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úvodní slovo úvodní slovo úvodní

úvodní slovo

Vážené dámy, pánové, kolegyně, kolegové,
úvodní slovo píšu v letadle ze služební cesty ve Skotsku a pokusím se tak na
uplynulý rok Amalthey podívat trochu s nadhledem. Přemýšlím, jak napsat
o všech důležitých událostech minulého roku. Stalo se toho hodně. Díky
novým projektům jsme mohli poskytovat služby většímu počtu dětí a rodin,
paradoxně však v témže roce byli zaměstnanci Amalthey dva měsíce na
pracovním úřadě kvůli nejistým finančním zdrojům v průběhu prázdnin.
Během roku jsme intenzivně pracovali na metodikách a nových koncepcích
služeb v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny a zahájili jsme mezinárodní spolupráci. Ve druhé polovině roku Amaltheu posílili noví pracovníci
a prošli jsme úspěšně inspekcí kvality služeb. Více se dočtete v této výroční
zprávě.
Stále intenzivněji si uvědomuji potřebu připomínat, že uprostřed našeho
snažení je dítě, které se dostalo do těžké životní situace. Dítě, které nemůže
přijímat péči svých rodičů tak, jak by potřebovalo. Amaltheu vnímám jako
součást systému péče o ohrožené děti. Přijímám společnou zodpovědnost
za to, aby se dítěti a jeho rodině, ať biologické či náhradní, dostalo adekvátní
pomoci a podpory. Zodpovědnost neseme všichni, kdo v systému péče
o dítě pracujeme. Na každé konkrétní ohrožené dítě má vliv, jak se dokážeme ve složitém systému péče domluvit, spolupracovat, měnit zažité,
přijímat nové.
Chci tímto poděkovat všem, s kým jsme měli možnost spolupracovat, především pěstounským a osvojitelským rodinám, nadaci Sirius, nadaci Lumos,
Pardubickému kraji, sociálním pracovnicím a pracovníkům sociálně-právní
ochrany, spolupracujícím neziskovým organizacím a dalším. Stejně tak bych
rád poděkoval našim sponzorům za jejich důvěru v naši práci.
Věřím, že se nám společně podaří zlepšit systém služeb tak, aby co nejvíce
ohrožených dětí dostalo kvalitní pomoc, podporu a péči.
Děkuji všem pracovníkům Amalthey za odvedenou práci!
David Svoboda
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Posláním Amalthea o.s. je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro
naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb
a dalších odborných a společenských aktivit.
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vývoj roku 2009 z pohledu organi

vývoj roku 2009
z pohledu organizace

31.10.

ukončení projektu Škola v pohodě podpořeného z programu
Pomozte dětem NROS

1.11.

začátek realizace projektu Systematizace služeb sanace rodiny
v pardubickém regionu podpořeného z prostředků Nadace
Sirius (více na str. 22)

18.-19.11. Konference Sanace rodiny
12/09

zapojení se do pracovní skupiny k Transformaci a sjednocení
péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

1.1.-20.3. příprava žádostí do dotačního řízení na systematické projekty
v oblasti sanace rodiny Nadace Sirius

4.12.

uzávěrka veřejné zakázky na Zajištění vybraných sociálních
služeb na území Pardubického kraje (Individuální projekt)

1.6.

7.-9.12.

inspekce kvality poskytování sociálních služeb (úspěšnost 130
bodů, tedy 90,28%)

12/09

zapojení do pracovní skupiny subjektů působících v oblasti
náhradní rodinné péče (organizuje Mikuláš, o.p.s.)

01/09

akreditace MV ČR na 2. dobrovolnický program Dobrovolnictví
pro ohroženou rodinu

začátek realizace projektu Communem Reddere podpořeného
z prostředků ESF (více na str. 21)

5.6.-21.9. příprava žádostí do dotačního řízení na systematické projekty
v oblasti náhradní rodinné péče Nadace Sirius
06/09

navázání spolupráce s Nadací Lumos

1.7.

začátek realizace projektu Děti potřebují rodinu... podpořeného
z prostředků EHP/Norska (více na str. 21)

1.7.-31.8. prázdninové omezení služeb z důvodu nejasností ve financování
(dotace ze státního rozpočtu byla na podzim navýšena)
1.7.-31.12. realizace služeb ve městech Hlinsko, Chrudim a Vysoké Mýto
z prostředků fondu Prevence kriminality KÚ Pardubického kraje
a z rozpočtů obcí
1.9.

obnovení plného provozu služeb

8.9.-11.9. studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrica
23.10.
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centrum náhradní rodinné péče c

cnrp
centrum náhradní rodinné péče
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 o všechny typy náhradní rodinné
péče. Náhradní rodiny doprovázíme (sociální pracovník spolupracuje
s rodinou dlouhodobě, reflektuje spolu s ní výkon pěstounské péče,
zaměřuje se na potřeby dětí v rodině pomocí individuálních plánů péče
dítěte), naši specialisté dále nabízí sociální, psychologické, speciálněpedagogické, etopedické a právní poradenství, poskytujeme také krizovou
intervenci. Dále nabízíme podpůrný program v rodinách (dobrovolník
v rodině zajišťuje program pro děti a zároveň umožňuje odlehčení pro
náhradní rodiče), jednodenní i víkendová setkání náhradních rodin,
odpolední kluby a další vzdělávací a zážitkové aktivity. Široké veřejnosti
poskytujeme informační a poradenský servis. Program funguje v celém
Pardubickém kraji.

Cíle progr am u (dlouhodobé a krátkodo bé cíle ) + plnění
Dlouhodobé cíle programu:
•
•
•
•
•

přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě
doprovázet náhradní rodiny v obtížných životních situacích
propagací a osvětou zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči
podporovat rozvoj svépomocných skupin organizováním aktivit
umožňujících jejich setkávání

Cíle a priority pro rok 2009:
• udržet spolupráci se stávajícími rodinami a podle možností zvýšit jejich
počet na 70
• udržet spolupráci se stávajícími pěstounskými rodinami, se kterými
pracujeme dlouhodobě, kontinuálně a formou individuálních plánů
(23 rodin), a jejich počet podle možností zvýšit na 33
• nadále realizovat setkávání pěstounských rodin a to i se zaměřením na
menší setkávání umožňující individuální sociální práci (odpolední kluby
a víkendová setkání)
• realizovat letní týdenní setkání pro cca 70 účastníků (v srpnu 2009)
• realizovat vzdělávací a osvětové akce pro náhradní rodiče, studenty SŠ,
VOŠ a VŠ, laickou i odbornou veřejnost (cca 7 akcí)
• podílet se na změně koncepce náhradní rodinné péče v regionu
• nabízet pravidelně služby ve vybraných lokalitách (Pardubicko,
Litomyšlsko, Hlinecko, Chrudimsko, Holicko, Přeloučsko, Žamberecko)
• zřízení konzultačních dnů pro uživatele služeb a pořádání vzdělávacích
a osvětových aktivit
Cíle pro rok 2009 byly splněny v tom smyslu, že jsme revidovali smlouvy
o poskytování sociálních služeb s uživateli těchto služeb (rodinami)
a zefektivnili služby jim poskytované. V roce 2009 jsme otevřeli pobočky
v Litomyšli, Žamberku a Hlinsku a tím přiblížili služby rodinám v odlehlých
lokalitách. Nadále jsme nabízeli všechny uvedené služby.
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Aktivity programu
Činnost CNRP byla poznamenána nedostatky v systému financování sociálních služeb z veřejných zdrojů. V první polovině roku jsme poskytovali služby
v plném provozu. V letních měsících (červenec a srpen) byla činnost CNRP
omezena, pracovníci poskytovali rodinám pouze krizovou intervenci, veškeré
další aktivity musely být utlumeny. Od září 2009 byla činnost plně obnovena.
Další finanční zdroje (projekt Děti potřebují rodinu - rozvoj služeb do regionů
podpořený z fondů EHP/Norsko) umožnily rozšíření služeb Centra náhradní
rodinné péče do dalších regionů Pardubického kraje. Otevření poboček
v Hlinsku, Litomyšli a Žamberku znamenalo zlepšení dostupnosti služeb pro
uživatele z těchto regionů. Místa pro pobočky byla vybrána na základě
předchozí dobré spolupráce s veřejnou správou v těchto městech a zároveň
vyššího počtu uživatelů z těchto regionů. Uživatelé tak mohou snadněji
využít nabídku služeb CNRP v blízkosti svého bydliště. Hlavním sídlem
Centra náhradní rodinné péče nadále zůstává Chrudim, z níž je činnost
poboček koordinována.
V roce 2009 byl kladen velký důraz na dopracování a aktualizaci metodických materiálů programu Centra náhradní rodinné péče, došlo k významné
změně v metodice sčítání statistických ukazatelů, což se projevilo také
v číselných indikátorech, které jsou zdánlivě nižší než původně plánované.
Ke změně metodiky sčítání statistických ukazatelů došlo v souvislosti s návrhem změny koncepce v poskytování služeb náhradních rodinám a také
sladěním terminologie CNRP se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách (uživatel = rodina). Centrum náhradní rodinné péče na základě
dlouhodobé práce s rodinami rozdělilo tyto rodiny podle míry otevřenosti ke
spolupráci, schopnosti a ochoty reflektovat své pěstounství, tendence směřovat k profesionálně poskytované pěstounské péči přijatým dětem. V rámci
této analýzy se vyprofilovaly rodiny, které mají zájem o intenzivní spolupráci,
rodiny, které preferují spíše svépomocné aktivity a vyhledávají poradenství
pouze v krizové situaci, a rodiny, které v současné době nemají zájem o žádné služby či je již našly u jiných subjektů.
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Kvalitu poskytovaných služeb nadále průběžně revidujeme, a to formou
supervize, kasuistických seminářů, intervize, velkých týmových porad,
revizemi metodických materiálů (vznikajících v souladu se standardy kvality
sociálních služeb). Snažíme se získávat zpětné vazby od uživatelů, spolupracujících subjektů a donorů. Zvýšili jsme informovanost o námi poskytovaných službách a pravidelně aktualizujeme webové stránky.

Základní poskytované služby a metody práce

Doprovázení rodin

Náhradním rodinám byly v průběhu roku 2009 nabízeny a poskytovány tyto
služby:

• dlouhodobé a kontinuální doprovázení pěstounské rodiny sociálním
pracovníkem s cílem reflektovat pěstounství (v prostředí rodiny i mimo ni)
• vytváření a realizace individuálních plánů péče o děti
• pravidelný kontakt s OSPOD, podpora v jednání s dalšími subjekty kolem
rodiny
• vytváření a realizace vzdělávacích plánů náhradních rodičů
• mapování historie dítěte, podpora kontaktu s biologickou rodinou dítěte

Poradenství náhradním rodinám
Základn í sociální po rad enst ví
• poskytování informací o náhradní rodinné péči a nabídce služeb CNRP
• informace a odkazy na ostatní organizace v sociální síti
• poradenství při jednání s úřady
• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
• zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou
P s y c h o l o g i c k é p o r a d e n s t v í a k r i z o vá i n t e r ve n c e
• podpora a doprovázení náročnými a krizovými situacemi v životě
pěstounské rodiny
• krátkodobé poradenství s následným doporučením na návazné
terapeutické služby, podpora ve vyhledání systematické psychoterapie
Prá vn í poraden st ví
• konzultace právních otázek z oblasti náhradní rodinné péče
• pomoc při sepsání žádostí a návrhů určených státním, krajským či
obecním úřadům v otázkách dotýkajících se náhradní rodinné péče
• pomoc při sepsání návrhů soudům v oblasti náhradní rodinné péče
Sp eciálněped ago gické po rad enst ví
• konzultace školních a výchovných obtíží dítěte
• konzultace specifických poruch učení dítěte a podpora náhradních rodičů
v jejich zvládání
Za rok 2009 bylo v rámci činnosti CNRP poskytnuto 557x poradenství (převážně
se jednalo o sociální poradenství, v menší míře psychologické a speciálněpedagogické, nejméně poptávané bylo právní poradenství).
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V roce 2009 sociální pracovníci CNRP uskutečnili celkem 137 návštěv v rodině
v rámci celého Pardubického kraje.
Zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte
•
•
•
•

pomoc s vyhledáním biologické rodiny dítěte
příprava náhradní rodiny, dítěte a biologické rodiny dítěte na kontakt
zajištění bezpečného a neutrálního prostředí pro kontakt
pomoc při uzavírání kontraktu o kontaktu dítěte s jeho biologickou
rodinou

Během roku 2009 probíhal za podpory a koordinace CNRP kontakt dítěte
s biologickou rodinou v celkem 12 pěstounských rodinách (osobně či alespoň
telefonicky).
Setkávání náhradních rodin
•
•
•
•
•
•

jednodenní a vícedenní setkání rodin s programem pro děti i rodiče
možnost výměny zkušeností a sdílení, vzájemná podpora
možnost využití všech druhů poradenství
individuální a skupinové aktivity
vzdělávací aktivity
volnočasové a seberozvojové aktivity pro děti

V roce 2009 CNRP uspořádalo 1 týdenní setkání (zúčastnilo se 11 rodin –
18 dospělých, 48 dětí), 2 víkendová setkání (jarní pro 11 rodin – 17 dospělých,
34 dětí; podzimní pro 8 rodin – 13 dospělých, 19 dětí) a 4 jednodenní setkání
pěstounských rodin (průměrně se účastnilo 10 rodin – 18 dospělých, 30 dětí).

Podpůrný program

Osvětová, vzdělávací a informační činnost

• realizován vyškolenými dobrovolníky, kteří jsou do rodiny zaváděni
a zaškoleni sociálními pracovníky rodin a koordinátorkou dobrovolnictví
• pro náhradní rodiče odlehčení a vytvoření kapacity pro individuální práci
s jednotlivými dětmi
• pro děti vytváření nových kontaktů, volnočasové aktivity, doučování,
doprovod na kroužky

•
•
•
•

Podpůrný program v roce 2009 probíhal v 5 rodinách.
Odpolední klub
• možnost setkávání rodičů i dětí s dalšími rodinami
• vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení, povídání si, výměnu zkušeností,
besedy s odborníky
• volnočasové aktivity pro děti, hry podporující rozvoj dítěte, vzdělávací
aktivity, možnost kontaktu s vrstevníky
V roce 2009 zrealizovalo CNRP celkem 20 odpoledních klubů (ve městech
Chrudim, Litomyšl, Hlinsko a Žamberk), kterých se průměrně každých 14 dní,
resp. měsíc účastnilo 5 rodin (tj. průměrně 7 pěstounů a 8 dětí).
Supervize náhradních rodin
• reflexe motivace k pěstounství, aktuálních potřeb pěstounů, zpětná vazba
k výkonu pěstounské péče
Na podzim roku 2009 CNRP zajistilo supervizi pro 5 pěstounských rodin. Supervize těchto rodin nadále probíhá a bude pokračovat i v roce 2010, vzhledem
k zájmu pěstounů usilujeme o zavedení supervize i do dalších rodin, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme.
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vzdělávání pěstounů
realizace přednášek, promítání filmů, dny otevřených dveří, besedy
informování veřejnosti o náhradní rodinné péči
půjčovna literatury o náhradní rodinné péči

CNRP se v roce 2009 zapojilo do Týdne pro duševní zdraví, v rámci kterého uspořádalo Den otevřených dveří. Amalthea o.s. prezentovalo své služby také na
pardubickém Veletrhu sociálních služeb a v rámci přednáškové činnosti, osvěty
a náboru dobrovolníků proběhlo 18 přednášek pro školy i širší veřejnost.
Sociální pracovníci společně s uživateli služeb pravidelně hodnotili
spolupráci, revidovali cíle i rozsah služeb, které k jejich naplnění uživatelé
potřebují.

Školy - střední, vyšší odborné i vysoké školy Pardubického kraje; spolupráce
při náboru dobrovolníků, osvětě, vzdělávání, při případové práci
Dětský domov se školou Hrochův Týnec – případová práce
Výchovně-léčebné oddělení Přestavlky – případová práce
Spolupráce v síti sociálních služeb
CNRP v rámci poskytování sociálních služeb svým uživatelům potřebuje ke
kvalitnímu poskytování služeb spolupracovat s dalšími subjekty v síti.
Spolupráci v roce 2009 hodnotíme kladně a v roce 2010 bychom ji rádi
nadále rozvíjeli. Uvědomujeme si důležitost spolupráce a vzájemného
informování o službách. Naší prioritou je prohloubení spolupráce s OSPOD
v celém Pardubickém kraji, a to jak na úrovni případové spolupráce, tak
metodicko-koncepčně. V rámci blížícího se procesu transformace je spolupráce s dalšími subjekty v síti naprosto zásadní.

Centrum psychosociální pomoci – Rodinná a manželská poradna –
případová práce, návazná služba
Pardubická krajská nemocnice, a.s. – případová práce, návazná služba
Nestátní neziskové organizace:
Šance pro tebe o.s. - spolupráce v oblasti dobrovolnictví, spolupráce
v koncepční řešení práce metodou case-managementu
Raná péče Pardubice - případová spolupráce

Spolupracující subjekty z řad státní správy a samosprávy:

Péče o duševní zdraví - případová spolupráce, Týden pro duševní zdraví

Pardubický kraj OSPOD - pravidelný kontakt v rámci spolupráce s rodinami,
řešeny jsou případové i koncepční věci programu Centra náhradní rodinné
péče

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

Pardubický kraj - aktivní zapojení do komunitního plánu PK, případové
práce, plánování transformace
Magistrát města Pardubic, Městský úřad Chrudim - zapojení do komunitního
plánování
Všechny pověřené obce a města OSPOD - informování o službách a případová spolupráce
Středisko výchovné péče Pyramida
Středisko výchovné péče Archa
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MC Hlinečánek – spolupráce při organizaci konzultačních dní a odpoledních
klubů pro region Hlinsko
Naděje – spolupráce při organizaci konzultačních dní a odpoledních klubů
pro region Litomyšl
CEMA Žamberk - spolupráce při organizaci konzultačních dní a odpoledních
klubů pro region Žamberk
Speciálněpedagogické centrum při ZŠ Svítaní – návazná služba
Case-management - Amalthea o.s. se účastnila setkání pořádaných
o.s. Šance pro Tebe týkajících se případové spolupráce na Chrudimsku

Statistiky a jejich interpretace
Celkově služby CNRP v roce 2009 využilo 60 rodin, z nichž s 25 byla
spolupráce intenzivní, 35 rodinám poskytovalo informační a poradenský
servis.
Smlouva o poskytování sociální služby byla v roce 2009 platná nebo byla
nově uzavřena u celkem 47 rodin.
Služby byly v průběhu roku 2009 poskytovány 158 dětem a 81 pěstounům.
Na Centrum náhradní rodinné péče se v roce 2009 obrátilo 10 zájemců
o náhradní rodinnou péči (zatím tedy nebyli pěstouny/adoptivními rodiči
připravenými na přijetí dítěte do rodiny) a 18 nových zájemců o služby.
Celkový počet kontaktů s uživateli služeb v roce 2009 je 2 014 (jako kontakt
je evidován každý výkon v rámci poskytování služby uživatelům – osobní,
telefonní i e-mailový, do kontaktů však nejsou zahrnuty výkony typu
organizační domlouvaní schůzky, informační e-maily uživatelům atd.).
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Výhledy prog ramu pro rok 2010

UŽIVATELÉ SLUŽEB
Počet rodin ve službě
Z toho počet rodin v dlouhodobé a intenzivní spolupráci
Z toho počet rodin využívajících informační a poradenský servis
Počet pěstounů ve službě
Počet dětí ve službě
Počet zájemců o NRP ve službě
Počet zájemců o sociální službu ve službě

Prioritou pro rok 2010 je pro nás udržet rozsah služeb poskytovaných v roce
2009 a soustředit se na zvýšení jejich kvality. Díky rozvojovým projektům
budeme nadále nabízet služby rodinám také ve vzdálenějších regionech
Pardubického kraje (Litomyšlsko, Hlinecko a Žamberecko), naším cílem je
podpořit rodiny v těchto oblastech, aby služby aktivně využívaly. Systémový
projekt podpořený Nadací Sirius nám také umožní změnit koncepci v poskytování služeb náhradním rodinám tak, aby se jim dostalo služeb v takové
intenzitě, v jaké je potřebují, a zároveň aby se zvyšovala kvalita péče o dítě
v pěstounské rodině. V rámci téhož projektu vytipujeme a připravíme pět
nových pěstounských rodin pro nové formy pěstounské péče a také zpracujeme Metodiku přípravy pro nové formy pěstounské péče. Rádi bychom také
prohloubili spolupráci se státními i nestátními subjekty, která je pro kvalitní
poskytování služeb rodinám klíčová. Čekají nás dvě zahraniční cesty, ze kterých bychom rádi přivezli nové poznatky a zkušenosti v oblasti náhradní
rodinné péče a aplikovali je do naší praxe.

SLUŽBY
Počet kontaktů s uživateli služeb
Poradenství celkem
Návštěvy v rodinách
Rodiny v kontaktu s biologickou rodinou
Setkání pěstounských rodin
Týdenní setkání
Počet rodin na týdenním setkání
Počet pěstounů na týdenním setkání
Počet dětí na týdenním setkání
Počet víkendových setkání
Počet rodin na víkendových setkáních
Počet pěstounů na víkendových setkáních
Počet dětí na víkendových setkáních
Počet jednodenních setkání
Počet rodin na jednodenních setkáních
Počet pěstounů na jednodenních setkáních
Počet dětí na jednodenních setkáních
Podpůrný program
Počet rodin v podpůrném programu
Odpolední kluby
Počet odpoledních klubů
Počet rodin na odpoledních klubech
Počet pěstounů na odpoledních klubech
Počet dětí na odpoledních klubech
Supervize pěstounských rodin
Počet rodin pod supervizí
Přednášková činnost
Počet přednášek
13
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60
25
35
81
158
10
18
2014
557
137
12
1
11
18
48
2
22
30
53
4
30
54
90
5
20
100
140
160
5
18
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sanace rodiny sanace rodiny sana

sr
sanace rodiny
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 nebo
návrat z ústavní výchovy. Hlavním cílem programu Sanace rodiny je poskytovat odborné služby ohroženým rodinám tak, aby byly naplňovány životní
potřeby dítěte nutné pro jeho zdravý vývoj a maximálně se zmírnila psychická deprivace dítěte v důsledku nedostatečné péče v rodině. Ozdravění rodinného systému pomáhá předcházet odebrání dítěte z rodiny nebo umožňuje návrat dítěte do původní rodiny z ústavní výchovy nebo náhradní
rodinné péče.
Cíle progr am u (dlouhodobé a krátkodo bé) + jejich plně ní
Aktivity programu Sanace rodiny směřují k naplňování dlouhodobých cílů
programu, které jsou definovány takto:
Cíle dlouhodobé
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; předcházet odebrání dítěte z rodiny či dlouhodobému pobytu v ústavní péči).
15
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Rozvíjet a ověřovat metodiku programu Sanace rodiny.
Rozvíjet spolupráci se subjekty v sociální síti, které se zaměřují na
problematiku péče a pomoci rodině a dítěti.
Tyto dlouhodobé cíle byly naplňovány dílčími cíly a aktivitami, které byly
stanoveny jako prioritní pro rok 2009. Jsou jimi:
Spolupracovat s 20 rodinami v programu Sanace rodiny – v roce 2009 jsme
v programu Sanace rodiny v Pardubickém kraji spolupracovali s celkem 26
rodinami, přičemž k počátečnímu stavu 10 rodin se v průběhu roku připojilo
16 dalších rodin zapojených do služby.
Ověřovat metodiku práce s rodinou v rámci programu Sanace rodiny –
metodika vznikla v roce 2008 jako pilotní a v průběhu roku byla dále dopracovávána a upravována; v průběhu roku jsme metodiku konzultovali
s mnoha subjekty v rámci spolupráce při realizaci programu Sanace rodiny
(např. KÚ PK, OSPOD Chrudim a Hlinsko, Šance pro tebe Chrudim aj.); mimo
Pardubický kraj pak byla metodika konzultována dalšími odborníky (např.
Poradna pro občanství Praha, Dům tří přání Praha, OSPOD Praha 12, PaeDr.
Petr Klíma aj.). V druhé polovině roku pak byla schválena ucelená sada interních metodických postupů programu Sanace rodiny a byl zpracován text
Metodika sanace rodiny (tento text byl zpracován na zakázku KÚ PK a bude
dále šířen subjektům v rámci PK, které pracují s ohroženými rodinami (zejm.
OSPOD a další poskytovatelé sociálních služeb).
Rozvíjet a upevňovat spolupráci se spolupracujícími subjekty v síti – spolupráce byla rozvíjena na základě práce s konkrétními klienty; jednalo se především o spolupráci s konkrétními OSPOD a jejich pracovníky, pracovníky
zařízení ústavní výchovy a středisek výchovné péče, pracovníky škol, lékaři
a pracovníky jiných nestátních neziskových organizací.
Zavádět formu spolupráce koordinované péče ve prospěch klienta prostřednictvím případových konferencí – v roce 2009 se u rodin zapojených do programu Sanace rodiny uskutečnilo celkem 22 případových konferencí za
účasti celkem 98 osob. Vedle toho se uskutečnila řada informačních schůzek
multidisciplinárního týmu bez účasti klienta.

Iniciovat, propagovat a rozvíjet službu v regionech Pardubického kraje
prostřednictvím regionálního plánování, partnerství a spolupráce – v roce
2009 jsme se aktivně účastnili procesů komunitního plánování sociálních
služeb na úrovni Pardubického kraje (komunitní plánování KÚ PK), Pardubicka (komunitní plán Pardubic) a Chrudimska (komunitní plán Chrudimi);
mimo to jsme se aktivně účastnili tzv. skupiny case-managementu, která
koordinuje oblast péče o ohrožené děti v Chrudimi.
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 – v listopadu 2009 se v Chrudimi uskutečnila dvoudenní celostátní mezinárodní konference zaměřená na problematiku sanace rodiny za účasti více než 130 osob; součástí bylo také konání
tiskové konference a vydání společné tiskové zprávy s KÚ Pardubického
kraje; mimo to jsme službu sanace rodiny prezentovali prostřednictvím
webových stránek www.amalthea.pardubice.cz, formou tiskových zpráv do
místních médií, letáky programu a výroční zprávou, která byla zaslána i na
KÚ Pardubického kraje.
Z hlediska úspěšnosti, kvality projektu a dosahování stanovených cílů je možné
projekt považovat za velmi úspěšný. Oproti předpokladu byl výrazně převýšen
počet rodin zapojených v průběhu roku do programu (26 rodin oproti předpokládaným 20 rodinám) a také byla díky dodatečně získaným prostředkům z nadačního sektoru překročena celková kapacita programu (současná kapacita
25 rodin oproti předpokládaným 20 rodinám).
Kladně lze hodnotit úspěšnost realizace projektu i z hlediska dosahování
cílového stavu po realizaci projektu:
U žádné rodiny nedošlo po zahájení spolupráce s programem Sanace rodiny
k nařízení ústavní výchovy některého z dětí;
V jednom případě došlo v průběhu spolupráce rodiny s programem Sanace
rodiny k návratu dítěte ze zařízení (Klokánek) zpět do péče rodičů;
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Ve 4 případech, kdy byla nařízena ústavní výchova před zapojením rodiny do
programu Sanace rodiny, došlo k výraznému zlepšení vztahů a zkvalitnění
kontaktů mezi dítětem v zařízení a rodiči;
Ve 2 případech, kdy jsou děti aktuálně umístěné v zařízení, se intenzivně
pracuje na zlepšení situace rodiny tak, aby byla v budoucnu schopna převzít
dítě do své péče;
Zároveň je však nutné zdůraznit, že program Sanace rodiny vždy na prvním
místě hájí zájem dítěte, a pokud je tento zájem v rozporu se zájmem rodiče,
pak postupujeme vždy v souladu se zájmem dítěte. Tuto zásadu je možné
ilustrovat následujícími příklady:
V jednom případě byla spolupráce s rodinou ukončena, protože návrat
dítěte umístěného v zařízení nebyl v jeho nejlepším zájmu vzhledem
k nedostatečné schopnosti matky o dítě pečovat;
V jednom případě spolu s OSPOD zvažujeme podpořit návrh na nařízení
ústavní výchovy, neboť matka neplní své povinnosti a ani intenzivní práce
s rodinou v rámci programu Sanace rodiny nevedla v přiměřené době ke
změně jejího přístupu ve výchově a péči o dítě.
Aktivity programu
Program Sanace rodiny je standardně realizován v konkrétním případě
rodiny v těchto krocích a aktivitách:
V y t i p o vá n í r o d i n v h o d n ý c h p r o p r o g r a m S a n a c e r o d i n y
Jsme osloveni pracovníky OSPOD, NNO, vedoucími výchovných a poradenských zařízení, kteří nám anonymně představují kasuistiku rodiny. O přijetí rodiny do programu je rozhodnuto na nejbližší poradě týmu programu
Sanace rodiny, kdy je také určen sociální pracovník rodiny. Následuje schůzka s příslušným OSPOD, kde jsou tomuto pracovníkovi poskytnuty bližší
informace o rodině a je domluven první kontakt s rodinou.

N a vá z á n í ko n t a k t u s d í t ě t e m a j e h o r o d i n o u
Po vzájemném představení (rodiny a pracovníka) rodina/rodič popisují
stávající situaci a jsou zjišťovány potřeby (zakázka) rodiny a jejích dětí. Po
zjištění zakázky sociální pracovník představuje služby nabízené programem
Sanace rodiny. Uživatel služby dává souhlas s poskytováním osobních údajů
a uzavírá smlouvu o poskytování služby, jejíž součástí je definice osobního
cíle, který je formulován uživatelem služby (např.: návrat vlastního dítěte zpět
do péče rodiče, zjištění potřeb dítěte, zlepšení rodinné situace v oblasti bydlení
a hospodaření). Osobní cíl a dílčí cíle jsou součástí osobního plánu uživatele.
N a vá z á n í s p o l u p r á c e s o s t a t n í m i s u b j e k t y o k o l o r o d i n y
Sociální pracovník navazuje kontakt se spolupracujícími/ostatními subjekty
okolo rodiny (sociální pracovník OSPOD, pracovník ústavního zařízení,
pracovník PPP, SVP, PMS, lékař, učitel, širší rodina aj.) za účelem bližšího
zmapování situace rodiny a zjištění formy spolupráce rodiny s dalšími
subjekty. Sociální pracovník dále navazuje spolupráci za účelem svolání
případové konference, která posuzuje situaci rodiny a dítěte z různých
pohledů prostřednictvím multidisciplinárního týmu.
Z h o d n o c e n í s i t u a c e r o d in y a d í t ě t e , z j i š ť o vá n í p o t ř e b r o d i n y
U rodiny jsou mapovány následující oblasti: socio-ekonomická situace,
bydlení, hospodaření a vedení domácnosti, péče o dítě, vztahy a komunikace v rodině.
U dítěte jsou mapovány oblasti: míra dohledu nad dítětem, výživa, oblečení
a hygiena, péče o fyzické zdraví, péče o psychické zdraví, péče o rozvoj
osobnosti dítěte a jeho vzdělávání. Součástí hodnocení těchto oblastí je
i stanovení míry rizika v jednotlivých oblastech (v jakých oblastech je dítě
nejvíce ohroženo a jaké jsou možnosti rodiny tato rizika zmírnit).
Mapování a hodnocení jednotlivých oblastí je podkladem pro stanovení
dílčích cílů procesu sanace rodiny.

17

výroční zpráva

a m a l t h e a

o. s.

I n d i v i d u á l n í p l á n o vá n í p o m o c i r o d i n ě a d í t ě t i a h o d n o ce n í
i n d i v i d u á l n í h o p l á n o vá n í
Na základě zjištění potřeb rodiny a dítěte je plánována konkrétní forma
podpory a pomoci rodině a dítěti v jednotlivých oblastech. Průběžné plánování probíhá na pravidelných schůzkách s rodinou, kde jsou spolu s uživatelem definovány dílčí cíle a kroky vedoucí k jejich naplnění. Součástí těchto
kroků jsou jednotlivé úkoly, které jsou opatřeny termínem plnění a jmény
zodpovědných osob za splnění úkolu. Tyto kroky včetně úkolů jsou spolu
s uživatelem pravidelně revidovány a vyhodnocovány. Jedenkrát za půl roku
je také revidován osobní cíl uživatele služby.
Individuální plánování pomoci rodině a dítěti dále probíhá na případových
konferencích (PK).
Z á v ě r e č n é h o d n o ce n í i n d i v i d u á l n í h o p l á n o v á n í s u ž i v a t e l e m
služby
Při závěrečném hodnocení spolupráce s uživatelem probíhá hodnocení
dílčích cílů a jejich naplnění, které vedly k naplnění osobního cíle (cílů) uživatele, který byl definován na počátku spolupráce. Závěrečné zhodnocení
situace rodiny probíhá také při závěrečné případové konferenci.
U k o n č e n í p o s k y t o vá n í s l u ž b y
Služba sanace rodiny je ukončena vzájemnou dohodou mezi uživatelem
a klíčovým pracovníkem rodiny, kdy je naplněn, případně přijatelně uspokojen osobní cíl definovaný na začátku spolupráce. S uživatelem je uzavřena
dohoda o ukončení poskytování služby (Protokol o ukončení poskytování
sociální služby).

Základní poskytované služby a metody práce
Při realizaci služeb programu Sanace rodiny využíváme řadu metod a forem
práce s klientem, např.:
Sociální poradenství, právní poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 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 prohlubování dovedností
upevňujících motorické, psychické a sociální schopnosti dítěte, nácvik
a upevňování sociálních dovedností v jednání s úřady a dalšími institucemi,
zprostředkování rodinné psychoterapie, videotrénink interakcí aj.
Spolupráce v síti sociálních služeb
Spolupráci se subjekty poskytujícími sociální služby a orgány státní správy
v oblasti sociálních věcí považujeme za klíčovou pro úspěšnou snahu
o sanaci rodiny.
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, neochoty sdílet informace
a pracovat multidisciplinárně ve prospěch rodiny.
V průběhu roku 2009 jsme v programu Sanace rodiny v Pardubickém kraji
spolupracovali zejména s těmito subjekty:
OSPOD Pardubice, Chrudim, Holice, Hlinsko, Vysoké Mýto, Litomyšl,
Lanškroun, Žamberk, Králíky, Česká Třebová, Polička, Svitavy, Moravská
Třebová;
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení sociálních věcí;
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Zařízení ústavní výchovy: DDŠ Hrochův Týnec, DD Moravská Třebová, VLO
Přestavlky, DC Veská, DD Potštejn (HK), DDÚ Hradec Králové (HK);
SVP Pyramida, SVP Archa, Centrum psycho-sociální pomoci Rodinná
a manželská poradna Pardubického kraje, PPP Pardubice, Probační
a mediační služba Chrudim;
Šance pro tebe Chrudim, Středisko rané péče Pardubice, Péče o duševní
zdraví pobočka Pardubice, FOD Klokánek Pardubice, Centrum J.J.
Pestalozziho Chrudim;
Základní školy, dětští lékaři aj.

Statistiky a jejich interpretace
Sledovaný údaj
Počet rodin
Počet uživatelů služeb
Počet zájemců o službu
Počet subjektů poptávajících službu
Počet kontaktů s uživateli služby a jejich dětmi
Kontakty se spolupracujícími 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)
Média
Zdravotnická zařízení
Případové konference spolupracujících subjektů
Počet konferencí
Počet účastníků
Služby a aktivity
Poradenství celkem
Počet sociálních poradenství
Počet právních poradenství
Počet poradenství v hospodaření rodiny
Počet poradenství v oblasti péče o dítě
Počet výchovných poradenství
Počet psychosociálních poradenství
Počet speciálněpedagogických poradenství
Počet nácviků sociálních dovedností
Ostatní poradenství a služby (krizová intervence, doprovod,
zprostředkování jiné služby)
Počet návštěv v rodinách

Komentář:
Souhrn za rok 2009
26
107
5
21
1290

Tabulka shrnuje statistické ukazatele za celý rok 2009. Zajímavé údaje
poskytují také spočtené průměry, kdy vychází průměrně 105 kontaktů
s rodinou, 99 případů poradenství, 25 návštěv v rodině a 38 kontaktů se
spolupracujícími subjekty na jednu rodinu za rok.1

45

Z těchto údajů je možné jednoznačně dovodit, že sociální práce s cílem
sanace rodiny představuje intenzivní podporu dané rodiny v rámci velmi
častého kontaktu. Zároveň se jedná o terénní službu, jejíž převážná část se
uskutečňuje přímo v domácnosti klienta (průměrně 2 návštěvy měsíčně
v rozmezí dle intenzity od 1x měsíčně až po 1x týdně).

41
8
16

Statistická data dokládají také potřebu intenzivní spolupráce s dalšími subjekty kolem rodiny, především OSPOD, kdy vychází průměr 3 kontaktů se
spolupracujícími subjekty na jednu rodinu za měsíc.

444
204
129

22
98

1191
262
111
146
70
147
212
77
91
75
304
1

19

výroční zpráva

a m a l t h e a

o. s.

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.

Výhledy programu pro rok 2010
V roce 2010 chceme nadále poskytovat služby v celém regionu Pardubického kraje, a to přibližně 30 rodinám.
Dále chceme pracovat na:
• využívání a rozvíjení metody případových konferencí
• zavedení metody rodinných konferencí
• individuálních plánech péče o dítě
• využívání metody attachmentu (připoutání se) v přímé práci s dětmi
a jejich rodiči
• využívání metody práce case-managamentu podle nově vzniklé metodiky
• přípravě koncepce víkendových a jednodenních pobytů pro ohrožené
děti a jejich rodiny
• iniciaci vzniku rodičovských svépomocných skupin
• rozvíjení dobrovolnického programu v rodinách
• na způsobu hodnocení situace dítěte a rizik v rodině, zpřesnění
hodnocení spolupráce s rodinou – úspěšnost poskytované služby,
hodnocení efektivnosti služby
• spolupráci s ostatními subjekty v síti na rozšiřování služby, iniciování
vzniku následných služeb (dlouhodobé doprovázení, monitorování
a jednorázové poradenství po skončení sanace)
• aktualizaci metodiky Sanace rodiny
• na zvyšování kvality poskytovaných služeb
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Projekt:
Děti potřebují rodinu – rozvoj služeb do regionů
(Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti)
Tento projekt je realizovaný v období od července 2009 do června 2010.
Projekt si klade dva hlavní cíle:
1) Rozšířit kapacitu služeb v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny do
vytipovaných lokalit Pardubického regionu (mimo dosah krajského města)
prostřednictvím rozšíření služeb dvou odborných programů Amalthea o.s.
(Centrum náhradní rodinné péče a Sanace rodiny)
2) Rozšířit vnitřní kapacitu organizace a potenciál spolupráce s dalšími subjekty.
Úspěšná realizace povede k setrvání dítěte v jeho biologické rodině nebo
napomůže k přechodu dětí z ústavní péče do rodiny (biologické či náhradní,
pěstounské).
V rámci projektu Děti potřebují rodinu – rozvoj služeb do regionů vznikla tři
nová kontaktní centra ve městech Litomyšl, Žamberk a Hlinsko, která jsou využívána pracovníky Amalthea o.s. k setkávání s klienty a budou zde probíhat
kurzy a jiné aktivity. V těchto lokalitách jsme také začali spolupracovat s novými dobrovolníky. V roce 2010 jsou pro ně připraveny dva vzdělávací kurzy.
Dále v roce 2009 v rámci tohoto projektu vznikla veřejná sbírka, která má
pomoci o.s. Amalthea, a proběhl benefiční koncert komorního sboru Orfeus.
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V roce 2010 nás čeká dokončení metodiky Case-managementu. Využitím
této metody v praxi bychom měli napomoci lepší koordinaci spolupráce
mezi všemi subjekty, které působí v okolí rodiny (blízké sociální okolí rodiny,
ústavní zařízení, soudy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí městských
úřadů atd.). Tím by se měla zvýšit i kvalita péče o rodinu. V organizaci vznikne tzv. Fundraisingový plán, který by měl napomoci lépe se orientovat
v možnostech individuálního i firemního dárcovství. V rámci odborného
programu Centra náhradní rodinné péče proběhne v následujícím půlroce
6 seminářů pro pěstouny.
Projekt:
Communem Reddere
(realizátor KONEP, podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)
Communem Reddere neboli Učinit společným je název partnerského projektu, který je realizován s podporou Evropského sociálního fondu. Tento
projekt je společným dílem Koalice nevládek Pardubicka, o.s. a jejích partnerů – Amalthea o.s., Oblastní charity Pardubice a Daphne ČR. Realizace aktivit
projektu začala 1. června 2009.
Hlavním cílem je získat know-how od spřízněných zahraničních partnerů
jednotlivých partnerů a šířit ho mezi další subjekty v České republice. V případě naší organizace se jedná o výměnu zkušeností v oblasti péče o rodinu.
Amalthea si jako své zahraniční partnery vybrala slovenské občanské
sdružení Návrat a skotskou samosprávu East Lothian Council. Cíl bude
naplňován s pomocí zahraničních cest, zapracováním nových poznatků do
stávajících metodik Amalthey i poskytnutím těchto informací spolupracujícím organizacím.
Očekávaným výstupem projektu je publikace Case-management aneb
spolupráce ve službách náhradní rodinné péče, která bude k dispozici
v elektronické podobě na webových stránkách Amalthey. Projekt navíc
umožní navázání a prohloubení partnerství se zahraničními i domácími
organizacemi, které se zabývají péčí o rodinu.

V roce 2010 chystáme studijní cestu za skotským partnerem, zářijový týden
věnovaný workshopům, sepsání výše zmiňované publikace a celkové zhodnocení projektu. Projekt bude ukončen 30. listopadu 2010.
Projekt:
Sanace rodiny - systematizace služeb v Pardubickém kraji
(podpořeno Nadací Sirius)
Projekt Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji je rozvojovým projektem programu Sanace rodiny podpořeným plně z finančních
prostředků Nadace Sirius. Smyslem projektu je rozšíření stávající a reálně
fungující služby Sanace rodiny do dalších lokalit pardubického regionu. Ten
jsme rozdělili na dvě lokality, a to Severovýchod (Lanškroun, Česká Třebová,
Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky) a Jihovýchod (Litomyšl, Svitavy, Polička,
Moravská Třebová).
Projekt je realizován v období 9/2009 – 12/2011.
Služba sanace rodiny je zaměřena na rodiny ohrožené umístěním dítěte do
ústavní péče nebo na rodiny, kde už dítě či děti v ústavu umístěny jsou. Tento program je realizován jako terénní sociální služba v přirozeném prostředí
rodin. Jedná se o pomoc rodičům s výchovnými, sociálními či jinými problémy souvisejícími s péčí o dítě. Pracujeme s rodinami, které se potýkají především v dlouhodobou nezaměstnaností, problémy s bydlením, obtížemi při
kontaktu s úřady a se sníženou dovedností v oblasti péče a výchovy dětí.
Cílem projektu Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji je
vytvořit ucelený a spolupracující systém sociálních služeb pro podporu
rodiny včetně souvisejících metodik, kterými jsou Metodika služeb sanace
rodiny, Metodika Case-managementu, Metodika případových konferencí,
a provázání s koncepčními materiály měst a obcí. Dále pak určení pravidel
pro rozšíření vzniklé metodiky mezi další subjekty Pardubického kraje a celé
České republiky.
Výstupem projektu je poskytování sociální služeb v 25 rodinách v odlehlých
lokalitách pardubického regionu.
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Aktivity projektu:
Nábor a zaškolení pracovníků, nábor a koordinace dobrovolníků, dopracování a ověření metodiky služby sanace rodiny, dopracování a ověření metodiky Case-managementu, zpracování a ověření metodiky případových
konferencí, poskytování služby sanace rodiny.

programů v roce 2009 (stav k 31.12.2009)
Program

Centrum náhradní rodinné péče

Sanace rodiny

personální pokrytí programů v ro

personální pokrytí
Jméno

Pozice

David Svoboda, DiS.

odborný ředitel, sociální pracovník

Úvazek

Martina Pojmonová

výkonná ředitelka

Mgr. Jana Vítková (do 06/09)

provozní vedoucí programu Centrum NRP, sociální
pracovnice

0,6

Mgr. Ria Černá

vedoucí programu Centrum NRP, sociální pracovnice,
psycholožka

0,5

Mgr. Monika Semerádová

sociální pracovnice CNRP

1,0

Iva Modráčková, DiS. (od 11/09)

sociální pracovnice CNRP

1,0

Bc. Ivana Skokanová (od 09/09)

sociální pracovnice CNRP

0,5

Bc. Petr Bittner

vedoucí programu Sanace rodiny, sociální pracovník

1,0

1,0

Mgr. Marcela Kašparová

sociální pracovnice Sanace rodiny

MgA. Martin H. Frys (od 09/09)

sociální pracovník

1,0

1

Bc. Marta Zhořová (od 11/09)

sociální pracovnice

1,0

Petr Bydžovský (od 11/09)

sociální pracovník

1,0

Dobrovolnictví

Mgr. Kateřina Chocholová

koordinátorka dobrovolnictví

1,0

Provozní složka

Ondrej Balog

koordinátor programů

1,0

Mgr. Lucie Pelikánová (od 06/09)

koordinátorka projektu Communem Reddere

0,5

Bc. Tomáš Jireček, DiS. (od 09/09)

koordinátor projektu Děti potřebují rodinu..., fundraiser

1,0

Pavlína Florianová (od 11/09)

koordinátorka projektů podpořených Nadací Sirius

0,5

Odborné služby specialistů, manažerské a další podpůrné aktivity (grafické práce, účetní, správa sítě, manažerské jištění) jsou poskytovány externě.
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v roce 2009 podpořili

činnost o.s. amalthea v roce 2009

činnost o.s. amalthea

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Nadace rozvoje občanské společnosti (program Pomozte dětem)
Nadace rozvoje občanské společnosti (Globální grant)
Statutární město Pardubice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Město Hlinsko
Město Litomyšl
Ministerstvo vnitra ČR
Město Chrudim
Město Žamberk
Nadační fond J&T
Nadační fond Rozum a cit
International Power Opatovice
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Táta a máma
Nadace Sirius
Vehicle
Jablocom s.r.o.
Communem Reddere (KONEP)
Karel Švejda
Martin Heřman Frys
Helena Vodrážková
Jaromír Jirsa
Marek Třešňák
Jiří Cerman
Richard Nedoma
Radek Král
24

Podporují nás města Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Litomyšl a Žamberk.

finanční zpráva finanční zpráva fin

Přehled příjmů dle zdrojů 2009
Standardní programy
Zdroj příjmu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pardubický kraj
Magistrát města Pardubic
Město Litomyšl
Město Hlinsko
Město Žamberk
Město Chrudim
Nadace NROS (Pomozte Dětem)
International Power (Opatovice)
Nadace Terezy Maxové
Dary soukromých subjektů
Příjmy od klientů
Ostatní příjmy (úroky)
Příjmy celkem

Hodnota v Kč
2 000 000,00 Kč
129 000,00 Kč
280 000,00 Kč
296 025,00 Kč
110 000,00 Kč
15 000,00 Kč
35 000,00 Kč
6 000,00 Kč
60 000,00 Kč
21 399,00 Kč
47 000,00 Kč
124 240,00 Kč
166 062,00 Kč
378 840,00 Kč
6 163,81 Kč
3 674 729,81 Kč

%
54,43%
3,51%
7,62%
8,06%
2,99%
0,41%
0,95%
0,16%
1,63%
0,58%
1,28%
3,38%
4,52%
10,31%
0,17%
100,00%

Rozvojové programy
Zdroj příjmu
Blokový grant
Sirius SR
Sirius CNRP
Communen Reddere
Příjmy celkem

Hodnota v Kč
894 117,01 Kč
2 614 940,00 Kč
3 055 713,00 Kč
427 390,00 Kč
6 992 160,01 Kč

%
12,79%
37,40%
43,70%
6,11%
100,00%

Příjmy – celkem
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Přehled výdajů dle zdrojů 2009

Přehled nákladů a výnosů 2009

Standardní programy
Výdaj (dle zdroje)
Hodnota v Kč
%
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2 000 000,00 Kč
47,45%
Ministerstvo vnitra
129 000,00 Kč
3,06%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
280 000,00 Kč
6,64%
Pardubický kraj
296 025,00 Kč
7,02%
Magistrát města Pardubic
110 000,00 Kč
2,61%
Město Litomyšl
15 000,00 Kč
0,36%
Město Hlinsko
35 000,00 Kč
0,83%
Město Žamberk
6 000,00 Kč
0,14%
Město Chrudim
60 000,00 Kč
1,42%
Nadace NROS (Pomozte Dětem)
168 656,00 Kč
4,00%
International Power (Opatovice)
47 000,00 Kč
1,12%
Nadace Terezy Maxové
597 734,00 Kč
14,18%
Vlastní zdroje
470 231,80 Kč
11,16%
Výdaje celkem
4 214 646,80 Kč 100,00%

A náklady
Položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Spotřeba služeb
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Kurzové ztráty
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

Hodnota v tis. Kč
240,67
226,31
88,50
101,85
40,50
1 440,55
2 379,26
606,50
2,45
3,50
32,35
187,30
5 349,76

%
4,50%
4,23%
1,65%
1,90%
0,76%
26,93%
44,47%
11,34%
0,05%
0,07%
0,60%
3,50%
100,00%

Hodnota v tis. Kč
423,20
6,16
1,87
173,07
4 152,33
4 756,64

%
8,90%
0,13%
0,04%
3,64%
87,30%
100,00%

Rozvojové programy
Výdaj (dle zdroje)
Blokový grant
Sirius SR
Sirius CNRP
Communen Reddere
Výdaje celkem

Hodnota v Kč
%
390 186,18 Kč
33,84%
475 617,24 Kč
41,25%
- Kč
0,00%
287 097,63 Kč
24,90%
1 152 901,05 Kč 100,00%

B výnosy
Položka
Tržby z prodeje služeb
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Přijaté dary
Přijaté dotace
Výnosy celkem

Výdaje celkem

5 367 547,85 Kč

Hospodářský výsledek

26

-593,12
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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
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem

stav
k 1.1.2009

stav
k 31.12.2009

71

150

-

-

391

657

-

-

-320

-507

912

6 504

-

-

13

34

895

6 462

4

8

983

6 654

stav
k 1.1.2009

stav
k 31.12.2009

A. Vlastní zdroje celkem

710

117

I. Jmění celkem

353

710

II. Výsledek hospodaření celkem

357

-593

B. Cizí zdroje celkem

273

6 537

-

-

AKTIVA CELKEM
PASIVA

I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem

-

-

III. Krátkodobé závazky celkem

238

517

35

6 020

983

6 654

IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
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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, vedoucí Provozní složky
tel.: 777 752 819, ondrej@amalthea.pardubice.cz
Bc. Lucie Pelikánová, koordinátorka projektu Communem Reddere
tel: 774 452 077, lucie@amalthea.pardubice.cz
Pavlína Florianová, koordinátorka projektů podpořených Nadací Sirius
tel: 777 752 830, pavlina@amalthea.pardubice.cz
Bc. Tomáš Jireček, DiS., koordinátor projektu Děti potřebují rodinu –
rozvoj služeb do regionů
tel: 777 752 841, tomas@amalthea.pardubice.cz

základní data a kontakty na orga

Aktualizace k 30.4.2010
název: Amalthea o.s.
sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice
provozní a poštovní adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim
tel.: 466 302 058
e-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz
internet: www.amalthea.pardubice.cz
IČ: 26647214
č.ú.: 188 243 185/0300

základní data
a kontakty na organizaci

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Mgr. Ria Černá, vedoucí CNRP, sociální pracovnice
tel.: 775 559 179, ria@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Monika Semerádová, sociální pracovnice
tel.: 773 512 525, monika@amalthea.pardubice.cz
Bc. Ivana Skokanová, sociální pracovnice
tel: 777 752 840, iva@amalthea.pardubice.cz
Iva Modráčková, DiS., sociální pracovnice
tel: 777 752 833, iva.m@amalthea.pardubice.cz
Bc. Barbora Zachařová, sociální pracovnice
tel: 777 752 823, barbora@amalthea.pardubice.cz
SANACE RODINY
Bc. Marta Zhořová, vedoucí SR, sociální pracovník
tel.: 776 752 819, marta@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Marcela Kašparová, sociální pracovnice
tel.: 773 952 820, marcela@amalthea.pardubice.cz
Petr Bydžovský, sociální pracovník
tel: 776 752 818, petr.bydzovsky@amalthea.pardubice.cz
MgA. Martin Heřman Frys, DiS., sociální pracovník
tel: 777 752 842, martin@amalthea.pardubice.cz
DOBROVOLNICTVÍ
Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnictví
tel.: 777 752 818, katerina@amalthea.pardubice.cz

