořádána
případová konference všech zainteresovaných subjektů za účasti
klienta. Meziresortní spolupráce je koordinována s uplatňováním
metody case managementu.

AMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PRO
2) vytvořit program Sanace rodiny
Jedním ze vstupních předpokladů pro vytvoření programu Sanace
rodiny bylo provedení analýzy dat v oblasti ohrožených rodin
a služeb podpory rodiny v Pardubickém kraji. Za tímto účelem
Amalthea o.s. iniciovala vznik pracovní skupiny „KONCEPCE“,
která si klade za cíl - v rámci legislativních možností a na území
Pardubického kraje - zlepšovat koncepci poskytování služeb
v oblasti péče o rodinu a dítě. Členem pracovní skupiny jsou kromě
odborných pracovníků Amalthea o.s. také zástupci výchovných
ústavů, zástupci uživatelů služeb (pěstouni) a také jedna pracovnice
OSPOD. Aktivně se účastníme procesu komunitního plánování
sociálních služeb a to jak na úrovni měst (Pardubice a Chrudim), tak
také na úrovni krajské.

amalthea

3) začlenit fungující a obecně použitelný program Sanace
rodiny do sítě sociálních služeb
V září 2008 byla spuštěna zcela nová přepracovaná podoba
webových stránek Amalthea o.s. na www.amalthea.pardubice.cz,
která obsahuje samostatnou část týkající se programu Sanace rodiny. Zde jsou uvedeny základní informace o programu a službách
a kontaktní informace.
Popis služby byl také zařazen do „Katalogu sociálních a souvisejících
služeb města Pardubice“ pro rok 2008 (str. 19 a 20).

OGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY
V průběhu roku se uskutečnilo celkem 260 kontaktů se spolupracujícími subjekty. Jsou jimi zejména orgány veřejné správy
a místní samosprávy (KÚ, MěÚ, OÚ, soudy, PMS ČR aj.), jiné
nestátní neziskové organizace (zejména poskytovatelé sociálních
služeb v regionu), školy a školská zařízení (DD, DDÚ), poradenská
zařízení (PPP, SVP), zdravotnická zařízení a média. V rámci těchto
kontaktů docházelo také k informování o programu a možnostech
nabízených služeb. V odezvě na informování o programu se na
nás obrátilo celkem 11 subjektů - zájemců o službu se 17 žádostmi
o poskytnutí služby programu SR.
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Patrně s ohledem na aktivní šíření informací o službách
programu je možné zaznamenat také mírný nárůst v počtu
subjektů poptávajících službu (3 za první polovinu roku vs.
8 v druhé polovině roku).
V průběhu roku se nám podařilo výrazně zvýšit počet klientů
a dokonce přesáhnout plánovaný počet 10 rodin, když jsme
v závěru roku spolupracovali s 13 rodinami.

ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (
AKTIVITY PROGRAMU
Obsah a průběh programu Sanace rodiny byl v průběhu roku
2008 do značné míry ovlivněn tím, že se jednalo o pilotní fázi
zavádění programu jako nové služby v organizaci i v regionu.
S ohledem na to kontinuálně probíhaly změny a úpravy zejména
v oblasti metodiky programu.
Zavádění programu odpovídá také postupný nárůst počtu
klientů (3 klienti na počátku roku vs. 11 klientů na konci
roku), poskytovaných služeb a tomu odpovídající nárůst
počtu kontaktů jak s uživateli služeb, tak se spolupracujícími
organizacemi.

amalthea

V oblasti osvěty a vzdělávání jsme v dubnu 2008 uskutečnili
kulatý stůl s prezidentem Soudcovské unie a místopředsedkyní Okresního soudu Pardubice, který se týkal soudních
řízení ve věcech péče o nezletilé, NRP a procesně-právních
předpisů v občanském soudním řízení. Aktivně jsme se také
účastnili semináře pořádaného Stálou komisí pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v lednu 2008 na téma
Sanace rodiny – prevence odebírání dítěte. Pro zvyšování
kvalifikace zaměstnanců se v únoru 2008 uskutečnil vzdělávací
seminář s názvem Dětská práva a ústavní výchova realizovaný
odborníky z Ligy lidských práv.

POPIS REALIZACE PROGRAMU
Popis konkrétních aktivit, metod a forem:
Z hlediska aktivit programu je možné označit průběh projektu
za standardní s ohledem na teoretická i praktická východiska
a obsah pojmu „sanace rodiny“. Hlavní aktivitou programu
byla jednoznačně terénní sociální práce v přímém kontaktu
s uživatelem služby v jeho přirozeném prostředí, stejně jako
v širším sociálním a institucionálním prostředím. Aktivita
představovala přímou sociální práci s rodinami a dětmi. V rámci
této aktivity se uskutečnilo 184 návštěv ve 13 rodinách klientů.
Součástí této aktivity je poskytování zejména těchto služeb:
sociální poradenství - dávky SSP, zaměstnání, kontakt s úřady,
sociální aktivizace a motivace klienta k řešení problémů atp.;

Jednotlivé aktivity byly realizovány jak v osobním, tak také
v telefonickém kontaktu s uživateli služeb. Dalšími formami
sociální práce s rodinami byl například doprovod uživatele
služby (jednání, soudy apod.) a v potřebných případech také
krizová intervence (telefonická nebo osobní).
Další rovinou realizace projektu je oblast vytváření a ověřování
metodiky práce s rodinou. V průběhu realizace projektu
byl vytvořen základní soubor metodických materiálů. Při
poskytování služeb sanace rodiny byl kladen velký důraz
na metodické materiály k posouzení situace rodiny a dítěte.

(SR) ODBORNÉ PROGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRA
poradenství v oblasti péče o dítě - rodičovské dovednosti,
výchovné, pedagogické a zdravotní poradenství, hygiena,
uspokojování potřeb dítěte atp.;
nácvik sociálních dovedností - komunikace, jednání
s úřady, hledání zaměstnání, vztahy v rodině, prevence
sociálně-patologického chování atp.;
právní poradenství - zejména právní otázky týkající se
sociálně-právní ochrany dětí, práv rodičů a dětí, nařizování
ústavní výchovy, bytové problematiky, problematiky exekucí
apod.;
ekonomické poradenství - zejména řešení dluhů a exekucí,
plánování hospodaření rodiny, zacházení z penězi a příjmy
rodiny apod.
20 _ _ 21

Prodiskutovali jsme nebo vyzkoušeli celou řadu různých metodických postupů. Zamítli jsme například používání metodiky
s názvem „Subjektivní a objektivní status dítěte“, a to především pro náročnost získání informací potřebných pro užití
této metodiky, ale také s ohledem na etické hledisko (druh
získávaných informací). Nakonec jsme se přiklonili k užití metodického materiálu s názvem „Ontarijský index zanedbávání
péče“ kombinovaný s identifikací míry rizika v dalších oblastech
života rodiny (oblast bydlení, ekonomická, sociální a právní). Za
odborné východisko při aplikaci těchto metodických materiálů
pak považujeme teorii potřeb Pesso Boyden psychomotorického
systému (PBPS).
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METODY PRÁCE
Sociální poradenství, právní poradenství, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů uživatelů, sociální terapie terénního
charakteru, návštěvy pracovníka v rodině se souhlasem uživatele
služby, osobní plány pomoci rodiny a dítěte – jeho tvorba, plnění
a zhodnocení, podpora a nácvik rodičovských dovedností,
hospodaření s financemi a vedení domácnosti, nácvik a upevňování péče o dítě či plnění školních povinností dítěte, nácvik
a upevňování dovedností upevňující motorické, psychické
a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, nácvik a upevňování
sociálních dovedností v jednání s úřady a dalšími institucemi,
zprostředkování rodinné psychoterapie, videotrénink interakcí.

ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (
SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍ SÍTI
Spolupráci se subjekty poskytujícími sociální služby a orgány
státní správy v oblasti sociálních věcí považujeme za klíčovou
pro úspěšnou snahu o sanaci rodiny.
Dokladem toho jsou zejména uspořádané případové
konference, kterých se za rok 2008 uskutečnilo 10. V jejich
rámci se řeší především spolupráce, výměna informací a role
jednotlivých zainteresovaných subjektů, které se podílejí na
sociální práci s rodinou s cílem její sanace.

amalthea

Spolupráci hodnotíme jako úspěšnou, a to jak v oblasti
neziskových organizací poskytujících sociální služby, tak
i ve vztahu k orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Pokud
spolupráce s jinými NNO byla v minulosti tradičně dobrá, tak
ve vztahu k OSPODům zaznamenáváme trend výrazného
zlepšování spolupráce, prolamování bariér nedůvěry a neochoty
sdílet informace a naopak ochotu pracovat multidisciplinárně
ve prospěch rodiny. Můžeme tak i v této oblasti s orgány
státní správy hodnotit spolupráci jako velmi dobrou a stále se
zlepšující.

Výchovně léčebné oddělení Přestavlky
Středisko výchovné péče Archa
DD Potštejn, DD Moravská Třebová, DDÚ Hradec Králové
Probační a mediační služba Pardubice
Nestátní:
Šance pro tebe o.s. - spolupráce v oblasti dobrovolnictví,
navázána spolupráce v koncepčním řešení sociální práce
metodou case-managementu
Středisko rané péče Pardubice – případová spolupráce
Péče o duševní zdraví – případová spolupráce, Týden pro
duševní zdraví

(SR) ODBORNÉ PROGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRA
Podařilo se navázat spolupráci s těmito státními i nestátními
subjekty v regionu:

KONEP - řádný člen koalice, předseda představenstva
Amalthea o.s. David Svoboda je členem správní rady KONEPu

Státní:

SKP – případová práce, předání informací o službách

Pardubický kraj OSPOD – řešeny případové i koncepční věci
programu Centra náhradní rodinné péče a programu Sanace
rodiny

Pracovní skupina „KONCEPCE“ - Amalthea o.s. byla iniciátorem
založení pracovní skupiny, která si klade za cíl - v rámci legislativních možností a na území Pardubického kraje - zlepšovat
koncepci poskytování služeb v oblasti péče o rodinu a dítě.
Členem pracovní skupiny byli kromě odborných pracovníků
Amalthea o.s. také zástupci ústavů (např. ředitelka DD Potštejn,
pracovnice SVP Pyramida...), zástupci uživatelů služeb (pěstouni)
a také pracovníci OSPOD. Výstupy z práce skupiny jsou rozesílány
dalším odborníkům z oblasti, vč. pracovnic soc. odboru KÚ
Pardubického kraje.

Pardubický kraj – aktivní zapojení do komunitního plánu PK
Magistrát města Pardubic, Městský úřad Chrudim – zapojení
do komunitního plánování
Všechny pověřené obce a města (OSPODy) – informování
o službách a případová spolupráce
Středisko výchovné péče Pyramida
Dětský domov se školou Hrochův Týnec
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STATISTIKY A JEJICH INTERPRETACE
Sledovaný údaj
Počet rodin
Počet dětí
Počet zájemců o službu
Počet subjektů poptávajících službu
Počet kontaktů
Spolupracující subjekty
Veřejná správa (KÚ, OÚ, okresní soud)
NNO
Školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči (DÚ, DD, DDŠ, VÚ, SVP)
Školská zařízení, poradny (SPC, PPP)
Media
Zdravotnická zařízení
Případové konference spolupracujících
subjektů
Počet konferencí
Počet účastníků
Služby a aktivity
Poradenství celkem
Počet sociálních poradenství
Počet právních poradenství
Počet ekonomických poradenství
Počet poradenství v oblasti péče o dítě
Počet nácviků sociálních dovedností
Počet návštěv v rodinách
amalthea

Souhrn za rok 2008
13
31
17
11
1131
260
118
45
59
16
5
17
10
10
66
619
274
48
46
144
107
184

KOMENTÁŘ
Tabulka shrnuje statistické ukazatele za rok 2008. Zajímavé
údaje poskytují spočtené průměry, kdy vychází průměrně 147
kontaktů, 78 případů poradenství a 25 návštěv na jednu rodinu
za rok. Průměr není počítán jako jednoduchý podíl celkového
počtu kontaktů za rok lomený celkovým počtem rodin. Data
jsou počítána jako průměrná rodina (obraz průměrné rodiny),
která je uživatelem služby po celý rok. Jednoduchý průměr by
byl ovlivněn (snížen) zapojením nových klientů v průběhu roku,
kteří nebyli uživateli služeb po celý rok.

Důraz bude také kladen na rozvíjení a upevňování spolupráce se
spolupracujícími subjekty v síti (v rámci programu Sanace rodiny
prostřednictvím koordinovaných jednání ve prospěch klienta
- případové konference, setkání subjektů; aktivně informovat
související subjekty o možnostech a využití služby; rozvíjet pravidla spolupráce a komunikace spolupracujících subjektů včetně
vyjasnění rolí jednotlivých subjektů).

Z těchto údajů je možné jednoznačně odvodit, že sociální práce
s cílem sanace rodiny představuje intenzivní podporu dané
rodiny v rámci velmi častého kontaktu.

Další z cílů jsou zavádět formu spolupráce koordinované péče
ve prospěch klienta prostřednictvím případových konferencí
(iniciovat případové konference jako efektivní nástroj posouzení

ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RODINY (SR) ODBORNÉ PROGRAMY V ROCE 2008 SANACE RO
VÝHLEDY PROGRAMU NA ROK 2009
V roce 2009 chceme v programu Sanace rodiny spolupracovat
s 20 rodinami zejm. v lokalitách, které na službu přispívají
(Pardubicko, Chrudimsko, dále Hlinecko, Vysokomýtsko).
Nadále budeme ověřovat metodiku práce s rodinou, jež vznikla
v rámci pilotního projektu Sanace rodiny (ověřit metodiku
programu z pilotního projektu 2008; zapracovat případné
změny do metodiky a metodiku schválit; konzultovat metodiku
s partnery v síti sociálních služeb na podporu rodiny; poskytovat
a konzultovat metodické postupy se spolupracujícími subjekty
v rámci regionu i republiky).
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situace rodiny a dítěte z různých pohledů prostřednictvím
multidisciplinárního týmu; pravidelná angažovaná účast na
koordinovaných jednáních ve prospěch klienta iniciovanými
jinými subjekty) a iniciovat, propagovat a rozvíjet službu
v regionech Pardubického kraje prostřednictvím regionálního
plánování, partnerství a spolupráce (komunitní plánování
Pardubického kraje, Pardubic, Chrudimi, příp. dalších obcí).
Chystáme se také informovat a propagovat služby programu
Sanace rodiny a další služby týkající se problematiky péče
o rodinu a dítě prostřednictvím standardních mediálních
výstupů a dalších akcí.

výroční zpráva 2008

Dobrovolnictví v Amalthea o.s. vnímáme jako:
• nástroj podpory pěstounským rodinám, kdy se dobrovolník
podílí na rozvoji dítěte v pěstounské péči prostřednictvím
zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit
• nástroj podpory ohroženým biologickým rodinám, kdy
dobrovolník podporuje dovednosti rodičů nebo pomáhá
s praktickým nácvikem činností, které rozvíjí dovednosti dítěte
• jako nástroj posilování osobních a profesních kompetencí
dobrovolníka
Dobrovolnický program v Amalthee je nedílnou součástí služeb
obou odborných programů, kdy zapojení dobrovolníků považujeme za významný prvek zvyšování kvality a efektivity služeb.

Dobrovolnický program v rámci programu Sanace rodiny byl
akreditován v prosinci 2008 Ministerstvem vnitra ČR jako dobrovolnický program „Dobrovolníci pro ohroženou rodinu“.
V programu Sanace rodiny byla činnost dobrovolníků v rodinách
zaměřena na podporu dovedností rodičů a pomoc s praktickým
nácvikem činností, které rozvíjejí dovednosti dítěte.
Cílem tohoto nově akreditovaného programu pro rok 2009 je
zavedení deseti dobrovolníků do sanovaných rodin.

ROVOLNICTVÍ V AMALTHEA O.S. DOBROVOLNICTVÍ V AMALTHEA O.S. DOBROVOLNICTVÍ V AMALTHEA O.S.
Dobrovolnický program v rámci Centra náhradní rodinné péče
je akreditován od podzimu 2007 Ministerstvem vnitra ČR jako
dobrovolnický program „Dobrovolnictví v Centru náhradní
rodinné péče“.
V rámci tohoto programu se dobrovolníci podíleli na realizaci
dětského programu v rámci odpoledního klubu, prostřednictvím
podpůrného programu poskytovali podporu pěstounským
rodinám při zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí
přímo v rodinách, na setkáních pěstounských rodin se aktivně
podíleli na zajištění dětského programu. V roce 2008 se v tomto
dobrovolnickém programu uplatnilo celkem 20 dobrovolníků.

amalthea

Vzdělávání dobrovolníků:
Na podzim roku 2008 proběhl v Hradišti u Nasavrk Vzdělávací
víkend pro dobrovolníky, jehož vzdělávací téma bylo pojmenováno „Komunikace s dětmi a mezi dětmi s důrazem na vzájemný
respekt a individuální přístup“.
Své znalosti a dovednosti si také dobrovolníci měli možnost
rozšířit v rámci vzdělávacích seminářů „Videotrénink interakcí“
a „Problémové chování“.
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ROSTEME SPOLEČNĚ
Projekt Rosteme společně získal podporu v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů – Globální grant (NROS)
pro období srpen 2006 až leden 2008. Projekt, který jsme
nazvali Rosteme společně, byl zaměřen na rozvoj vlastní
kapacity a byl postaven na 3 pilířích: v rámci projektu vznikl
Strategický plán rozvoje organizace na období 3 - 5 let, byly
vytvořeny dva logické rámce, zaměřené na program Sanace
rodiny a oblast Zvyšování kvality péče v systému služeb pro
rodinu a dítě. V rámci projektu byly rovněž rozšířeny služby
poskytované uživatelům služeb Centra náhradní rodinné péče,
tedy pěstounům (v podobě zavedení pilotní rodinné supervize),
a mládeži žijící v pěstounských rodinách (v oblasti individuálního
poradenství a PC výuce). Další aktivitou realizovanou

COMMUNEM REDDERE
Amalthea o.s. je jedním z partnerů projektu Communem
reddere (= učinit společným). Projekt realizuje Koalice nevládek
Pardubicka (KONEP) a jeho účelem je posílit spolupráci v rámci oborů, mezi různými sektory i mezi sítěmi neziskových organizací. Hlavním cílem je zvýšit kompetence NNO pro rozvoj udržitelných partnerství. Cíle bude dosaženo realizací stáží u zahraničních partnerů, zpracováním metodik a příruček, jejich aktivním šířením, školením pracovníků a inovací programů služeb
partnerů. Amalthea o.s. zvolila za partnerské organizace zkušené
poskytovatele služeb ze Slovenska a Velké Británie, tedy ze zemí,
které mají zavedený fungující model péče o rodinu a dítě, resp.
úspěšně prošly transformačním procesem uvedených služeb.
Projekt začneme realizovat od června 2009.

OSTATNÍ PROJEKTY A VÝHLEDY NA ROK 2009 OSTATNÍ PROJEKTY A VÝHLEDY NA ROK 2009 OSTATNÍ PROJEKTY A
v rámci projektu, kterou hodnotíme jako významnou, byla
systematizace dobrovolnictví v Amalthee a akreditace programu
„Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“. Projekt
Rosteme společně byl realizován v období srpen 2006 až leden
2008 v objemu téměř 650 tisíc Kč z prostředků ESF. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá
rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti,
podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi
do lidských zdrojů.

amalthea

PODPORA SLUŽBY SANACE RODINY Z NADACE SIRIUS

Projekt si klade tyto konkrétní cíle:

Na jaře 2009 jsme vstoupili do náročného dotačního řízení
vyhlášeného nově vzniklou Nadací Sirius. Cílem výzvy ze strany
nadace bylo Posílení služeb pro rodiny – sanace ohrožené
rodiny v ČR.

1) Vytvořit ucelený a spolupracující systém sociálních služeb
pro podporu rodiny vč. související metodiky (metodika služby
sanace rodiny, metodika Case-managementu, metodika případových konferencí) a provázat jej s koncepčními materiály kraje
i obcí (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb PK 2008-2010,
komunitní plány pověřených obcí) + určit pravidla pro šíření
vzniklé metodiky mezi další subjekty na území PK i ČR.

Projektový záměr
Strategickým cílem projektu je zajistit vhodné podmínky pro
naplňování základních životních potřeb dítěte z víceproblémové
rodiny v Pardubickém kraji (dále jen PK), to znamená:

• předejít odebrání dítěte z jeho rodiny z důvodu nedostatečné
péče rodičů

2) Zavést služby sanace rodiny do vytipovaných lokalit PK
(Severovýchod - lokality spadající pod pověřené obce Lanškroun, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky +
Jihovýchod – Litomyšl, Svitavy, Polička, Moravská Třebová).

A VÝHLEDY NA ROK 2009 OSTATNÍ PROJEKTY A VÝHLEDY NA ROK 2009 OSTATNÍ PROJEKTY A VÝHLEDY NA ROK 20
• umožnit návrat dítěte z ústavního zařízení do své vlastní rodiny
• pomoci biologické rodině upravit podmínky tak, aby mohla
naplňovat životní potřeby dítěte nutné pro jeho zdárný vývoj
• předcházet či zmírnit deprivaci dítěte v důsledku nedostatečných podmínek pro jeho vývoj v rodině, násilného odebrání
z rodiny či dlouhodobého pobytu v ústavní péči
• napomoci k optimalizaci vztahů mezi rodičem a dítětem,
resp. k přechodu dítěte z ústavní péče do rodiny (biologické či
náhradní, pěstounské)
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3) Rozšířit vnitřní kapacitu organizace (rozšíření know-how
organizace i pracovníků, zvýšení počtu pracovníků, rozvoj
dobrovolnického programu) a potenciál spolupráce s dalšími
subjekty (vzájemná podpora při zavádění služeb obdobného
charakteru, sdílení metodických postupů).
Nadační příspěvek byl přislíben a projekt by měl být realizován
v období 09/2009 - 12/2011. Pokud se tak stane, dojde k rozšíření
služeb sanace rodiny po celém Pardubickém kraji.
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jméno

pozice

úvazek

David Svoboda, DiS.

odborný ředitel, sociální pracovník

1,0

Mgr. Lenka Kranlová
od 09/2008 na mateřské dovolené

provozní vedoucí programu Centrum
NRP, sociální pracovnice

1,0

Mgr. Jana Vítková
od 10/2008

vedoucí programu CNRP, sociální
pracovnice

0,6

Mgr. Kateřina Chocholová

koordinátorka dobrovolnictví CNRP,
speciální pedagožka

1,0

Bc. Bohuslava Skořepová
do 09/2008

sociální pracovnice CNRP, koordinátorka
projektů

1,0

Mgr. Monika Semerádová
od 05/2008

sociální pracovnice CNRP

1,0

CE 2008 PERSONÁLNÍ POKRYTÍ PROGRAMŮ V ROCE 2008 PERSONÁLNÍ POKRYTÍ PROGRAMŮ V ROCE 2008
Bc. Petr Bittner
od 11/2008

vedoucí programu Sanace rodiny,
sociální pracovník

1,0

Mgr. Gabriela Pavlíková
od 05/2008 do 11/2008

sociální pracovnice Sanace rodiny

0,25

Mgr. Marcela Kašparová
od 08/2008

sociální pracovnice Sanace rodiny

0,6

Ondrej Balog
od 11/2008

koordinátor programů

1,0

Týmy jsou doplněny externími klíčovými pracovníky rodin poskytující služby formou
Dohody o provedení práce nebo Dohody o spolupráci realizované na živnostenské
oprávnění. Také manažerské a jiné podpůrné aktivity (grafické práce, účetní, správa sítě,
manažerské jištění) jsou poskytovány externě.
amalthea

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Terezy Maxové

Pardubický kraj
Ministerstvo vnitra ČR
Statutární město Pardubice
Město Hlinsko
Město Litomyšl
Nadace rozvoje občanské společnosti
(Globální grant)
Nadace rozvoje občanské společnosti
(program Pomozte dětem)

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadační fond Slunečnice Heleny
Houdové

Děkujeme za podporu našim stálým
individuálním dárcům:
Martin Frys
manželé Jirsovi

Nadační fond Veolia

Radek Král

Ferona

Ing. Richard Nedoma

Vehicle

RNDr. Martin Pospíšek Ph.D.

NO+BL, kancelářský nábytek s.r.o.

Karel Švejda

International Power Opatovice, a.s.

Marek Třešňák

ČINNOST AMALTHEA O.S. V ROCE 2008 PODPOŘILI ČINNOST AMALTHEA O.S. V ROCE 2008 PODPOŘILI ČINN
Pardubický kraj
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PŘÍJMY DLE ZDROJŮ
Zdroj příjmu 2008

Hodnota v Kč

%

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 400 000,00

40,62%

90 000,00

2,61%

Výdaj (dle zdroje) 2008

Hodnota v Kč

%

Pardubický kraj

165 000,00

4,79%

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 400 000,00

47,84%

Magistrát města Pardubic

Ministerstvo vnitra

VÝDAJE DLE ZDROJŮ

125 000,00

3,63%

Ministerstvo vnitra

90 000,00

3,08%

Město Litomyšl

9 000,00

0,26%

Pardubický kraj

165 000,00

5,64%

Město Hlinsko

20 000,00

0,58%

Magistrát města Pardubic

125 000,00

4,27%

9 000,00

0,31%

Nadace NROS (Pomozte dětem)

296 580,00

8,61%

Město Litomyšl

Nadace Terezy Maxové

569 153,50

16,52%

Město Hlinsko

20 000,00

0,68%

Nadace Slunečnice (Helena Houdová)

365 000,00

10,59%

Nadace NROS (Pomozte dětem)

289 455,00

9,89%

Nadace NROS (Globální grant)

59 634,46

1,73%

Nadace Terezy Maxové

236 390,22

8,08%

Nadace Veolia

50 000,00

1,45%

Nadace Slunečnice (Helena Houdová)

300 000,00

10,25%

Nadace Výbor dobré vůle
Olgy Havlové

100 000,00

2,90%

Nadace NROS (Globální grant)

71 347,00

2,44%

Nadace Veolia

50 000,00

1,71%

Dary soukromých subjektů

112 740,00

3,27%

3,42%

2,30%

Nadace Výbor dobré vůle
Olgy Havlové

100 000,00

79 420,00
4 721,62

0,14%

Vlastní zdroje

70 309,38

2,40%

3 446 249,58

100%

Výdaje celkem

2 926 501,60

100%

Příjmy od klientů
Ostatní příjmy (úroky)
Příjmy celkem

ÁVĚRKA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
amalthea

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK
Položka
Mzdové náklady
Mzdy - HPP
Mzdy - DPP
Odvody - HPP
Mzdy - DPČ
Odvody - DPČ
Ostatní sociální výdaje
Provozní náklady
Materiálové náklady
DHDM
Kancelář
Drogerie
Odborná literatura
PHM
Ostatní materiálové výdaje
Energie
Služby
Vzdělávání
Nájem
Propagace
Cestovní výdaje
Oprava a údržba
Telefon
Poštovné
Psychologické služby
Softwarové služby
Manažerské jištění
Účetní a ekonom.služby
Terapeutické služby
Supervize pěstounů
Ostatní nemateriálové výdaje
Jiné
Daně a poplatky
Letní tábor
Výdaje na vzdělávání dobrovolníků
Setkání s pěstouny
Celkem
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Amalthea o. s. celkem
1 791 446,00 Kč
1 103 432,00 Kč
289 893,00 Kč
386 212,00 Kč
6 400,00 Kč
2 241,00 Kč
3 268,00 Kč
1 135 055,60 Kč
201 595,12 Kč
138 600,00 Kč
20 390,00 Kč
439,00 Kč
1 991,00 Kč
38 033,12 Kč
2 142,00 Kč
41 644,50 Kč
711 168,08 Kč
58 025,50 Kč
88 425,50 Kč
31 717,50 Kč
33 306,50 Kč
55 174,00 Kč
104 946,48 Kč
9 489,00 Kč
16 525,60 Kč
14 642,00 Kč
132 875,00 Kč
62 750,00 Kč
43 886,90 Kč
25 000,00 Kč
34 404,10 Kč
180 647,90 Kč
2 348,00 Kč
120 823,50 Kč
4 390,00 Kč
53 086,40 Kč
2 926 501,60 Kč

%
61,21
37,70
9,91
13,20
0,22
0,08
0,11
38,79
6,89
4,74
0,70
0,02
0,07
1,30
0,07
1,42
24,30
1,98
3,02
1,08
1,14
1,89
3,59
0,32
0,56
0,50
4,54
2,14
1,50
0,85
1,18
6,17
0,08
4,13
0,15
1,81
100,00

z toho CNRP
1 159 789,00 Kč
705 878,00 Kč
194 942,00 Kč
247 060,00 Kč
6 400,00 Kč
2 241,00 Kč
3 268,00 Kč
803 050,60 Kč
79 693,12 Kč
46 221,00 Kč
8 977,00 Kč
- Kč
320,00 Kč
22 033,12 Kč
2 142,00 Kč
30 644,50 Kč
512 113,08 Kč
33 798,00 Kč
71 425,50 Kč
16 717,50 Kč
20 468,50 Kč
50 174,00 Kč
76 488,98 Kč
6 489,00 Kč
16 525,60 Kč
12 500,00 Kč
77 875,00 Kč
37 750,00 Kč
35 686,90 Kč
25 000,00 Kč
31 214,10 Kč
180 599,90 Kč
2 300,00 Kč
120 823,50 Kč
4 390,00 Kč
53 086,40 Kč
1 962 839,60 Kč

%
59,09
35,96
9,93
12,59
0,33
0,11
0,17
40,91
4,06
2,35
0,46
0,00
0,02
1,12
0,11
1,56
26,09
1,72
3,64
0,85
1,04
2,56
3,90
0,33
0,84
0,64
3,97
1,92
1,82
1,27
1,59
9,20
0,12
6,16
0,22
2,70
100,00

z toho GG
51 415,00 Kč
19 345,00 Kč
25 300,00 Kč
6 770,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
19 932,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
19 884,00 Kč
14 627,50 Kč
- Kč
- Kč
4 838,00 Kč
- Kč
418,50 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
48,00 Kč
48,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
71 347,00 Kč
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%
72,06
27,11
35,46
9,49
0,00
0,00
0,00
27,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,87
20,50
0,00
0,00
6,78
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
100,00

z toho SR
580 242,00 Kč
378 209,00 Kč
69 651,00 Kč
132 382,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
312 073,00 Kč
121 902,00 Kč
92 379,00 Kč
11 413,00 Kč
439,00 Kč
1 671,00 Kč
16 000,00 Kč
- Kč
11 000,00 Kč
179 171,00 Kč
9 600,00 Kč
17 000,00 Kč
15 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
28 039,00 Kč
3 000,00 Kč
- Kč
2 142,00 Kč
55 000,00 Kč
25 000,00 Kč
8 200,00 Kč
- Kč
3 190,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
892 315,00 Kč

%
65,03
42,39
7,81
14,84
0,00
0,00
0,00
34,97
13,66
10,35
1,28
0,05
0,19
1,79
0,00
1,23
20,08
1,08
1,91
1,68
0,90
0,56
3,14
0,34
0,00
0,24
6,16
2,80
0,92
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

VÝKAZ ROZVAHA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

ROZVAHA (v tis. Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek

stav
k 1.1.2008

stav
k 31.12.2008

71

-

-

317

391

-

-

-229

-320

IV. Daně a poplatky celkem

1

455

912

V. Ostatní náklady celkem

29

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

91

I. Zásoby celkem

-

-

II. Pohledávky celkem

3

13

445

895

7

4

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

88

543
stav
k 1.1.2008

983
stav
k 31.12.2008

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
II. Služby celkem
III. Osobní náklady celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

136
995
1 837

3 089

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

353

710

II. Změny stavu zásob celkem

79
-

81

353

III. Aktivace celkem

-

II. Výsledek hospodaření celkem

272

357

IV. Ostatní výnosy celkem

5

B. Cizí zdroje celkem

-

I. Jmění celkem

190

273

I. Rezervy celkem

-

-

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

II. Dlouhodobé závazky celkem

-

-

VI. Přijaté příspěvky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem

178

238

VII. Provozní dotace celkem

3 249

12

35

Výnosy celkem

3 446

543

983

IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

C. Výsledek hospodaření po zdanění

113

357

NÍ ZPRÁVA FINANČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍ ZPRÁVA
amalthea

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SDRUŽENÍ
VALNÁ HROMADA
představenstvo sdružení: David Svoboda (předseda), Martina Pojmonová, Radek Král
David Svoboda, DiS., odborný ředitel

Martina Pojmonová, výkonná ředitelka

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROVOZNÍ SLOŽKA

Mgr. Jana Vítková, vedoucí CNRP, sociální pracovnice

Radek Král, DiS., účetní

Mgr. Kateřina Chocholová, speciální pedagožka

Ondrej Balog, koordinátor programů

Mgr. Monika Semerádová, sociální pracovnice
externisté CNRP
Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnictví
dobrovolníci
SANACE RODINY
Bc. Petr Bittner, vedoucí SR, sociální pracovník
Mgr. Marcela Kašparová, sociální pracovnice
externisté

dozorčí rada: Bc. Jitka Vavřinová, Ing. Iveta Vitáčková, Mgr. Martin Schreier
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název: Amalthea o.s.
sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice
poštovní adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim
tel.: 466 302 058
e-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz
www.amalthea.pardubice.cz
IČ: 26647214
č.ú.: 188 243 185/0300

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Mgr. Jana Vítková, vedoucí CNRP, sociální pracovnice
tel.: 776 752 819, jana@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Monika Semerádová, sociální pracovnice
tel.: 773 512 525, monika@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Kateřina Chocholová, speciální pedagožka, koordinátorka dobrovolnictví
tel.: 777 752 818, katerina@amalthea.pardubice.cz

ORGANIZACI ZÁKLADNÍ DATA A KONTAKTY NA ORGANIZACI ZÁKLADNÍ DATA A KONTAKTY NA ORGANIZACI
VEDENÍ ORGANIZACE
David Svoboda, DiS., předseda představenstva, odborný ředitel
tel.: 776 752 805, david@amalthea.pardubice.cz
Martina Pojmonová, místopředsedkyně představenstva, výkonná ředitelka
tel.: 776 377 370, martina@amalthea.pardubice.cz
Radek Král, DiS., člen představenstva
tel.: 604 452 259, r_kral@seznam.cz

PROVOZNÍ SLOŽKA
Martina Pojmonová, výkonná ředitelka
tel.: 776 377 370, martina@amalthea.pardubice.cz
Radek Král, DiS., účetní
tel.: 604 452 259, r_kral@seznam.cz
Ondrej Balog, koordinátor programů
tel.: 777 752 819, ondrej@amalthea.pardubice.cz
amalthea

SANACE RODINY
Bc. Petr Bittner, vedoucí SR, sociální pracovník
tel.: 773 952 819, petr@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Marcela Kašparová, sociální pracovnice
tel.: 773 952 820, marcela@amalthea.pardubice.cz

