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úvodní
slovo

Vážené dámy, kolegyně,
vážení páni, kolegové,
dostává se Vám do ruky výroční zpráva za rok
201 1 . I v tomto roce všechny naše činnosti směřovaly k tomu, aby děti mohly vyrůstat ve svých
rodinách, aby je nemusely opouštět z důvodu
sociálních a finančních. A pokud nastane situace, kdy dítě musí svoji rodinu z vážného důvodu
opustit, tak aby se co nejdříve našla rodina náhradní, která mu poskytne láskyplný vztah a rodinné zázemí.
V roce 201 1 se otevřela a pojmenovala některá
témata a traumata našeho systému péče
o ohrožené děti, která si neseme s sebou jako
dědictví z dob minulých. Otevření diskuze
v laické i odborné veřejnosti je zásadním
krokem a přináší mnoho otázek – ta zásadní
platí i pro nás: Co je nejlepší zájem dítěte? A jaké jsou vlastně potřeby dítěte? Co potřebujeme
my jako dospělí, jako rodiče, jako pěstouni?
Možná toho máme s dětmi více společného,
než si myslíme. Potřebujeme dobré místo, kde
se cítíme dobře fyzicky, ale zároveň místo v srdci svých blízkých. Potřebujeme také bezpečí.
Když ho necítíme, jsme plni obav a strachu, pak
se často chováme podrážděně. Potřebujeme
péči a pozornost. Když ji nemáme, říkáme si o ni
jakýmkoliv způsobem. Potřebujeme také cítit
ochranu, abychom se cítili bezpečně a mohli se
plně rozvíjet v naší jedinečnosti. Potřebujeme
také limity, hranice, abychom toho všeho, co je
zmíněno výše, nedostali ani málo ani příliš moc.
Porozumění potřebám dětí, jejich rodičů,
pěstounů je důležité pro plánování konkrétní

pomoci dítěti a hledání toho, co dítě od svých
nejbližších potřebuje. Abychom rodinám
opravdu pomáhali, je důležité si stále udržovat
zdravou míru pokory, respektu a důvěry v to, že
samy děti ví nejlépe, co potřebují. Učme se jim
naslouchat a porozumět.
Věřím, že aktivním přístupem státních i nestátních subjektů, změnou legislativy, vzájemnou
spoluprací, otevřeností ke změně a vzděláváním se nám podaří současný systém péče
o ohrožené děti posunout k lepšímu a že nejlepší zájem a potřeby dítěte budou naplňovat
rodiče, případně pěstouni. A my ostatní v systému péče o ohrožené děti v tom rodinám pomůžeme, budou-li naši pomoc a podporu
potřebovat.
Nedávno jsem byl dotázán na vizi naší organizace. To mě přimělo k myšlence se k vizi čas
od času vrátit a říci si, jestli držíme správný
směr. Jestli jsme drželi správný směr v roce
201 1 , posuďte sami – naši vizi najdete v této výroční zprávě.
Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům Amalthey za odvedenou práci, děkuji
našim dobrovolníkům, bez kterých bychom některé aktivity nemohli realizovat, a děkuji našim
partnerům a donátorům za podporu a důvěru.

Příjemné čtení přeje David Svoboda
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příběh
kozy amalthey
Občanské sdružení Amalthea nese jméno bájné
pěstounky nejvyššího z řeckých bohů, Dia.
Podobně jako některé děti a rodiny, které využívají služby o.s. Amalthea, to vládce řeckého
pantheonu neměl zpočátku jednoduché. Když
bohyně země Rheia porodila malého Dia, musela ho ukrýt před běsněním svého manžela
Krona do krétské jeskyně Dikté. Tam se o něj
naštěstí s laskavostí staraly 3 nymfy: Ió, Adrasteia a právě kozí nymfa Amalthea, jejímž přívlastkem bylo „něžná“. Amalthea kojila Dia svým
mlékem a pečovala o něj s láskou až do dospělosti.

1zpráv
0 hlavních
z roku 201 1
1 . Podpora pro rodinu a dítě přímo
v rodinách

V roce 201 1 pracovníci týmu „Podpora pro rodinu a dítě“ strávili při přímé práci v rodinách
2 494 hodin. Služba je téměř výhradně poskytována v domácnostech dětí a rodin, intenzitu
služby stanovujeme po vzájemné dohodě s rodinou a orgánem sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD). Při práci s rodinami strávíme i hodně
času na cestách – z těch méně příjemných událostí nás potkaly dvě dopravní nehody.

2. Dokončení projektu Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji podpořeného Nadací Sirius
Hlavním cílem dvouletého projektu bylo rozšíření služeb pro rodiny s dětmi, které jsou
ohroženy odebráním z rodiny, do všech míst
Pardubického kraje. Tento cíl byl úspěšně naplněn a dnes jsou služby realizovány ve všech
městech regionu. Podařilo se tak otevřít cestu
službám i do míst, kde o nich při zahájení
projektu nebylo povědomí. V posledních 2 letech tak přibyla řada OSPOD, které služby využívají, a další organizace, které tyto služby
nabízejí. Za tuto spolupráci děkujeme.

3. Amalthea má nové prostory
v České Třebové

Amalthea otevřela v roce 201 1 novou pobočku
v České Třebové. Prostory slouží jako zázemí
pracovníkům, kteří poskytují služby rodinám
a dětem v blízkém okolí České Třebové. Prostory slouží i k dalším aktivitám – konzultace s dětmi, rodiči či pěstouny, zajištění kontaktu dětí
vyrůstajících v pěstounské péči s jejich rodiči či
příbuznými, školení dobrovolníků, porady
a další.

4. I v Pardubickém kraji už máme pěstouny
na přechodnou dobu!

Amalthea proškolila první rodiny zaměřené na
poskytování pěstounské péče na přechodnou
dobu dětem, které to potřebují. Amalthea si tak
díky pilotnímu projektu mohla vyzkoušet
převzatý a později upravený model příprav zájemců o pěstounství z Velké Británie. Pracovníci
Amalthey získali řadu zkušeností, které mohou
využít ve své další praxi. Velké díky patří všem
zájemcům o pěstounství, kteří byli ochotni jít
do pilotní přípravy i s vědomím, že na konci
procesu nemusí padnout konečný verdikt
o jejich zařazení do registru pěstounů.
PS z roku 2012: dvě nové rodiny už o děti na
přechodnou dobu opravdu pečují; tyto děti by jinak
byly v dětském domově bez „své“blízké osoby...

5. Dobrovolníkům a dobrovolnickým
aktivitám se dostalo veřejného ocenění

9. Důležité události ve vedení organizace

V červnu 201 1 byl Valnou hromadou schválen
nový strategický plán Amalthea o.s. na období
201 2-201 5. Amalthea o.s. opustila tandemové
řízení organizace, sloučila pozici odborného
a výkonného ředitele na pozici ředitele organizace. Bylo zvoleno také nové představenstvo a dozorčí rada organizace.
Program Sanace rodiny dostal nový název „Podpora pro rodinu a dítě“, který lépe vystihuje
a přibližuje službu dětem a rodinám.

V rámci Evropského roku dobrovolnictví zástupci Pardubického kraje oceňovali dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové
organizace a společensky odpovědné firmy,
které významnou měrou přispívají k rozvoji
dobrovolnictví v Pardubickém kraji.
Amalthea o.s. byla mezi první desítkou oceněných neziskových organizací pracujících s dobrovolníky, ocenění za svoji dobrovolnickou činnost získali i „naši“ dva
dobrovolníci Jan Šafář a Lenka Michková.
Oceněným dobrovolníkům srdečně gratulujeme, respekt patří i všem ostatním zapojeným
dobrovolníkům (nejen) v Amalthea o. s.

6. Vzdělávání dobrovolníků v Amalthea o. s.
jako sebezkušenost

V prosinci 201 1 se konal již počtvrté Vzdělávací
a sebezkušenostní víkend pro dobrovolníky,
který je pro ně cestou dalšího vzdělávání, ale
i odměnou za jejich dobrovolné zapojení. Téma
víkendu „Spolubytí jako nástroj pomoci“ otevřelo další směr vzdělávání pro dobrovolníky, který
se zaměřuje na hlubší reflexi vztahu já – ty
v rámci probíhajícího kontaktu.

1 0. Spolupráce Amalthea o. s. s významnými
nadacemi ČR úspěšně pokračuje

7. Podané projekty na financování služby
v roce 201 1

V roce 201 1 jsme napsali a podali 28 projektů
na financování našich služeb pro děti a rodiny
a napsali 30 závěrečných a průběžných zpráv.
Tyto zprávy jsou dokladem o naší činnosti pro
rodiny financované krajským úřadem, ministerstvy, obcemi, nadacemi a nadačními fondy, firemními dárci.

8. Lidé, spolupracovníci, dobrovolníci

V roce 201 1 pro Amaltheu pracovalo celkem 20
zaměstnanců, 52 dobrovolníků v programech
Centrum náhradní rodinné péče a Podpora pro
rodinu a dítě. Spolupracovali jsme se zkušenými
externisty (zajištění supervize, rodinné terapie,
doučování, psychologického poradenství, speciálně-pedagogického poradenství apod.).

Spolupráce s Nadací Sirius, Nadací Terezy Maxové dětem a Nadačním fondem J&T nám
umožnila rozvíjet služby pro děti a rodiny, které
potřebují pomoc a podporu, ať už se jedná
o rodiny vlastní či náhradní. Díky těmto nadacím se služby dětem a rodinám dostaly v potřebném rozsahu i kvalitě po celý rok 201 1 .
Podařilo se nám také zachytit naši terénní praxi
do metodik – jak pracovat s dětmi a rodinou
v ohrožení, jak najít a připravit pěstouny a pomáhat jim v péči o přijaté děti. Všechny metodiky jsou volně dostupné na webových
stránkách sdružení a budeme rádi za Vaše názory a nápady z Vaší zkušenosti či praxe.

kdo jsme a co děláme
Vize Amalthea o.s.

Amalthea je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické
a dobrovolnické služby v systému péče o rodinu a dítě, podporuje zdravé fungování rodiny,
pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo
umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu,
podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí
na území Pardubického kraje.
Amalthea o.s. poskytuje odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti
systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní
služby do praxe, podporuje organizace, které se
danou oblastí zabývají, nebo chtějí zabývat.

Poslání Amalthea o. s.

Amalthea o. s. podporuje prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných
a společenských aktivit rodinu jako základní
a jedinečné prostředí pro naplňování potřeb dítěte.

Amalthea o. s. vzniklo v roce 2003.
Usilujeme o to, aby děti vyrůstaly v rodinách.
Podporujeme rodiny, které se ocitly v náročné životní situaci a hrozí jim odebrání dítěte z péče
nebo již dítě bylo z rodiny odebráno, a společně usilujeme o jeho návrat do péče rodičů
(Podpora pro rodinu a dítě – od roku 2007) .
Podporujeme náhradní rodiny, které přijaly do své péče dítě, a děti v pěstounské či adoptivní péči
a také vlastní děti pěstounů (Centrum náhradní rodinné péče – od roku 2003) .
Realizujeme vzdělávací kurzy.
Aktivně se zapojujeme do procesů transformace systému péče o ohrožené děti.
Spolupracujeme se státními a nestátními subjekty z regionu i celé ČR.
Poskytujeme služby dětem a rodinám v celém Pardubickém kraji.
V naší práci nám pomáhá tým 52 dobrovolníků.
V terénu působí 1 1 sociálních pracovníků.

Jsme zavedená organizace s kvalitním
odborným know-how, stabilním pracovním týmem a vysokým pracovním
nasazením v oblasti systému péče
o ohrožené děti.

podpora
pro rodinu a dítě

Podporu a pomoc poskytujeme rodinám a dětem, které se ocitly v náročné životní situaci,
hrozí odebrání dítěte z rodiny nebo již bylo dítě
z rodiny odebráno.

Příběh rodiny

Marie sedí v kuchyni, míchá si čaj a lehce se usmívá. Popravdě ani nepamatuje, jak je to už dlouho,
co měla důvod se usmívat. Před očima jí běží
několik posledních let, i když někdy by na ně raději
zapomněla.
Neměla v životě moc štěstí. Část života prožila
v dětském domově, když jí bylo 1 8, chtěla si co
nejrychleji založit vlastní rodinu a měla představu,
jak to vše bude hezké, jak zařídí svým dětem úplně
jiný život, než měla sama. Našla si přítele, velmi
rychle otěhotněla a narodil se jí Tomášek. Snažila
se o něj starat, ale moc nevěděla jak, neměla nikoho, kdo by jí pomohl. Soužití s přítelem začalo být
brzy konfliktní, hodně se hádali, občas došlo i na
nějaké facky. Začali mít problémy s penězi, vzali si
několik půjček, většinou jimi jen spláceli dluhy.
Myslela, že když budou mít další dítě, situace doma se uklidní a přítel se změní a bude se jim více
věnovat.

Tak se narodila Bára. Situace se opravdu změnila,
ale úplně jiným směrem, než si přála. Hádky byly
již každodenním rituálem, věčně neměli peníze
ani na nejzákladnější věci, často se stěhovali –
vždy, když došla majiteli trpělivost s opožděně nebo vůbec nezaplaceným nájmem.
Když byly Tomášovi 4 roky a Báře 1 rok, přítel odešel a nedal o sobě nijak vědět. S tím opravdu nepočítala, hodně ji to zaskočilo. Snažila se, aby to
děti nepocítily, ale byla na všechno tak sama. Začala dost pít, přestala se starat o domácnost, neměla sílu ani trpělivost se věnovat dětem, nebyla
schopná se postarat o finance.
Sousedi na ni podali stížnost na sociální odbor.
Tenkrát ji to hrozně naštvalo, ale po návštěvě sociální pracovnice pochopila, že buď něco změní,
nebo zařídí svým dětem stejné dětství, jako měla
ona sama. Dostala i nabídku využít pomoci pro ni
a pro děti. Nejdřív si nedokázala představit, že by
jí někdo mohl pomoci, a taky moc nechtěla, aby
k ní někdo chodil domů, po prvních setkáních ale
obavy začaly mizet. Společně s pracovnicí začala
plánovat, co vše je potřeba udělat, aby nemusela
mít strach, že o děti přijde.
Začala docházet na ambulantní léčbu, věřila, že
své pití dokáže zvládnout. Začala řešit dluhy, vyřídila si všechny dávky, na které měla nárok, začala

jinak přemýšlet o penězích. Starala se více
o domácnost, přesně si plánovala, co kdy udělá,
aby vše udržela v pořádku. Více se věnovala dětem, dohnala všechna vyšetření, která v tom
omámeném období zanedbala. Pracovnice jí pomohla se zajištěním školky pro Tomáška, tak měla
více času a mohla si hledat domácíbrigádu.
Ten rok, co za ní pracovnice každý týden jezdila,
hrozně rychle utekl. Někdy se radovala z úspěchu,
někdy padala vysílením a měla pocit, že to nezvládne. Ale hodně jí pomáhalo, že má s kým mluvit o svých starostech, obavách, že se má kde
poradit. A dnes? Dnes ví, že jí ještě spousta věcí
zbývá dořešit – stále nemá výživné na děti , bojuje
každý měsíc s penězi, musí splácet exekuce a bydlení také není zcela optimální. Ale když se podívá
do pokoje, kde právě teď spí Tomáš s Bárou, ví, že
má důvod se usmívat. Zvládla to a chce to zvládat
i dál, dokázala sobě i lidem okolo, že je schopná se
o děti postarat. A že právě u ní jsou její děti
spokojené.

Oblasti, ve kterých nabízíme pomoc nejčastěji:
pomoc ve finanční oblasti (dluhy, hospodaření domácnosti, nedostatečné příjmy)
péče o dítě (podpora v zajištění potřeb dítěte, výchovné a výukové problémy u dětí)

pomoc při zajištění odpovídajícího bydlení (nevhodné bytové podmínky, riziko
ztrá ty byd l en í, n ed osta tečn á péče
o domácnost)
vztahové problémy (konfliktní partnerské
soužití, problémy v širší rodině), které mají
dopad na děti

Při řešení situace v rodině spolupracujeme s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD). Služba je rodině poskytována po vzájemné dohodě mezi rodinou, pracovníkem OSPOD a pracovníkem služby Podpora pro rodinu
a dítě.
Pracujeme metodou case-managementu, již
běžným nástrojem naší praxe jsou případové
konference a koordinovaná setkání spolupracujících institucí ve prospěch dítěte a rodiny. Nejčastěji spolupracujeme s OSPOD, školami,
pedagogicko-psychologickými poradnami, lékaři a ústavními zařízeními.

Naše dlouhodobé cíle jsou:

zajistit vhodné podmínky pro naplňování
základních potřeb dítěte (předejít odebrání
dítěte z jeho rodiny z důvodu nedostatečné
péče rodičů; umožnit návrat dítěte
z ústavního zařízení do své vlastní rodiny;
pomoci rodině upravit podmínky tak, aby
mohla naplňovat potřeby dítěte nutné pro
jeho vývoj)
rozvíjet a ověřovat metodiku programu
Podpora pro rodinu a dítě
rozvíjet spolupráci se subjekty v sociální síti,
které se zaměřují na problematiku péče
o ohrožené dítě

Jaký byl rok 201 1 a co se nám podařilo:

Během roku jsme spolupracovali s celkem 53
rodinami, služba podpořila 1 1 9 dětí a 78 dospělých. Celkem se uskutečnilo 2699 kontaktů
a 3486 intervencí. I v roce 201 1 některé rodiny
začaly využívat službu až v okamžiku, kdy byla

řešitelnost jejich problémů velmi obtížná vzhledem k dlouhodobému neřešení situace (např.
při ztrátě bydlení, dražbě domu, exekuci ve stadiu, kdy ji nelze již řešit, při dlouhotrvající nedostatečné péči ohrožující dítě). Z rodin, kterým
jsme poskytovali i v těchto případech službu,
tak byly bohužel odebrány a umístěny do
ústavní péče 3 děti. Tímto tématem – tedy
včasností zahájení služby se chceme dále zabývat společně s kolegy z OSPOD.
Podařilo se nám dokončit a zavádět do praxe
novou metodiku poskytování služeb. Více jsme
se tak zaměřili na mapování míry ohrožení dítěte, vyhodnocování rizik a individuální plánování. Součástí metodiky je i v České republice
nová metoda rodinných konferencí, kterou
jsme chtěli zavést do praxe. Tento úkol nám zůstává do následujícího období.
Absolvovali jsme řadu stáží a kurzů zaměřených na nové metody při práci s rodinami (rodinné konference, attachment, nástroje pro vyhodnocování ohrožení dítěte). Část týmu byla
načerpat inspiraci na stáži v Holandsku, odkud
jsme si přivezli řadu zajímavých nápadů pro
praxi.
Naše zkušenosti z práce s rodinami a metodiku
naší služby jsme nabídli formou vzdělávacích
seminářů také širší veřejnosti. Seminářů se zúčastnilo celkem 24 osob z řad OSPOD a poskytovatelů služeb rodinám a dětem. Ve spolupráci s o.s. Naděje byly zrealizovány také dva
výtvarně-výukové programy pro děti a jejich rodiče v České Třebové.
V roce 201 1 pracovalo v týmu 6 sociálních pracovníků na 5,5 úvazku.

Statistiky:

201 0

201 1

Počet rodin
36
53
- v nich podpořených dospělých
51
78
- v nich podpořených dětí
60 1 1 9
Počet kontaktů
2745 2699
Počet intervencí
1 422 3486

Výhled do příštích dní a měsíců roku 201 2:

Do roku následujícího hledíme s nadějí i obavami. Vstupujeme do něj se změnou názvu –
opouštíme „Sanaci rodiny“ a volíme „Podpora
pro rodinu a dítě“. Důvodem změny názvu je
nesrozumitelnost pro rodiny a ani nám se nelíbí
pro svou tvrdost a zavádějící významy.
Další nadějí je rozvoj spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem, díky níž chceme rozšířit cílovou skupinu služby a zaměřit se na podporu
těhotných žen, které jsou ve složité situaci. Prioritou je, aby dítě i jeho matka byly v bezpečí,
aby byly naplňovány potřeby dítěte před narozením i po něm. Služba by měla pomoci také
ženám, které se rozhodnou dítěte vzdát a předat jej do náhradní adoptivní či pěstounské rodiny.
Do praxe se budeme snažit zavést metodu rodinných konferencí, která posiluje rodinu i její
okolí v rozhodování o dítěti a v zajištění dobré
péče o dítě.
Rádi bychom se také více podíleli na síťování
služeb v kraji a častěji se potkávali s dalšími poskytovateli a přispěli tak k nastavení pravidel
spolupráce mezi organizacemi poskytujícími
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

A obavy? Ty se týkají jako již několik let financí.

Rok 201 2 vypadá ještě kritičtěji, než bývá v neziskovém sektoru běžné. Podaří se nám udržet
tým? Nebudeme muset omezit poskytování
služeb v konkrétních rodinách? Doufáme, že při
hodnocení roku následujícího si budeme moci
oddychnout, že i toto období jsme zvládli.

centrum
náhradní rodinné péče
Podporujeme náhradní rodiny a děti v jejich
péči, které aktuálně či dlouhodobě nemohou
vyrůstat ve své vlastní rodině.

Sociální pracovníci a dobrovolníci Centra náhradní rodinné péče se při své praxi setkávají
s následujícími a mnoha dalšími příběhy pěstounů, adoptivních rodičů a dětí v jejich péči.

Příběhy dětía rodin

„Aááááááá................“ rozkřičí se devítiletá Lucie
a začne se třást po celém těle a kopat kolem sebe.
„Jááááááááá to chciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!“ Není k utišení
a přestává vnímat svět kolem sebe. Lucie má diagnózu – porucha autistického spektra. Přichází
k ní pěstoun Petr. Upírá na něj oči plné zmatku
a ztracenosti. Vrhá se mu do náruče a křečovitě se
ho drží. Petr Lucii jemně objímá a odchází s ní do
klidu. Lucie křičí, postupně ale křik slábne, Lucie si
cumlá prst a kolébá se. Petr na ni klidně mluví
a kolébá se s ní. Lucie po namáhavém záchvatu
usíná Petrovi v náručí, Petr s ní sedí ještě dlouhou
dobu...
Petr není speciální pedagog a o autismu donedávna nic nevěděl. Ví toho ale hodně o Lucii, kterou mají s jeho manželkou Petrou v pěstounské
péči už od dvou let, a ví přesně, co Lucka v tu chvíli
potřebuje.

Pěstounka Lada drží za ruku dvanáctiletou Zuzku.
Zuzka u ní žije už od dvou let. Teďsi Zuzka povídá
se svou vlastní mamkou, se kterou se začaly potkávat. Mamka Zuzky má schizofrenii, její stav se
v poslední době stabilizoval a požádala
o možnost se se Zuzkou jednou za čas vídat. Pro
Zuzku to není lehké – je to tak zvláštní – vidět svoji
mámu... Potřebuje mít u sebe svoji pěstounku, s ní
to zvládne.
Lada se Zuzkou mluví o její vlastní mamce odmalička, ukazovala jí obrázky, které pro ni mamka
namalovala, vyprávěla jí těch pár věcí, které
o mamce věděla. Teď pomáhá Zuzce pochopit, co
je to schizofrenie a proč se kvůli této nemoci
mamka nemohla o svou
dceru postarat. Díky jejímu pochopení je to
všechno pro Zuzku
snadnější. Postupně si
zvyká na to, že toto je její
životní příběh a že se nemusí za nic stydět a že je
vlastně fajn mít dvě
mamky.

Pěstouni Dana a Jakub sedí s jedenáctiletým
Pepou u stolu. Naproti nim sedí sociální pracovnice Marta a pomáhá jim vytvořit knihu o životě
Pepy. Všude kolem je plno fotek a obrázků
a společně si povídají o tom, co Pepa dělal, kde
a s kým byl, když mu byl rok, dva, tři... Pepa vypráví, co si pamatuje, vybírá fotky a ukazuje
pěstounům svoji minulost. Jakub a Dana pozorně
poslouchají, zajímají se o to, co si Pepa pamatuje,
chtějí se stát součástí jeho životního příběhu... Pak
mu vypráví, jak to bylo, když si pro něj jeli do dětského domova. Společně se smějí příběhům, které
jsou už jejich společné, a do knihy života vkládají
své fotky a obrázky ze společných výletů.

Na co se nás pěstouni, adoptivní rodiče a děti v jejich péči ptají a v čem od nás potřebují
pomoci:
„Proč nemůžu být doma se svou mámou, kde máma je?“ (Eva, 7 let)
„Marek strašně zlobí, nechápu, kde se to v něm
bere.“ (pěstounka Erika)
„Nevěděli jsme, že to bude všechno tak těžké,
mám pocit, že se z toho zblázním, nemám vůbec
čas na našeho syna, pořád se věnuju dětem, co
k nám přišly před rokem.“ (pěstounka Aneta)
„Chci za tátou, tady už nebudu ani minutu, nelíbí
se mi tu.“ (David, 1 6 let)
„Máme dceru doma už skoro rok a pořád se mě
bojí, nevím, jak to udělat, aby mě brala jako mámu.“ (pěstounka Radka)
„Bojím se, že mě vrátí do děcáku, nechtěl jsem to
ukrást, navedli mě k tomu kluci, fakt.“
(Martin, 1 1 let)
„Naše děti se chtějí potkat se svými rodiči. Na sociálce říkali, že nám s tím pomůžete.“
(pěstoun Josef)
„Pavel má velký problémy ve škole, učitelé si s ním
nevědí rady, pořád nosí poznámky. Už nevím, jak
jim to ve škole vysvětlit, že tohle na něj nefunguje.“
(babička pěstounka Marie)
„Od tý doby, co k nám přišel ten kluk, se mnou
máma vůbec není, štve mě to.“
(vlastnísyn pěstounů Matěj, 9 let)
„Chtěl bych být pěstounem, co je k tomu potřeba,
co mám udělat?“
(zájemce o pěstounskou péči Michal)

Jak se dětem a jejich rodinám snažíme pomoci?
Rodinám a dětem z Pardubického kraje poskytujeme terénní a ambulantní služby:
poradenství (sociální, psychologické, speciálně-pedagogické)
doprovázení při výkonu náhradní rodinné
péče, krizovou intervenci
pomáháme při kontaktu dětí s jejich rodiči
pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny atd.)
nabízíme vzdělávání, odlehčení pro náhradní rodiny formou odpoledních, víkendových a týdenních aktivit, pravidelné činnosti dobrovolníka s dítětem přímo
v rodině či mimo ni.
Při naší práci vycházíme z Individuálního plánu ochrany dítěte a hledáme spolu s pěstouny
a adoptivními rodiči, jak potřeby
dítěte nejlépe naplnit. Nejlepší

zájem dítěte je pro nás přitom
prioritou. Sociální pracovníci

v rodinách využívají prvky terapeutického směru Pesso Boyden System Psychomotor na
zmapování potřeb dítěte a jejich
míry naplnění. Dalšími metodami je práce s příběhem, terapie
attachmentu, kniha života,
rodokmen, časová osa, ekomapa a další.

Naše dlouhodobé cíle jsou:

přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodinné péči
přizpůsobovat nabídku služeb potřebám
rodin a dětí, podporovat jejich svépomocné
aktivity
doprovázet rodiny, které mají dítě
v náhradní rodinné péči, v obtížných
a krizových situacích
propagací a osvětou zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči, zejména o pěstounství
podporovat spolupráci subjektů sítě služeb
v oblasti náhradní rodinné péče a péče
o ohrožené dítě

Jaký byl rok 201 1 a co se nám podařilo:

Během roku jsme spolupracovali s celkem 71
náhradními rodinami či zájemci o náhradní rodinnou péči, naše služby využilo 201 dětí a 1 1 2
dospělých. Našim cílem bylo zaměřit se více než
na kvantitu na kvalitu, potřebnost a dostupnost
poskytovaných služeb rodinám a to se nám podařilo. Nabídli jsme rodinám více odlehčení
v jejich péči o děti. Individuální plány ochrany
dětí nám pomohly se hlouběji zabývat skutečnými potřebami dětí i jejich náhradních pečovatelů. Zapojili jsme do naší práce více sociálně-terapeutických technik pro práci s dětmi.
Na cestě k pěstounské péči na přechodnou dobu jsme provázeli 9 rodin, z toho 2 rodiny již
dnes mají v péči děti, které by jinak musely do
dětského domova. V Pardubickém kraji jsou to
vůbec první rodiny, které dítě na přechodnou
dobu přijaly.
Hodně energie náš tým věnoval probíhající
transformaci systému péče o ohrožené děti. Zapojili jsme se do pracovních skupin na úrovni
obcí, kraje i státu, podíleli se na tvorbě a připomínkování novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, metodických materiálů o náhradní
rodinné péči, vyzvali laickou i odbornou veřejnost k tomu, aby hledala výhody péče o dítě
v rodině místo v ústavním zařízení.
V roce 201 1 jsme dokončili také práci na metodikách našich služeb – popsali jsme, jak najít náhradní pečovatele, jak je na jejich roli připravit
a jak by měla fungovat služba, která jim je po
přijetí dítěte poskytována. Zkušenosti i metodiky jsme sdíleli a nadále sdílíme se státními i nestátními subjekty systému péče o ohrožené děti.

Výhled do příštích dní a měsíců roku 201 2:

Rok 201 2 je rokem příprav novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rokem hledání, co je
v nejlepším zájmu dítěte. Leckdy to vypadá, že
péče ústavní. V Centru náhradní rodinné péče
však chceme nadále usilovat o to, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat v rodině a aby se tam
děti měly dobře, lépe než v ústavní péči. Naše
zkušenosti z terénní práce v náhradních rodinách chceme nabídnout formou vzdělávacích
seminářů veřejnosti a přispět tak k osvětě tématu náhradní rodinné péče. Oslovíme také širokou veřejnost kampaní „Staňte se pěstouny“.
Naslouchat chceme také stávajícím pěstounům
a adoptivním rodičům – našim klientům, kteří
každodenně pečují o děti a nemají k tomu optimální podmínky. Jejich práce si moc vážíme
a právě pro ně chceme nadále služby poskytovat v co nejvyšší kvalitě. I proto chceme posílit naše profesní dovednosti a přinést do rodin
více terapeutických technik, které mohou posílit vztahy mezi dětmi a náhradními pečovateli.
Ve středu našeho zájmu zůstane i pro rok
201 2 dítě.

Statistiky:

201 0

201 1

Počet rodin
85
71
- v nich podpořených dospělých 1 47 1 1 2
- v nich podpořených dětí
1 69 201
Počet kontaktů a intervencí
71 92 821 3

dobrovolnictví
v amalthea o. s.
Dobrovolnictví v Amalthea o. s. je realizováno prostřednictvím dvou akreditovaných dobrovolnických
programů: Dobrovolníci pro ohroženou rodinu a Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče.

Jak to může probíhat aneb Příběh Petra
a dobrovolníka Honzy

Petrovi je 1 3 let. Když mu ještě nebylo ani deset, jeho máma zemřela. Do pěstounské rodiny byl
umístěn se svým starším sourozencem, který však
již v rodině není. Spolu s ním vyrůstají v pěstounské rodině další dvě děti, které jsou však o dost
mladšínež Petr.
Pro Petra obdobně jako pro každé dítě jeho věku
je období dospívání náročné. Zejména když vyrůstá v náhradní rodině a k dospělým po svých
životních zkušenostech nemá příliš velkou důvěru.
Občas se na pěstouny zlobí, nebaví ho
být s mladšími sourozenci a ani s kamarády to
moc neklape. „Petr potřebuje být i s někým, kdo po
něm nic nechce, kdo rozumí jeho náladám,
kdo s ním prostě jen tak pobude… ,“ říká sociální
pracovnice z o.s. Amalthea ve shodě s pěstouny.
I Petr projevil zájem, aby se mohl setkávat s nějakým starším klukem, se kterým by mohl zažívat
něco zábavného.
Krátce na to začal za Petrem domů dojíždět
dobrovolník Jan, který již Petra znal ze Setkání náhradních rodin, kam jezdí pravidelně pomáhat
pracovníkům realizovat program pro děti vyrůstající v náhradních rodinách. „Nejdřív jsem se trochu bál, jaké to bude, když budeme spolu sami,
ale myslím, že nás to spolu baví. Petr není pro mě
jen „dítě v náhradní rodině“, je to kámoš a taky
partner k povídání. Někdy mám pocit, že by klidně
on mohl jezdit za mnou, “ říká s úsměvem Jan po
půl roce společného pobývání. „Chodíme spolu po
městě a jen tak povídáme nebo doma u pěstounů
hrajeme různé hry. S Petrem jsem tak objevil karty
Magic, které jsem do té doby neznal,“ říká Honza

a pokračuje: „Taky jsme byli nedávno hrát lední
hokej. Už se skoro stmívalo a my pořád lítali po ledě s hokejkami a Petr mi to pořádně nandal.
Takhle jsem si dlouho na ledě neužil, naposledy
někdy v patnácti,“ vypráví nadšeně třicetiletý
dobrovolník Honza.
Vedle hraní různých her si oba rádi jen tak povídají: „Občas si zalezem nahoru, sedíme na koberci
a Petr mi vypráví některé vzpomínky ze svého
života, když ještě nebyl u pěstounů… jen tak sedím a moc se neptám – ani to není můj úkol, jak
mi vysvětlili pracovníci,“ dodává Honza s pokorou.
Za pár měsíců tak vzniklo přátelství jednoho
dospívajícího kluka a mladého muže, ze kterého
se oba těší.
A jak vnímá Honza své stále trvající dobrovolnické
působení? „Je to skvělá zkušenost. Mám možnost
poznat spoustu nových lidí: děti v náhradních rodinách, dobrovolníky i pracovníky, kteří mi během
mé činnosti pomáhají. Dozvídám se tak, co dělají
a jak žijí, nějakým způsobem to přijímám a rozšiřuji si tak obzor o to, co je normální,“ sděluje
Honza a dodává: „Prostě mě to baví a navíc je to
pro mě výborný „přestřih“ z práce, z dělnického
prostředí, takže si tím taky dobíjím energii.“

Dobrovolník Honza působí v Amalthee jako
dobrovolník třetím rokem a věnuje se mu nad
rámec svého současného povolání v oboru
elektrikář.

Program „Dobrovolníci pro ohroženou rodinu“ je zaměřen na rodiny, ve kterých hrozí
umístění dítěte do ústavní péče nebo na rodiny,
které už dítě v ústavu mají a zároveň usilují o jeho návrat domů. Dobrovolníci se pod vedením
klíčového pracovníka věnují v rodině vybraným
činnostem, např.:
podpora rodiče v nácviku péče o domácnost
podpora rodiče v nácviku péče o dítě, v nácviku rozvíjení dovedností dítěte
pomoc se zajištěním volnočasových aktivit
pro dítě v přítomnosti i bez přítomnosti rodiče
podpora a motivace dítěte ve školní
přípravě, podpora rodiče ve vedení školní
přípravy
Dobrovolníci programu „Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“ se zapojují do aktivit a služeb určených náhradním rodinám
v rámci:
odpoledního klubu pro náhradní rodiny, kde
pomáhají s realizací programu pro děti
podpůrného programu, kde poskytují
podporu náhradní rodině formou zajištění
volnočasových či vzdělávacích aktivit dítěte
v prostředí náhradní rodiny
setkání náhradních rodin, kde pomáhají
s realizací programu pro děti

Čemu se v rámci koordinace dobrovolnictví
nejčastěji věnujeme:

vyhledáváme zájemce o dobrovolnickou
činnost
připravujeme dobrovolníky na výkon dobrovolnické služby formou vstupního
a odborného školení
zavádíme dobrovolníky do přímé práce
s dětmi a rodinami
pečujeme o dobrovolníky formou setkání
dobrovolníků s odbornými pracovníky a nabídkou supervize pro dobrovolníky
nabízíme dobrovolníkům bezplatné vzdělávací a sebezkušenostní semináře
ve spolupráci s dalšími organizacemi realizujeme osvětové akce o dobrovolnictví
a spolupracujeme s nimi na rozvoji kvality
dobrovolnických programů

Naše dlouhodobé cíle jsou:

prostřednictvím realizace dobrovolnických
programů se podílet na zvýšení efektivity
a kvality služeb odborných programů
prostřednictvím činnosti dobrovolníků přispívat k všestrannému rozvoji dětí v rodinách a k rozvoji rodičovských dovedností
rodičů v programu Podpora pro rodinu
a dítě
umožnit zájemcům o dobrovolnickou činnost a stávajícím dobrovolníkům rozvíjet
svůj potenciál a dlouhodobě je podporovat
při jejich dobrovolnické činnosti
prostřednictvím realizace dobrovolnických
programů šířit myšlenku dobrovolné pomoci
a spolupracovat s dalšími subjekty s cílem
zvýšit informovanost veřejnosti o dobrovolnictví

Jaký byl rok 201 1 a co se nám podařilo:
v programu Dobrovolnictvív CNRP
Dobrovolníci se prostřednictvím volnočasových
a vzdělávacích aktivit, ať už v rámci Odpoledních klubů, Podpůrného programu či na Setkáních náhradních rodin, podíleli na rozvoji
dovedností dětí v náhradní rodinné péči i na
odlehčení náhradním rodinám.
Celkově prošlo programem 39 dobrovolníků,
což je celkově vyšší počet, než jsme předpokládali. Ve spolupráci nyní pokračuje 33 dobrovolníků. Díky uspokojivému počtu zapojených
dobrovolníků mohou být služby a konkrétní aktivity, ve kterých využíváme služeb dobrovolníků, nabízeny našim uživatelům v plném
rozsahu.

Statistika:

201 0

201 1

33

33

Počet dobrovolníků, kteří byli
v kontaktu s rodinami

33

39

Počet rodin, které byly podpořeny
službami dobrovolníků

27

25

Počet podpořených dospělých
(náhradních rodičů)

45

41

Počet podpořených dětí v NRP

71

64

1 574

4993

Počet dobrovolníků v programu
na konci kalendářního roku

Počet kontaktů dobrovolníků
s rodinami

v programu Dobrovolníci pro ohroženou rodinu
Program Dobrovolníci pro ohroženou rodinu
navázal na činnosti z roků minulých. I v tomto
roce jsme realizovali náborové akce v různých
lokalitách Pardubického kraje. Formou besed,
přednášek, inzerce v místním tisku, na inzertním webu a facebooku jsme oslovovali potenciální zájemce o dobrovolnickou činnost a nabízeli jim zapojení v dobrovolnickém programu.
Zájemci následně prošli motivačním pohovorem a zaváděcím obdobím, které obsahuje
vstupní a odborné školení dobrovolníka. Jakmile přišla zakázka na dobrovolníka od rodiny
a klíčového pracovníka, byl dobrovolník seznámen s rodinou a klíčovým pracovníkem do ní
zaváděn.
V roce 201 1 vzniklo 8 zakázek na dobrovolnickou činnost v rodinách zařazených v programu Podpora pro rodinu a dítě. 6 zakázek
bylo naplněných zavedením dobrovolníka do
rodiny, u ostatních 2 se nám nepodařilo najít
dobrovolníka. Důvodem byla špatná dojezdnost do místa bydliště rodiny. Přestože se nepodařilo zapojit vyšší počet dobrovolníků, tak
jsme díky realizaci dobrovolnických aktivit
v rámci tohoto projektu měli možnost ověřovat
stávající metodiku programu Dobrovolníci pro
ohroženou rodinu.

Statistka:
Počet dobrovolníků v programu
na konci kalendářního roku
Počet dobrovolníků, kteří byli
v kontaktu s rodinami

201 0

201 1

13

13

9

6

Počet podpořených osob

26

20

Počet kontaktů/intervencí
dobrovolníků s rodinami

1 97

71

v obou dobrovolnických programech
V roce 201 1 jsme pro oba dobrovolnické programy získali akreditaci u MVČR. Opakované
obdržení akreditace je pro nás dokladem naší
snahy o kontinuální a systematickou práci s dobrovolníky včetně možnosti zajištění odborného servisu i péče pro stávající i nové
dobrovolníky.
Dobrovolníkům v obou programech se dostávalo intenzivní podpory, ať už formou nabídky
supervizí pro dobrovolníky, nebo konzultací s odbornými pracovníky. Dobrovolníci měli
možnost také navštěvovat bezplatné vzdělávací
semináře, které jsou pro ně cestou jejich dalšího
neformálního vzdělávání.

Výhled do příštích dní a měsíců roku 201 2:

udržet a rozvíjet dobrovolnickou základnu
obou dobrovolnických programů
reagovat na potřeby obou odborných
programů zapojením dobrovolníků do
jejich služeb a tím se podílet na naplňování
potřeb dětí z vlastních i náhradních rodin
ověřovat a rozvíjet metodiky dobrovolnických programů s cílem realizovat kvalitní
dobrovolnickou službu
v programu Dobrovolnictví v Centru
náhradní rodinné péče nabídnout praxí
ověřené know-how dalším organizacím či
realizátorům dobrovolnických projektů,
např. formou vzdělávacího kurzu
v programu Dobrovolníci pro ohroženou
rodinu se zaměřit na strategie získání
dobrovolníků do hůře dostupných lokalit
a celkově zapojit více dobrovolníků do přímé práce s rodinami a jejich dětmi

Zájemce o dobrovolnickou činnost odkazujeme
na náš web: www.amalthea.pardubice.cz, kde
pod odkazem dobrovolnictví v Amalthea o.s.
naleznete bližší informace k možnostem zapojení do služeb Amalthea o.s.

Všem dobrovolníkům srdečně děkujeme za jejich dosavadní práci.

personální
pokrytí
programů v roce 201 1

činnost
o.
s.
amalthea
v roce 201 1 podpořili
Státní správa a samospráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR −
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR −
Odbor rodiny a ochrany práv dětí
Individuální projekt Pardubického kraje
na sociální služby

(Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky)

Ministerstvo vnitra ČR
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Město Litomyšl
Město Žamberk
Město Chrudim
Město Ústí nad Orlicí
Město Králíky
Město Hlinsko
Město Lanškroun

Pardubický kraj

Nadace a nadační fondy

Nadace Sirius
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond J&T
Nadace rozvoje občanské společnosti –
Sbírkový projekt Pomozte dětem
Nadace České pojišťovny

Individuální a firemní dárci

Lekarna cz. – Pearth health cyber, s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Cawelo s.r.o.
Tepvos s.r.o.
Kenvelo Holding a.s.
Kompakt s.r.o.
manželé Andrea a Jaromír Jirsovi
Marek Třešňák
RNDr. Martin Pospíšek, PhD.
Karel Švejda
Ing. Richard Nedoma
Radek Král, DiS.

Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli do naší veřejné sbírky.

partneři
amalthea o. s.
Nadace Terezy Maxové dětem

je jedním z našich hlavních partnerů pro rok
201 1 i 201 2 v programu Podpora pro rodinu
a dítě a Centrum náhradní rodinné péče.

Nadace Lumos

je dlouholetým partnerem Amalthea o.s. v oblasti metodických konzultací, zprostředkování
zahraničních zkušeností a vzdělávání.

Oběma našim partnerům děkujeme za spolupráci a podporu!

zpráva
oorganizace
hospodaření
STRUKTURA PŘÍJMŮ DLE ZDROJŮ 201 1
Zdroje pro základní činnost
Zdroj příjmu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Individuální projekt
Pardubický kraj
Magistrát města Pardubic
Město Litomyšl
Město Žamberk
Město Ústí nad Orlicí
Město Lanškroun
Město Chrudim
Město Hlinsko
Město Králíky

Příjmy celkem

Hodnota v Kč

1 61 4 668,00 Kč
1 1 7 000,00 Kč
3 269 795,25 Kč
430 000,00 Kč
1 20 000,00 Kč
1 0 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 0 000,00 Kč
1 01 950,00 Kč
3 350,00 Kč
1 0 000,00 Kč

5 692 763,25 Kč

%

28,36 %
2,06 %
57,44 %
7,55 %
2,1 1 %
0,1 8 %
0,02 %
0,09 %
0,1 8 %
1 ,79 %
0,06 %
0,1 8 %

1 00,00 %

Zdroje pro rozvojovou činnost
Zdroj příjmu

Communen Reddere
Nadace Sirius
Nadace Táta a máma
Nadace Terezy Maxové
Nadace Pomozte dětem
Nadace JaT

Příjmy celkem
Vlastní zdroje
Zdroj příjmu

Dary soukromých subjektů
Veřejné sbírky
DMS
Burza Kenvelo
Příjmy z poskytování služeb
Ostatní příjmy (úroky)

Hodnota v Kč

451 478,53 Kč
31 2 225,00 Kč
31 060,00 Kč
392 000,00 Kč
251 283,00 Kč
276 000,00 Kč

1 71 4 046,53 Kč
Hodnota v Kč

48 000,00 Kč
35 550,00 Kč
837,00 Kč
95 21 4,00 Kč
57 1 00,00 Kč
531 ,23 Kč

Příjmy celkem

237 232,23 Kč

Příjmy celkem

7 644 042,01 Kč

%

26,34 %
1 8,22 %
1 ,81 %
22,87 %
1 4,66 %
1 6,1 0 %

1 00,00 %
%

20,23 %
1 4,99 %
0,35 %
40,1 4 %
24,07 %
0,22 %

1 00,00 %

STRUKTURA VÝDAJŮ DLE ZDROJŮ 201 1
Zdroje pro základní činnost
Zdroj výdaje

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Individuální projekt
Pardubický kraj
Magistrát města Pardubic
Město Litomyšl
Město Žamberk
Město Ústí nad Orlicí
Město Lanškroun
Město Králíky
Město Hlinsko
Město Chrudim

Výdaje celkem

Hodnota v Kč

1 61 4 668,00 Kč
1 1 7 000,00 Kč
3 1 48 882,00 Kč
423 000,00 Kč
1 20 000,00 Kč
1 0 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 0 000,00 Kč
1 0 000,00 Kč
3 350,00 Kč
1 01 950,00 Kč

5 564 850,00 Kč

%

29,02 %
2,1 0 %
56,59 %
7,60 %
2,1 6 %
0,1 8 %
0,02 %
0,09 %
0,1 8 %
0,1 8 %
0,06 %
1 ,83 %

1 00,00 %

Zdroje pro rozvojovou činnost
Zdroj výdaje

Hodnota v Kč

Nadace Sirius - CNRP
1 766 302,72 Kč
Nadace Sirius - SR
2 31 9 079,00 Kč
Nadace International Power (Opatovice)
28 092,00 Kč
Nadace Pomozte dětem
6 250,00 Kč
Nadace České pojišťovny
50 000,00 Kč
Nadace JaT
1 83 500,00 Kč

Výdaje celkem
Vlastní zdroje
Zdroj výdaje

Dary soukromých subjektů
Veřejné sbírky
Burza Kenvelo
Výdaje na poskytované služby
Ostatní příjmy (úroky)

4 353 223,72 Kč

Hodnota v Kč

1 40 975,66 Kč
- Kč
1 800,00 Kč
24 000,00 Kč
- Kč

Výdaje celkem

1 66 775,66 Kč

Výdaje celkem

1 0 084 849,38 Kč

%

40,57 %
53,27 %
0,65 %
0,1 4 %
1 ,1 5 %
4,22 %

1 00,00 %

%

84,53 %
0,00 %
1 ,08 %
1 4,39 %
0,00 %

1 00,00 %

STRUKTURA VÝNOSŮ 201 1
Položka

Tržby z prodeje služeb
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Přijaté dary
Přijaté dotace

Výnosy celkem

MAJETEK A ZÁVAZKY 201 1
Hodnota v Kč

1 62 400,00 Kč
531 ,23 Kč
3 705,80 Kč
1 79 601 ,00 Kč
9 908 21 0,40 Kč

1 0 254 448,43 Kč

%

1 ,58 %
0,01 %
0,04 %
1 ,75 %
96,62 %

1 00,00 %

STRUKTURA NÁKLADŮ 201 1
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 Kč

459 408,89 Kč
21 9 832,67 Kč
76 850,00 Kč
83 065,64 Kč
1 5 51 0,00 Kč
1 999 490,62 Kč
5 371 1 97,00 Kč
1 520 1 47,00 Kč
4 800,00 Kč
372,60 Kč
77 562,78 Kč
1 73 296,00 Kč

1 0 001 533,20 Kč

%

4,59 %
2,20 %
0,77 %
0,83 %
0,1 6 %
1 9,99 %
53,70 %
1 5,20 %
0,05 %
0,00 %
0,78 %
1 ,73 %

1 00,00 %

Majetek (aktiva) v tis. Kč
Položka

k 1 .1 .201 1

k 31 .1 2.201 1

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (peníze)
Jiná aktiva

4520
0
49
3727
744

2677
0
21 6
1 428
1 033

Majetek celkem

481 9

2833

k 1 .1 .201 1

k 31 .1 2.201 1

Cizí zdroje - celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

4741
0
0
829
391 2

2502
0
971
588
943

Zdroje krytí celkem

481 9

2833

Dlouhodobý majetek - celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč
Položka

Vlastní zdroje - celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření

299
0
1 01 5
0
-71 6

78
117
-39

1 56
0
994
0
-838

331
78
253

základní
data
a kontakty

Vedení organizace
Představenstvo:

PhDr. Markéta Ďurechová

předsedkyně představenstva,
statutární zástupkyně

Mgr. Gabriela Pavlíková

místopředsedkyně představenstva

Ing. Iveta Vitáčková

členka představenstva
e-mail: predstavenstvo@amalthea.pardubice.cz
Ředitel:

David Svoboda, DiS.

ředitel organizace, statutární zástupce
tel.: 776 752 805, david@amalthea.pardubice.cz

název: Amalthea o. s.
kde nás najdete:

Chrudim - Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
tel.: 466 302 058
pobočka Česká Třebová:
Hýblova 546, 560 02 Česká Třebová
tel.: 777 752 842, 777 752 823
e-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz
web: www.amalthea.pardubice.cz

adresa registrace sdružení a fakturační adresa:
Husova 1 99, 530 03 Pardubice
IČ: 266 47 21 4
č.ú.: 1 07-362280257/01 00

Provozní složka
Ondrej Balog

vedoucí provozní složky
tel.: 777 752 81 9, ondrej@amalthea.pardubice.cz

Radek Král, DiS.

účetní
tel.: 604 452 259, radek@amalthea.pardubice.cz

Iva Dopitová

administrativní pracovnice
tel.: 777 752 824, iva.d@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Tereza Dvořáková

fundraising a PR
tel.: 777 752 830, tereza@amalthea.pardubice.cz

Organizační schéma
Centrum náhradní rodinné péče
Mgr. Ria Černá

PŘEDSTAVENSTVO
ŘEDITEL
PODPORA PRO
RODINU A DÍTĚ

CENTRUM NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE

DOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA

PROVOZNÍ SLOŽKA

vedoucí CNRP
tel.: 775 559 1 79, ria@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Monika Semerádová

sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
tel.: 773 51 2 525,
monika@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Kateřina Chocholová

koordinátorka dobrovolnictví
tel.: 777 752 81 8, katerina@amalthea.pardubice.cz

Bc. Tomáš Jireček
Podpora pro rodinu a dítě
Mgr. Jana Ženíšková

vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě
tel.: 777 033 602, jana@amalthea.pardubice.cz

Bc. Michaela Skalická

sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolnictví
tel.: 777 752 842, michaela.s@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Michaela Teplá

sociální pracovnice
tel.: 773 952 820, michaela.t@amalthea.pardubice.cz

Bc. Marta Zhořová

sociální pracovnice
tel.: 776 752 81 9, marta@amalthea.pardubice.cz

sociální pracovník
tel.: 777 752 841 , tomas@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Martina Rybová

sociální pracovnice
tel.: 777 752 901 , martina.r@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Alena Saidlová

sociální pracovnice
tel.: 777 752 825, alena@amalthea.pardubice.cz

Bc. Ivana Skokanová

sociální pracovnice
tel.: 777 752 840, iva@amalthea.pardubice.cz

Bc. Barbora Zachařová

sociální pracovnice
tel.: 777 752 823, barbora@amalthea.pardubice.cz

Amalthea o.s.
Výroční zpráva 201 1
Grafická úprava Lukáš Pavlík.
Autorkou ilustrací je Šárka Zahálková.

DMS AMALKA

Odešlete dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777
ve tvaru DMS AMALKA.
Cena DMS je 30 Kč, Amalthea o.s. obdrží 27 Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz.
Nově můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Odešlete SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS ROK AMALKA
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

