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PODPORUJEME:
DĚTI
RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY
ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let!

Vize Amalthea
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.
Amalthea 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.

ÚVODNÍ
SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva o desátém roce činnosti Amalthey.
Ke kulatinám většinou patří i bilancování toho, co se podařilo, jaké byly
ztráty, a plánuje se do dalších let. Dovolte mi připomenout pár postřehů ze
života s Amaltheou.
Z rozhodnutí a nadšení několika lidí
se zrodil nápad založit sdružení podporující rodiny, zpočátku především ty
pěstounské, a zabezpečovat služby, které v té době v systému sociálních služeb
chyběly. Na začátku v Centru náhradní
rodinné péče pracovalo několik pracovníků – začali navazovat kontakty
s pěstounskými rodinami, zaujali několik dobrovolníků, kteří pomáhali

s programem pro děti na odpoledních
klubech a táborech, navazovali kontakty s ostatními organizacemi. Postupem
času se zrodil další tým pracovníků se
zaměřením na podporu rodin, ve kterých hrozí odebrání dítěte z péče rodičů. Sídlo Amalthey se přesunulo
z Pardubic do Chrudimi. Rozšířily se
týmy obou programů, zvyšovala se
profesionalita zaměstnanců, a to i díky
zkušenostem ze zahraničí. Výrazně narostl počet rodin, se kterými Amalthea
navázala spolupráci.
Ačkoliv během těch 10 let došlo k mnoha změnám a především k velkému
rozvoji Amalthey, její vize zůstává stále
stejná – podporovat dobré vztahy v (náhradních) rodinách a pomáhat dětem
a rodinám v jejich nesnázích tak, aby
dítě bylo spokojené a v bezpečí.
Ráda bych na tomto místě poděkovala
řediteli Davidu Svobodovi, který od své
počáteční idey pracuje pro Amaltheu
a vtiskává jí neopakovatelnou podobu.
Děkuji také bývalé výkonné ředitelce
Martině Pojmonové za její dlouholetý
přínos pro Amaltheu. Ocenění patří
i všem zaměstnancům a dobrovolníkům

za jejich profesionální přístup a osobitý
vklad do jejich práce. Ráda bych také
poděkovala spolupracujícím organizacím a donorům, kteří činnost Amalthey
podporují.
Největší ocenění však patří rodinám –
rodičům, kteří navzdory těžkým situacím v jejich životě nevzdávají péči o své
dítě a starají se, jak nejlépe dovedou.
Prarodičům a všem dalším příbuzným,
kteří neváhali přijmout vnouče, neteř či
synovce do své péče v situacích, kdy
jejich rodiče péči nemohli nebo nechtěli zajistit. A samozřejmě adoptivním rodičům a pěstounům, díky nimž
dostávají šanci na život v rodině děti,
které se dočasně či dlouhodobě ocitly
zcela bez podpory své vlastní rodiny.
Rok 2013 byl pro Amaltheu jako organizaci úspěšný vzhledem k jejímu rozvoji, nabízeným službám i vzhledem ke
změně legislativy. Je to úspěch nejen
minulého roku, ale všech předchozích
10 let. Vše podstatné se dočtete v předkládané výroční zprávě.

Markéta Ďurechová,

předsedkyně představenstva
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Nezisková organizace Amalthea vznikla v roce 2003.
Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším
místem pro život dítěte je rodina –
vlastní, adoptivní nebo pěstounská.
Dětem a (náhradním) rodinám poskytujeme sociální,
vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby.
Zaměřujeme se na posílení vztahů mezi dětmi
a rodiči či pěstouny.
Pomáháme rodinám při řešení dluhů, při hledání
práce, v hospodaření s penězi, s vedením domácnosti
tak, aby děti v rodině měly zajištěny své potřeby.
Provázíme těhotné ženy, které mají obavy ze své
rodičovské role. Podporujeme jejich odhodlání a snahu
zvládnout péči o své dítě tak, aby dítě nebylo ohroženo
umístěním do ústavní výchovy.
Dětem, které zažily velká zklamání a bolesti, pomáháme zvládnout těžký start do života a najít své místo
v nové rodině i ve společnosti.
Podporujeme pěstouny a adoptivní rodiče v jejich
nelehké roli být dítěti oporou za všech okolností.
Vnaší práci nám pomáhá tým skvělých dobrovolníků.
Realizujeme vzdělávací semináře zaměřené na práci
s rodinou a dětmi.
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PŘÍBĚH
KOZY
AMALTHEY
Podobně jako děti a rodiny, které využívají služby Amalthey, to bůh Zeus
neměl zpočátku jednoduché. Když jeho
matka, bohyně Země Rheia, porodila
malého Dia, musela ho ochránit před
běsněním svého manžela Krona. Proto
ho ukryla do jeskyně na Krétě, kde se
o něj s laskavostí staraly tři nymfy: Ió,
Adrasteia a právě kozí nymfa Amalthea,
jejímž přívlastkem bylo „něžná“.
Amalthea Dia odkojila svým mlékem,
pečovala o něj až do dospělosti a její
roh se stal rohem hojnosti. Lze ji tedy
považovat za první pěstounku!
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10 HLAVNÍCH
ZPRÁV
ROKU 2013
1. Zájem veřejnosti o pěstounskou
péči stoupá!

2. Do praxe jsme přinesli novou
metodu – Rodinné konference

Díky větší pozornosti médií tématu náhradní rodinné péče a systematické
kampani, o kterou se v Amalthee také
snažíme, je zájem o pěstounství
v Pardubickém kraji vyšší! Počty nových
zájemců o náhradní rodinnou péči, se
kterými Amalthea jednala osobně, telefonicky či e-mailem, opravdu rostou:
za rok 2010 – 5 zájemců, 2011 – 17
zájemců, 2012 – 36 zájemců a v roce

V podmínkách České republiky je setkání členů široké rodiny k řešení situace
dítěte bez přítomnosti odborníků velmi
inovativní. Vrací totiž do popředí řešení
situace dítěte jeho rodinu, připomíná
přirozené zdroje rodiny a odborníci tak
ustupují do pozadí. V podstatě je to
„jen“ návrat k tradicím. Nejtěžší se
ukázalo přesvědčit odborníky, že tento
přístup je smysluplný – a o dost levnější. Objeli jsme desítky institucí, uskutečnili stovky telefonátů – realizace
první rodinné konference jsme se však
dočkali až v druhé polovině roku. Na
přelomu roku 2013 a 2014 ale došlo
k výraznému posunu, takže se těšíme
na následující rok a další a další rodinná setkání.

2013 – 89 zájemců.
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Metodiku Rodinných konferencí
naleznete na webových stránkách
www.amalthea.cz.

3. Bez dobrovolníků by to nešlo!

4. 10 let společně

5. Pojďte do školky!

Amalthea již desátým rokem spolupracuje s dobrovolníky, tedy aktivními
lidmi z řad studentů, pracujících i dočasně nezaměstnaných, kteří se ve svém
volném čase a bez nároku na finanční
odměnu rozhodli pomáhat dětem
a mládeži a jejich rodinám. Bez pomoci
dobrovolníků by některé služby v Amalthee byly jen obtížně realizovatelné.
Jen v roce 2013 odpracovali naši dobrovolníci celkem 2102,7 hodin! Patří jim
za to náš velký dík a obdiv za osobní
nasazení každého z nich! Děkujeme.

Naší organizaci už je 10 let! Oslavy začaly výstavou v AFI Palace Pardubice.
Následovaly dva filmové večery s besedou k filmu Kluk na kole v Divadle 29
v Pardubicích a v Městské knihovně
v České Třebové, dále také benefiční
koncert CORVUS QUARTET PRO
AMALTHEU. Vydali jsme speciální sérii
placek a triček s motivem kampaně
„10 let společně“. Trička a placky je
stále možné si u nás zakoupit. Informace k tomu najdete na našem webu
www.amalthea.cz.
Děkujeme všem partnerům kampaně:
Česká spořitelna, BARTH - media, Rozvojový fond Pardubice, UniExpo CZ,
Acrodesign, Zámek Pardubice, Galerie
města Pardubic, Kulturní centrum Pardubice, Divadlo 29 a AFI Palace Pardubice.

Ve spolupráci se společností Člověk
v tísni, o.p.s. jsme v červnu začali realizovat projekt „Pojďte do školky!“,
zaměřený na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Čtyři dny v týdnu
provozujeme klub pro předškoláky, zaměřený na rozvoj jejich schopností
a dovedností. Za půl roku fungování
navštěvovalo klub 11 dětí, intenzivní je
i spolupráce s jejich rodiči. Cílem projektu je zapojení dětí do běžných mateřských a základních škol.
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6. Nové auto do terénu
Prostřednictvím Koalice nevládek
Pardubicka a ústeckoorlické Burzy
filantropie se nám podařilo získat finance na zakoupení auta na cesty do
rodin. Kromě toho auto pomůže propagaci kampaně na vyhledávání nových
pěstounů (www.hledamepestouny.cz).
Štědrými dárci jsou: Nadační fond J&T,
Nadační fond Veolia, Pardubický kraj,
Město Ústí nad Orlicí, IVECO, sdružení
firem Tady jsme doma a KONZUM.
Děkujeme!
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7. Jsem speciální brácha/jsem
speciální ségra…protože naši jsou
pěstouni!
Vilém, Sára, Petra Nela, Veronika a Magdalena vytvořili spolu s námi novou
knížku pro děti a dospívající, jejichž
rodina se stala rodinou pěstounskou.
Děkujeme našim mladým autorům za
spolupráci a věříme, že knížka dobře
poslouží všem dětem a dospívajícím,
kteří jsou také „speciálními sourozenci“!

8. Odlehčit pěstounům mohou
i dobrovolníci
5 dobrovolníků se zapojilo do nové
dobrovolnické aktivity s názvem Odlehčovací péče pro náhradní rodiny.
Jejich úkolem je dočasné hlídání a péče
o děti z pěstounských rodin v době,
kdy si pěstouni potřebují zařídit neodkladné záležitosti anebo vytvořit prostor pro vlastní odpočinek. Zajištění
respitní péče patří dle zákona k právům
pěstouna. Zapojeným dobrovolníkům
děkujeme a věříme, že tuto službu
budeme moci pěstounům nabízet
i v následujícím roce.

9. Na jedné lodi s chrudimskými
firmami
Na webu internetové lékárny
Lékárna.cz, se sídlem v Chrudimi,
se uskutečnila dárcovská akce pro
Amaltheu. 15 balónků, jež symbolizovalo 15 tisíc Kč, které se podařilo vybrat
díky Lékárna.cz, předal naší organizaci
Pavel Hrstka symbolicky na lodi na řece
Chrudimce.
Spolupracujeme také s chrudimskou
restaurací Neuperský dvůr na dárcovské
akci s mottem OBJEVOVAT SVĚT JE
NEJLEPŠÍ S MÁMOU A TÁTOU. Návštěvníci restaurace si mohou zakoupit
výborný Neuperský řízek EXTRA a podpořit tak naši činnost 20% z ceny jídla.

10. Amalthea má nového patrona!
Naším patronem se stal Josef Pejchal,
herec Východočeského divadla
v Pardubicích! Děkujeme za podporu
a spolupráci.
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„Když od nás odešel táta, máma začala dost
pít. Měli jsme prej nějaký dluhy, hádali jsme
se kvůli mé škole. Lezlo mi to na nervy, tak
jsem utíkal, chodila k nám pak sociálka.
Máma se teďzačala léčit, má strach, aby
mě nedali do děcáku. To teda nechci. Jezdí
k nám teďjedna paní z Amalthey. Máma s ní
řeší ty dluhy a další různý problémy, s mojí
školou a tak. Chci bejt doma s mámou, nechci nikam pryč.“ (Vašek, 13 let)
Markétě se postupně narodili 3 kluci, každý
má jiného tátu. Ve vztazích zažila hodně
násilí, nebyla schopná ochránit sebe ani své
kluky. Utekla a myslela, že tím vše končí.
Nejstaršího syna si vzala babička, prostřední zůstal u otce, nejmladší putoval do dětského domova. Po dětech se jí stále moc
stýskalo, ale skoro dva roky trvalo, než se
rozhodla, že se bude snažit získat je postupně zpět. Využila nabídku podpory
Amalthey, přestěhovala se a začala za dětmi
pravidelně jezdit. Prostředního syna získala
zpět do péče, začal dělat velké pokroky ve
škole. Společně jezdí za nejmladším Markem
do dětského domova a má již zažádáno
o jeho svěření do své péče. A před měsícem
se ozval nejstarší, dnes již 14letý Michal,
jestli by také mohl žít u ní. Zase bude rodina
pohromadě…

PODPORA
PRO RODINU
A DÍTĚ
Služby jsou určeny pro rodiny
s dětmi, které jsou v nepříznivé
životní situaci.
Rodičům, které mají děti v náhradní
rodinné péči či v ústavním zařízení,

pomáháme s vytvářením podmínek tak,
aby mohli o dítě znovu pečovat nebo
s ním být alespoň v pravidelném
kontaktu.

Podporu nabízíme rovněž těhotným
ženám v obtížné situaci.
Základním vodítkem při poskytování
služeb rodinám pro nás je, že rodiče
usilují o změnu situace jejich dítěte
a rodiny a že nejsou vážně narušeny
citové vazby mezi rodiči a dětmi.
Služby poskytujeme v Pardubickém
a částečně Královéhradeckém kraji.

Amalthea / Výroční zpráva 2013 / Podpora pro rodinu a dítě / 11

V ČEM DĚTEM A RODIČŮM
POMÁHÁME
V praxi se nejčastěji zaměřujeme
na podporu rodin v následujících oblastech:

péče o dítě a podpora vztahu mezi
dětmi a rodiči – podpora při zajištění

potřeb dítěte a v jeho rozvoji, zvládání
výchovných a školních problémů dítěte
poradenství týkající se financí – hospodaření s financemi, řešení dluhů
bydlení a péče o domácnost – podpora při řešení nevhodných bytových podmínek pro život dítěte, minimalizace
rizika ztráty bydlení, nácvik a podpora
při chodu a udržování domácnosti, aby
bylo dítě v bezpečí
vztahové problémy v rodině – podpora při zvládání a řešení obtíží v partnerském soužití či se širší rodinou, které se
dotýkají dítěte; podpora při řešení domácího násilí v rodině
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VÝCHODISKA NAŠÍ PRÁCE

Zaměřujeme se na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, aby rodiče
uměli svým dětem zajistit nejen bezpečné prostředí, ale také jisté vztahové
vazby a dostatek podnětů pro jejich
zdravý rozvoj.
Snažíme se rodinu podporovat tak, aby
dítě mohlo zůstat u svých nejbližších.
Tam, kde to i přes veškerou snahu všech
zúčastněných není možné, hledáme ve
spolupráci s OSPOD pro dítě nejlepší
řešení – ideálně se snažíme o jeho
plynulý přechod do náhradní rodiny.
Nepřebíráme zodpovědnost za rodiče,
vhodnou podporou a příkladem jim pomáháme objevit jejich vlastní zdroje a
možnosti jejich situaci proměnit.
Spolupráce je nezbytná – pracujeme
metodou case-managementu; nejčastěji
spolupracujeme s OSPOD, školskými
zařízeními, úřady i zdravotníky.
Ve službách pro rodiny nám pomáhají
dobrovolníci – pomáhají s doučováním,
aktivním trávením volného času dítěte,
díky dobrovolníkům si rodiče mohou
někdy i vydechnout.

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2013
Od ledna jsme realizovali pilotní
projekt Rodinných konferencí s cílem
zavedení této metody do běžné práce
s rodinami. Oslovili jsme desítky institucí, stovky osob a na konci roku
jsme se dočkali prvních rodinných setkání. Aktivitu realizují dvě koordinátorky po celém Pardubickém a
Královéhradeckém kraji. Na konci roku
jsme uspořádali o této metodě konferenci – ale teprve rok 2014 rozhýbal
někdy příliš stojaté vody sociální práce…
Od června 2013 se podařilo po finančně
obtížném předcházejícím roce doplnit
náš tým na optimální počet 6 pracovníků, čímž došlo k navýšení kapacity
služby.
Díky podpoře Nadace Terezy Maxové
dětem pokračujeme navazujícím
projektem pro těhotné ženy – „Na začátku II“, který je kromě přímé práce
s těhotnými v obtížné situaci zaměřen
i na síťování služeb pro tuto cílovou
skupinu. Od června, kdy byl projekt zahájen, s námi spolupracovalo celkem
11 těhotných žen.

V červenci jsme zahájili v partnerství se
společností Člověk v tísni projekt
„Pojďte do školky!“. Cílem projektu je
iniciovat změnu v předškolním vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Díky projektu od září provozujeme předškolní klub Amálka, který je
určen především dětem ve věku 4 až 7
let (do nástupu do školy) z Chrudimi
a okolí, které vzhledem ke svému znevýhodnění nemohou navštěvovat
běžnou školku. Naší snahou je děti
dostatečně připravit na úspěšný vstup
do mateřské školy či do prvních tříd základních škol. Takto jsme podpořili
11 dětí a 11 rodičů. V rámci projektu se
zaměřujeme i na vzdělávání pracovníků,
kteří s dětmi předškolního věku pracují.
Na podzim jsme uspořádali dvě projekce dokumentárního filmu Všichni spolu,
součástí promítání byla i diskuse o tématu inkluzivního vzdělávání.

VÝZVY PRO ROK 2014

Začátek roku 2014 nám opět přinesl
výraznou finanční nejistotu, takže
i přes veškeré rozvojové plány se vracíme k těm nejdůležitějším otázkám –
zvládneme tento rok, udržíme tým ve
stejném složení, službu pro rodiny
a děti ve stejné kvalitě? I přes tyto
existenční starosti se chceme nadále
soustředit zejména na každodenní práci
v rodinách, více se zaměřit na práci
s dětmi, využívat terapeutické metody
na podporu vztahu mezi dítětem a rodičem. Např. dotykovou terapii, filiální
terapii, knihu života, rodokmen, ekomapu a další.
Nadále budeme pokračovat v podpoře
těhotných žen a jejich partnerů. Zaměříme se na síťování a posílení spolupráce mezi poskytovateli zdravotních
a sociálních služeb pro rodiče ještě nenarozených dětí, které by mohly být ve
svém vývoji ohroženy.
Věříme, že se nám v roce 2014 podaří
uspořádat ještě více rodinných konferencí – bude to znamenat, že se nám
daří vracet kompetence a rozhodování
o dítěti zpět rodině. Nadále však zůstává prioritou, aby bylo dítě v bezpečí.
Tak nám držte palce!

STATISTIKY
Podpora pro rodinu a dítě –
počet rodin
2010

2011

2012

2013

36

53

43

48

v nich podpořených dětí

60

119

89

v nich podpořených dospělých

51

78

69

91
57

celkový počet kontaktů a intervencí

4 167

6 183

4 502

4 398

Pozn: V rámci předškolního klubu jsme
pracovali s dalšími 11 dětmi a 11 rodiči.
Od dubna do prosince 2013 jsme uskutečnili rodinné konference v 5 rodinách,
v nichž bylo celkem 47 osob, z toho 38
dospělých a 9 dětí. Tito nejsou ve výše
uvedené statistice zahrnuti.
Celkem byly služby poskytovány v 58
rodinách, podpořeno bylo 105 dětí a 93
dospělých.
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„Kde je moje máma? Proč o ní nic nezjistíte,
proč mi to tajíte, jste zlí!“ vykřikne dvanáctiletá Hanka na své pěstouny a sociální pracovnici, která k nim do rodiny z Amalthey
jezdí. Všichni krčí rameny a prožívají s Hankou její smutek i výčitky celému světu, že
toho o mámě prostě víc neví a asi ani vědět
nebude. Už tolikrát o všem mluvili, vysvětlovali, smutnili spolu s ní. Hanka ví totiž jen
to, že její máma má zelené oči a byla vždycky hodně hubená. Pěstounka to Hance
jemně zopakuje i tentokrát. „To už ale vím,
a dál…?“ Rozhovor končí tak rychle, jako
začal – Hanka je schoulená u pěstounky
v náručí a pláče. Je těžké nevědět, kde je
máma. A je těžké být mámou – pěstounkou,
když nemůžete pro své dítě udělat více, než
už děláte.
Anežce jsou čtyři roky a doma zůstat nemohla. Její táta, když se hodně napil, tak
mámu bil a někdy i její starší ségru. Anežku
ne, ale stejně se trochu bála. A zároveň…má
tátu vlastně ráda. Teďje u pěstounů na přechodnou dobu, říká jim teto a strejdo. Jezdí
s nimi za mámou a tátou, aby je alespoň
občas mohla vidět, obejmout. Nikdo teďneví, jestli se bude moct Anežka vrátit domů,
ale všichni pro to dělají maximum. Musí být
ale jisté, že táta už nikoho doma neuhodí.

CENTRUM
NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE
Podporujeme děti, které vyrůstají

u příbuzných, v pěstounské péči nebo
v adopci.

Provázíme prarodiče, pěstouny
a adoptivní rodiče radostmi i starost-

mi spojenými s péčí o děti, které aktuálně či dlouhodobě nemohou být se
svými rodiči.
Vyhledáváme nové zájemce o náhradní rodinnou péči a provázíme je na
jejich cestě k pěstounství či adopci.
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JAK DĚTEM A JEJICH RODINÁM
POMÁHÁME
Rodinám a dětem převážně z Pardubického kraje poskytujeme terénní
a ambulantní služby:
poradenství (sociální, psychologické,
speciálně-pedagogické)
doprovázení a podpora při výkonu
náhradní rodinné péče

krizová intervence
sociálně-terapeutická práce na posí-

lení citového pouta mezi dětmi a pěstouny (attachment)
pomáháme při setkávání dětí s jejich
rodiči a širší rodinou
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
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VÝCHODISKA NAŠÍ PRÁCE

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2013

Při naší práci vycházíme z Individuálního plánu ochrany dítěte a hledáme
spolu s prarodiči, pěstouny a adoptivními rodiči, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Nejlepší zájem dítěte je pro nás

Platnost novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí přinesla novinky do
života náhradních rodin i do našich
pracovních povinností. S 80 rodinami
jsme uzavřeli Dohody o výkonu pěstounské péče, spolupracujeme ale nadále i s adoptivními rodinami. V některých rodinách řešíme téměř existenční
starosti a přitom se my i pěstouni stále
setkáváme s názory široké veřejnosti,
jak to pěstouni beztak „dělají pro
peníze“ a že „pěstounství je skvělý
byznys“. Také ale čím dál více slýcháváme názory, že „být pěstounem“ nebo
„starat se místo rodičů o vnouče, neteř,
synovce či sourozence“ vyžaduje odvahu a sílu a všichni, kdo to zvládnou,
zasluhují respekt a ocenění. Právě tak
jsme se snažili představovat pěstounství i médiím a politikům.
S Nadací Sirius jsme pokračovali ve
spolupráci na projektu, který do rodin
přinesl více terapeutické práce s dětmi.
V týmu se nám podařilo poskládat dohromady knížku Cesta k dítěti, která je
plná příběhů dětí a také terapeutických
metod, které jsme při práci s nimi vyu-

přitom prioritou.

Služby pro náhradní rodiny opíráme
o tři základní pilíře:
Attachment… protože dítě potřebuje
mít někoho blízkého, důvěřovat mu, milovat a být milováno…
Sdílení… protože pěstouni, prarodiče
i adoptivní rodiče potřebuji mít někoho,
kdo je vyslechne a kdo přinese pohled
zvenku…
Vzdělávání… protože náhradní rodičovství je nekončící učící proces, kdy se
dospělí učí od dětí a děti od dospělých…

žili. Věříme, že bude inspirací pro rodiče
i pěstouny a také naše kolegy z jiných
organizací, pobytových zařízení a z úřadů.
Daří se nám také podporovat společná
setkávání rodin a dětí, což považujeme
za důležitou součást našich služeb.
V roce 2013 jsme vyjeli na 10 víkendových pobytů, v létě na celý týden a během roku se uskutečnilo 20 Odpoledních klubů pro dospělé i děti a dalších
8 Vzdělávacích dní na nejrůznější témata z náhradní rodinné péče.
Z přechodné pěstounské péče jsme
spolu s pěstouny doprovodili dvě děti
zpátky domů k rodičům, jedna holčička
našla své nové místo v dlouhodobé
pěstounské rodině. Jsme moc rádi, že se
všechny tři děti mají dobře a že jejich
přechodní pěstouni obdivuhodně zvládli jejich přechod!
Máme velkou radost z toho, že náš tým
je stabilní a sehraný, je s kým se poradit, s kým sdílet úspěchy i neúspěchy
v naší práci. Zázemí Amalthey nám
umožňuje učit se, profesně i lidsky růst.
Za to patří dík našemu vedení a také
dětem a náhradním rodinám, od kterých se učíme nejvíce.

VÝZVY PRO ROK 2014

STATISTIKY

Prioritou je pro nás být oporou prarodičům, pěstounům a adoptivním rodičům,
vytvářet takový servis služeb, jaký potřebují. Zároveň však nechceme rodiny
službami zahlcovat a chceme respektovat přirozený rytmus rodiny a jejích
potřeb.
I v roce 2014 budeme pokračovat
v kampani Hledáme pěstouny – soustředíme se na vyhledávání dlouhodobých pěstounů pro děti starší, děti
romského etnika a děti, které zažily tak
těžké situace, že kvůli svému chování
dostávají nálepku „děti problémové“.
Potřebují pevné a citlivé pěstouny, kteří
jim pomohou nálepku sundat.
Nadále chceme hledat společný jazyk
s kolegy z orgánů sociálně-právní
ochrany dětí – pro dobrou spolupráci
v rámci služeb rodinám to považujeme
za zásadní. Rok 2013 ukázal, že užší
spolupráce je možná a pro všechny tři
strany snad i přínosná.

počet náhradních rodin v dlouhodobé
spolupráci
2011

2012

2013

30

56

87

počet zájemců o náhradní rodinnou
péči a rodin, které využily službu
jednorázově
2011

2012

2013

41

31

129

podpoření dospělí
2011

2012

2013

112

147

335

podpořené děti
2011

2012

2013

201

123

310

celkový počet kontaktů a intervencí
2011

2012

2013

8 213

8 928

12 481
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„Vlastně jsem do dobrovolnictví spadla rovnýma nohama. Zrovna, když jsem projevila
o dobrovolnictví zájem, tak v Amalthee hledali někoho, kdo by se stal kamarádkou pro
14letou Mirku v početné pěstounské rodině.
Zezačátku jsem měla strach, že jsem do rodiny tak trochu „uměle nastrčená“ a říkala
si, jak to všechno vlastně bude fungovat.
Mirka ale od pracovníků z Amalthey věděla,
že dobrovolníci do rodin někdy dojíždějí,
a těšila se také na někoho, kdo se bude během společného času věnovat jenom jí. Vím,
že pro některé děti, které nevyrůstaly v rodině od počátku, je v pozdějším věku obtížné
navazovat dlouhodobější vztahy. Proto bylo
mým úkolem s Mirkou sdílet její zážitky,
starosti i radosti běžných dní. Teďto bude
něco málo přes rok, co do rodiny za Mirkou
dojíždím. Společně trávený čas není nijak
náročný. Jdeme se třeba projít, lakujeme si
nehty, žehlíme vlasy, prohlížíme časopisy
a povídáme si. Zkrátka všechny takové ty
„holčičí věci“. (Klára, 23 let)
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„Ještě na rodičovské dovolené jsem se
účastnila besedy o Amalthee. Projevila jsem
zájem stát se dobrovolnicí a absolvovala pak
přípravné školení. Za nějaký čas jsem
dostala zprávu, že se objevila rodina, která
žije blízko mého bydliště. Nejprve jsem nevěděla, co mohu čekat. Postupně jsem zjišťovala, že tu hodinu v rodině strávíme hrou
a učením a že se budou zapojovat také rodiče. Zpočátku jsem cítila nedůvěru ze strany
rodiny, ale postupně bylo znát, že mne rodina přijímá. Nejvíce mne překvapilo, že pětiletá holčička je velmi spontánní a sama si
říká o některé činnosti. Nejraději tančí, zpívá písničky a vytleskává slova. Moc ji baví
hrát si na nákupy. Docházení do této rodiny
mi přineslo poznání– zjišťuji, jak se žije
v jiné rodině a v prostředí, které je velmi odlišné od toho, které znám. Chodím tam ráda,
pociťuji uspokojení. Musím ale také přiznat,
že díky této zkušenosti teďčasto přemýšlím
o tom, jak nevidět věci černobíle.“
(Lucie, 40 let)

DOBROVOLNICTVÍ
V AMALTHEE

JAK DOBROVOLNÍCI DĚTEM
A RODINÁM POMÁHAJÍ
pomoc s realizací programu pro děti

a s jejich zapojováním do hravých aktivit v rámci Odpoledních klubů a Setkání
pro náhradní rodiny
podpora náhradní rodině formou zajištění volnočasových či vzdělávacích
aktivit dítěte v domácím prostředí náhradní rodiny (Podpůrný program)
pomoc s hlídáním dětí a se zajištěním
respitní péče pro pěstouny
podpora rodičů při získávání a rozvíjení specifických rodičovských a výchovných dovedností

podpora rodiče v nácviku péče
o domácnost
podpora a motivace dítěte ve školní
přípravě/podpora rodiče ve vedení
školní přípravy

zapojení do společných volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, které

by byly bez pomoci obtížně realizovatelné – výlety, semináře, víkendové pobyty apod.
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CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2013

- rozvoj osobních a profesních
kompetencí
- možnost nahlédnout do metod sociální práce s rodinou
- průběžnou odbornou i lidskou podporu během dobrovolnické činnosti
- setkávání dobrovolníků s koordinátorem dobrovolnictví, sociálními pracovníky a nabídkou supervize pro
dobrovolníky
- bezplatné vzdělávací i sebezkušenostní semináře vedené odborníky
z praxe

V Centru náhradní rodinné péče se zapojilo do služeb 46 dobrovolníků, z toho
33 dobrovolníků bylo v aktivním kontaktu s rodinami. 12 dobrovolníků se
v rámci Odpoledního klubu podílelo na
zajištění programu pro děti, 9 dobrovolníků se účastnilo Podpůrného programu v domácnostech rodin, 16 dobrovolníků asistovalo pracovníkům v rámci
víkendových setkání náhradních rodin,
6 dobrovolníků se zapojilo do Odlehčovací péče pro náhradní rodiny.
Díky dostatečnému počtu dobrovolníků
mohly být služby, se kterými nám pomáhají dobrovolníci, nabízeny rodinám
v potřebném rozsahu a kvalitě.
Zrealizovali jsme na školách 3 přednášky o potřebách dětí v náhradní rodinné
péči a 5 přednášek o dobrovolnictví,
díky kterým se k nám hlásili noví zájemci o dobrovolnictví.
Podařilo se nám pro dobrovolníky zajistit potřebný servis a péči, uspořádat pro
ně vzdělávací seminář „O identitě dětí
v náhradní rodinné péči“ i sebezkušenostní víkend pro dobrovolníky na téma
„Manipulace“.
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Dobrovolníci nám pomáhají také
v předškolním klubu Amálka pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí
(v rámci projektu Pojďte do školky!).
Věnují se dětem, hrají si s nimi nebo
se s nimi učí.
Dobrovolníci také podpořili zajištění
nové metody, která se nazývá „Rodinné
konference“. Pomáhají nám při organizování rodinných setkání a s hlídáním
dětí při akci.

VÝZVY PRO ROK 2014

STATISTIKY

Chceme se zaměřit na vyhledávání
dobrovolníků pro rodiny s dětmi z hůře
dostupných obcí.
Posílíme spolupráci s dalšími dobrovolnickými agenturami a subjekty s cílem
efektivního získávání dalších zájemců
o dobrovolnictví.
Plánujeme více využívat pomoc dobrovolníků v předškolním klubu, při přípravě a realizaci rodinných konferencí,
při výjezdech s rodinami.

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
počet dobrovolníků, kteří byli
v kontaktu s rodinami

PODPORA PRO RODINU A DÍTĚ
počet dobrovolníků, kteří byli
v kontaktu s rodinami

2011

2012

2013

2011

2012

2013

39

32

33

6

6

8

počet rodin, které byly podpořeny
službami dobrovolníků

počet podpořených dětí

2011

2012

2013

2011

2012

2013

25

28

57

13

13

18

počet podpořených dospělých
2011

2012

2013

41

44

84

počet podpořených dospělých
2011

2012

2013

7

8

12

počet podpořených dětí

počet kontaktů a intervencí
dobrovolníků s rodinami

2011

2012

2013

2011

2012

2013

64

74

98

71

192

136

počet kontaktů a intervencí
dobrovolníků s rodinami
2011

2012

2013

4 993

5 775

7 379

Děkujeme všem našim dobrovolníkům a dobrovolnicím za spolupráci
a těšíme se na další v roce 2014!
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VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘE
AMALTHEY

Naši pracovníci se zapojili do předávání
zkušeností z terénní práce také formou
vzdělávacích seminářů pro odbornou
i širší veřejnost – vzdělávali jsme kromě
Pardubic např. v Krnově, Ostravě,
Olomouci, České Třebové, Zábřehu na
Moravě, Praze, Brně, Karlových Varech,
Táboře, Českých Budějovicích a v Liberci. A získávali jsme tak inspiraci pro
naši další práci.

Semináře byly tématicky zaměřeny na
attachment – posílení vztahu mezi
rodičem a dítětem, kontakt dítěte
s vlastní rodinou, tvorbu knihy života,
specifické poruchy učení u dětí, individuální plán ochrany dítěte, doprovázení náhradní rodiny, romské dítě
v náhradní rodinné péči, potřeby dětí,
příběhy a dramaterapii, identitu dítěte,
přípravu dětí k pěstounství a další
témata.
Lektorský tým tvořili pracovníci
Amalthey i externisté: Mgr. Lenka
Balogová, Lucie Benešová DiS., Mgr. Ria
Černá, Mgr. Kateřina Chocholová,
Mgr. Tomáš Jireček, DiS., Mgr. Martina
Rybová, Mgr. Alena Saidlová, Mgr. Monika Semerádová, Bc. Iva Skokanová,
David Svoboda DiS., PhDr. Jan Vyhnálek,
Bc. Barbora Zachařová, Bc. Marta
Zhořová.

STATISTIKA REALIZOVANÝCH
SEMINÁŘŮ
Semináře pro veřejnost
celkem

jednodenní

dvoudenní

17

13

4

Semináře „na klíč“
celkem

jednodenní

dvoudenní

12

3

9

Děkujeme všem účastníkům, kterých
bylo v roce 2013 více než 400, za jejich
zájem a spolupráci. Poděkování patří
také pardubické pobočce Československé obchodní banky, a.s. za bezplatné
poskytnutí prostor.
Prostředky získané ze vzdělávání jsou
použity na financování služeb pro rodiny s dětmi a provoz organizace.
Aktuální seznam seminářů naleznete
na www.amalthea.cz v sekci Nabídka
vzdělávání. Rádi Vám také připravíme
seminář dle Vašeho zadání.
Kontakt: vzdelavani@amalthea.cz
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PŘÁNÍ K 10.
NAROZENINÁM
AMALTHEY

Děkujeme za přání k narozeninám
od našich kolegů a dalších osobností!

"Milá Amaltheo,

blahopřejeme k Vašemu jubileu. Při této
příležitosti bychom Vám rádi chtěli poděkovat za Vaši spolupráci a zároveň za
přínos Vaší organizace v oblasti péče
o ohrožené děti. Vážíme si Vaší odbornosti, lidského přístupu a pracovního
nasazení, s jakým poskytujete podporu
a pomoc potřebným rodinám a dětem.
Velmi oceňujeme Váš dlouhodobý záměr rozvíjet poskytované služby, nabízet klientům nové, inovativní formy
pomoci a následně sdílet své zkušenosti
a spolupracovat s ostatními subjekty
v této oblasti.
Do dalších let přejeme celé organizaci,
jejím pracovníkům a dobrovolníkům
hodně zdraví, sil a úspěchů.

Nadace Sirius

sdružení Amalthea patří mezi
" Občanské
organizace, které poskytují sociálně aktivizační služby pro náhradní rodiny,
což je zároveň jedna z klíčových oblastí
pomoci Nadačního fondu J&T. Oceňujeme jak profesionální přístup pracovníků sdružení, tak vysokou kvalitu
poskytovaných služeb, kterou mimo jiné potvrzují kladné ohlasy klientů. To
jsou také hlavní důvody, proč s Amaltheou dlouhodobě spolupracujeme na
osvětové, informační a vzdělávací
činnosti a podporujeme vytvoření sítě
dostupných služeb v oblasti náhradní
rodinné péče jako kontinuálního podpůrného systému pro náhradní rodiny.
Vážíme si naší vzájemné spolupráce
a důvěry. Přeji všem v Amálce, ať se jim
daří, hodně spokojených klientů,
spokojených a šťastných dětí v rodinách.
Děkujeme.

Nadační fond J&T

Amalthea / Výroční zpráva 2013 / Přání k 10. narozeninám Amalthey / 25

dvaceti lety, jako matka tří dětí
"Před
a už i babička dvou vnuků, jsem začala

jezdit po dětských domovech, kojeneckých ústavech a pěstounských rodinách,
abych si ověřila tvrzení prof. Matějčka,
prof. Koluchové a dalších psychologů
o rozdílech mezi dětmi vyrůstajícími
v ústavní péči a v náhradních rodinách.
Pan profesor ty děti dělil na děti vyrůstající bez lásky a děti vyrůstající v lásce.
Ověřila jsem si, že to tak je, a tak jsem
o problémech ústavní péče a vhodnosti
dobré pěstounské rodiny natočila
stovku dokumentů. Mohla jsem sledovat nejen rozdíly ve vývoji dětí v domácím prostředí a v prostředí ústavů,
ale během let i schopnost ústavních dětí a dětí z náhradních rodin kvalitně žít
v dospělosti, vyučit se, vystudovat, najít
si a udržet si práci, rodinu, přátelské
vztahy, dobře prožívat život. A tady naprosto jednoznačně platí, že dítě, které
má zkušenost ze života ve fungující rodině, která dává nejen materiální zajištění a povinnost chodit do školy, ale i
příklad mít rád, nebýt sobecký, umět se
uskrovnit ve prospěch druhého, prožije
pak lepší život než dítě, které léta strádalo v ústavní výchově, jakkoli kvalitně
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vedené. Život v kolektivu, kde jsou
všichni poznamenáni faktem, že nikomu nepatří, že se nemají kam vrátit, je
život smutný, neinspirující.
Samozřejmě, že rodiny s přijatými dětmi to nikdy nemají lehké. Ať se starají
o dítě nebo děti s postižením, nebo
o děti nadané, o děti už citově těžce
zklamané nebo o dítě, které touží po
své původní rodině a mámě, i když mu
ubližovala a nechala ubližovat.
Vážím si proto organizací, které nejen
umí najít pro opuštěné dítě tu správnou
rodinu, umí ji připravit na různé problémy, které nutně přijdou, a navíc ještě
umí té rodině pomáhat dál. Pod psanými aktivitami Amalthea si dovedu
představit konkrétní práci, znám děti
i rodiny, kterým byla, nebo ještě je,
partnerem. Zaujala mne také pomoc
biologickým rodinám – ať už ve chvíli,
kdy rodina začíná selhávat, nebo ve
chvíli, kdy jí bylo dítě nebo děti odebrány a hrozí, že prožijí své dětství
v ústavech.
Rozpadem velkých, několikageneračních rodin zmizela praxe pomoci vlastní
rodinou, a tak je tato pomoc velmi důle-

žitá, stejně jako je důležité nacházení
a vzdělávání pěstounů tzv. profesionálních, kteří se dovedou postarat o jakékoli dítě ve chvíli krize, pomohou mu
a vrátí původní rodině nebo postoupí
rodině náhradní.
Sdružení Amalthea tedy držím palce ve
všech aktivitách, které pomohou opuštěným a odebraným dětem, aby nemusely žít v kolektivní, ústavní výchově.

Ljuba Václavová

filmová dokumentaristka

města Chrudim a občanské"Spolupráce
ho sdružení Amalthea se datuje od roku

2007. Toto sdružení primárně spolupracuje s naším odborem sociálních věcí, oddělením sociálně právní ochrany
dětí. Bohužel se v naší společnosti nacházejí rodiny, kde péče a výchova dětí
vykazuje řadu nedostatků. Právě terénní práce přímo v rodinách je jedním
z hlavních poslání této organizace. Podpora soudržnosti a funkčnosti rodiny
jako jedinečného fenoménu pro naplňování potřeb dítěte by měla být snahou každého rodiče. Kde to není úplně
v pořádku, nastupuje náhradní rodinná
péče, která je pro život dětí výhodnější
než ústavní. To platí za předpokladu, že
taková rodina je na tuto zodpovědnou
práci náležitě připravována a v období
přijetí dítěte do náhradní rodiny existuje možnost pomoci při zvyšování odbornosti náhradních rodičů v péči o
dítě. Sociální služba o.s. Amalthea v této oblasti je pro město Chrudim a oblast
v působnosti MěÚ nepostradatelná.
Druhým takovým významným úkolem
pro tuto organizaci je sanace rodin,
jejichž děti jsou umístěny v ústavní
výchově, pěstounské péči nebo hrozí

odebrání dítěte v ohrožení. V takových
rodinách provádí nácvik rodičovských
dovedností k lepší péči o děti, učí je, jak
úsporněji vařit, prát a vést rodinu. Velmi důležitá je pomoc při řešení oddlužení rodiny. Výhodu v práci takovéto
organizace spatřuji hlavně v tom, že je
kombinovaně prováděna přímo v terénu
v součinnosti s oddělením sociálně
právní ochrany dětí MěÚ Chrudim.
Město Chrudim se také podílí na spolufinancování některých projektů na podporu dobrého a správného fungování
rodin.
O.s. Amalthea k jeho 10. výročí existence jistě patří vedle díků za neúnavnou
práci v sociálních službách i přání četných úspěchů při řešení nastalých
problémů v rodinách ve prospěch spokojeného dětství nejmladších členů
každé rodiny.

Petr Řezníček

starosta města Chrudim

"Milí přátelé z Amálky,

ráda bych se připojila ke gratulantům,
kteří Vám chtějí popřát, kteří Vás mají
rádi a drží Vám palce!
Velice si vážím toho, že jste z Vašich
idejí a nadšení nikdy neslevili, že přes
všechna úskalí, která Vás potkala, stále
jdete za svým cílem, prosazujete zásadní změny v našem složitém systému
a jste, profesionálně i lidsky, silnou
organizací!
Přeji Vám, aby Vás Vaše chuť, touha po
vzdělání a změně, empatický přístup
k Vašim klientům nikdy neopustily a Vy
jste zůstali stále sví!
Přeji Vám na Vaší další cestě mnoho
zdraví, štěstí, úspěchů, dobré přátele,
milé kolegy, abyste vše zvládli, nikým
a ničím se nenechali otrávit a dočkali se
naplnění Vašich představ a poslání.
Vše dobré přeje
Vaše Věduna Bubleová
ředitelka Střediska náhradní
rodinné péče

Amalthea / Výroční zpráva 2013 / Přání k 10. narozeninám Amalthey / 27

již mnoho let, co jsme se od Davi" JedatoSvobody
dozvěděli, že Amalthea byla

koza, která krmila pozdějšího boha Dia,
když byl malý a jeho matka jej skrývala
na Krétě. Tato působivá legenda byla
základním vzorem pro činnost sdružení,
které si za své poslání vyvolilo podporu
rodin jako jedinečného prostředí pro
potřeby dítěte. Dítě potřebuje nejen
výživu, ale i spolehlivý vztah.
Občanské sdružení Amalthea bylo mezi
prvními, které uchopilo nové sociální
služby jako vhodné nástroje k naplňování tohoto poslání. Podpora pěstounů, sanace rodin, podpora budoucích
matek v obtížných životních situacích,
metoda case managementu – ve všem
stálo občanské sdružení Amalthea
v první řadě mezi ostatními, první
profesionál mezi profesionály.
Na občanském sdružení Amalthea oceňujeme zejména jeho otevřené nastavení k spolupráci s veřejnou správou,
podobně zaměřenými organizacemi,
akademickou sférou i veřejností. Je
v tom nejen snaha o transparenci, ale
i o to podstatné, co dělá lidi lidmi, a to
je sdílení. Činnost, kterou organizace
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vyvíjí, se stává modelem pro ostatní. Je
známa v celé České republice a těší se
uznání.
Při slavnosti udílení Ceny Olgy Havlové
v letohrádku Hvězda v roce 2012 obdržel David Svoboda poděkování za vynikající projekt sanace rodin v občanském sdružení Amalthea v Pardubicích.
Není v tom sám, má vynikající spolupracovníky.
Ať se jim daří vše, na co položí ruku.

Milena Černá

ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové

desátému výročí založení organizace
"KAmalthea
vám přejeme vše dobré, lepší

a nejlepší. Za náš OSPOD mohu konstatovat, že před několika roky jsme
navázali spolupráci u rodin s potřebou
sanačního programu či doprovázení
pěstounských rodin. Osvědčuje se nám,
že vzájemná otevřenost vašich a našich
pracovníků je klíčem dobré spolupráce.
Stále se učíme, že otevřenost je i v tom
umět si sdělit nepříjemnosti, omyly,
chyby, zklamání. O to upřímnější se
nám jeví následně prostor ke vzájemnému ocenění a uznání. Inspirací pro
nás může být odlišný přístup ke klientům, základní filozofie organizace, priority. Těšíme se, že v již navázaném
budeme pokračovat.
Za oddělení sociálně-právní ochrany
dětí v Ústí nad Orlicí

Petr Čada

je významnou neziskovou or"Amalthea
ganizací v Pardubickém kraji, která velmi iniciativně a profesionálně pomáhá
potřebným rodinám a dětem. Její úloha
není vůbec jednoduchá. V naší společnosti se více jak polovina manželství
rozpadá, řada dětí nežije v úplné rodině
či nemá žádnou a některé rodiny se
dostávají do sociálních a finančních potíží a z toho plyne řada problémů. Právě
těmto rodinám a dětem Amalthea pomáhá s prvořadou snahou, aby dítě
mohlo vyrůstat ve své rodině. Ne všechny děti mají takové štěstí, a tak je pro
ně potřeba nalézt rodinu náhradní.
I v této oblasti náhradní rodinné péče
odvádí Amalthea obrovský kus práce.
Amalthea si tak za 10 let svého působení v Pardubickém kraji vytvořila nezastupitelné místo.
Velmi si vážím vzájemné spolupráce
s touto organizací a především přístupu
všech pracovníků a dobrovolníků
Amalthey, vždyť jejich práce je velmi
náročnou službou, ve které jde o hodně –
o rodinu, děti.

Všem, kteří v Amalthee působí, přeji
pevné zdraví, hodně sil k nelehké službě
a radost z odvedeného úsilí. Těším se na
další spolupráci s vámi.

Pavel Šotola

radní zodpovědný za sociální věci
a neziskový sektor

kozo Amálko,
" Milá
znám Tě ještě dříve, než ses narodila,

ba dříve, než jsi byla počata – ve stadiu
tak říkajíc perinatálním. Znám Tě ještě
jako vizi Tvého tatínka Davida. Teď už
je z Tebe pořádný kus kozy – desetiletá
slečna plná sil. Tak Ti přeji, ať se Ti daří,
alespoň tak jako dosud, ale raději ještě
lépe. A taky krásná a zdravá kůzlátka –
těch není nikdy dost!

Michal Zahradník

supervizor, lektor a strýc kozy Amalthey
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TÝM
V ROCE 2013
Představenstvo občanského sdružení
PhDr. Markéta Ďurechová
předsedkyně představenstva
Mgr. Gabriela Pavlíková
místopředsedkyně představenstva
(do 12.6.2013)
Karel Švejda, DiS.
místopředseda představenstva
(od 12.6.2013)
Ing. Iveta Vitáčková
členka představenstva

Dozorčí rada

Mgr. Michal Zahradník
Ivona Šislerová
Bc. Jitka Vavřinová

Ředitel organizace
David Svoboda, DiS.
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Podpora pro rodinu a dítě
Mgr. Jana Ženíšková
vedoucí programu, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Balogová (od 11/13 MD)
koordinátorka lokálních systémových
změn a vzdělávání
Bc. Eva Černá (od 07/13)
sociální pracovnice
Bc. Lenka Davidová (od 06/13)
sociální pracovnice
Iva Dopitová (od 07/13)
pracovnice předškolního klubu
Mgr. Aleš Jirásek (od 07/13)
pracovník předškolního klubu
Mgr. Blanka Kolářová (od 07/13)
sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Martínková (od 04/13)
koordinátorka rodinných konferencí
Mgr. Gabriela Pavlíková (od 04/13)
koordinátorka rodinných konferencí
Mgr. Eva Pavlovičová (od 07/13)
koordinátorka projektu
Pojďme do školky

Bc. Michaela Skalická (od 07/13 MD)
sociální pracovnice, koordinátorka
dobrovolnictví
Mgr. Michaela Teplá
sociální pracovnice
Bc. Marta Zhořová
sociální pracovnice

Centrum náhradní rodinné péče

Mgr. Ria Černá
vedoucí programu, sociální pracovnice,
psycholožka
Mgr. Jana Frydrychová (od 04/13)
sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Chocholová
koordinátorka dobrovolnictví
Mgr. Tomáš Jireček (do 03/2013)
sociální pracovník
Mgr. Martina Rybová
sociální pracovnice
Mgr. Alena Saidlová
sociální pracovnice
Mgr. Monika Semerádová (od 01/14 MD)
sociální pracovnice

Bc. Ivana Skokanová
sociální pracovnice
Bc. Zuzana Švecová (od 10/13)
sociální pracovnice
Bc. Barbora Zachařová
sociální pracovnice

Provozní složka

Ondrej Balog
vedoucí Provozní složky
Iva Dopitová
administrativní pracovnice
Mgr. Tereza Dvořáková
fundraising, PR
Milena Šalomounová (od 12/13)
administrativní pracovnice
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ČINNOST
AMALTHEY
PODPOŘILI

Státní správa a samospráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
– Odbor sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
– Odbor sociální a rodinné politiky
Individuální projekt Pardubického kraje
na sociální služby
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR – Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Město Česká Třebová
Město Žamberk
Město Chrudim
Město Ústí nad Orlicí
Město Králíky
Město Hlinsko
Město Litomyšl
Město Lanškroun
Město Vysoké Mýto
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mezinárodní neziskové organizace
Lumos

Nadace a nadační fondy
Nadace AGROFERT
Nadace člověk člověku
Nadace Sirius
Nadace rozvoje občanské společnosti Sbírkový projekt Pomozte dětem
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Albert
Nadační fond J&T
Nadační fond Veolia
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Dárci a podporovatelé

Acrodesign
ACTIVA spol. s. r. o.,
AFI Palace Pardubice
Aquacentrum Pardubice
ALBI Česká republika
Bakla café, Pardubice
BARTH – media, a.s.
Café Kafíčko, Litomyšl
Cawelo, s.r.o.
Centrum SÁMOVKA
Česká spořitelna a.s.
Český rozhlas Pardubice
ČSOB a.s.
CHOCOLATE-KORUNA PRALINES s.r.o.
EKORA s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
FRONTEND s.r.o.
Goldfein CZ s.r.o.
HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE s.r.o.
Isolit – Bravo, spol. s r.o.
IVECO BUS
JABLOCOM
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Kenvelo Holding a.s.
Kimberley – Clark, s.r.o.
Klub 29, Pardubice
KONZUM, obchodní družstvo
Kompakt s.r.o.
Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
Kulturní centrum Pardubice
Lekarna.cz – Pearth health cyber, s.r.o.
MARY & POPP´S AGENCY
Městská knihovna Česká Třebová
OKI
Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
Rádio Černá Hora
RAILREKLAM, spol. s r.o.
Restaurace Neuperský dvůr Chrudim
Rozvojový fond Pardubice, a.s.
RWE
SCONTO nábytek
T – CZ, a.s.
UniExpo CZ, s.r.o.
Vehicle
Zámek Pardubice
ZEMA - KV s.r.o.

Individuální dárci

Ondřej Bohuslav
Tomáš Dvořák
Manželé Francovi
Johana Kerama
Radek Král, DiS.
Ing. Richard Nedoma
RNDr. Martin Pospíšek, PhD.
Karel a Markéta Švejdovi
Marek Třešňák
Martin Vaňous
a další...

Děkujeme individuálním dárcům
a také všem, kteří přispěli do naší
veřejné sbírky.
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PARTNEŘI
AMALTHEY

Všem našim partnerům děkujeme za
spolupráci a podporu!

Nadace Sirius dlouhodobě podporuje

Nadační fond J&T je dlouholetým

Nadace Terezy Maxové dětem

Organizace Lumos je dlouholetým

naše inovativní projekty v systému péče
o ohrožené děti – v roce 2014 jsme
společně dokončili projekt s názvem
Využití terapeutických metod při práci
s dětmi v náhradní rodinné péči.

dlouhodobě podporuje naši práci
s těhotnými ženami a jejich partnery
a pomáhá ve vyhledávání nových pěstounů a s osvětou v tématu náhradní
rodinná péče.

partnerem Amalthea v oblasti podpory
služeb – spolupracujeme v oblasti
osvěty, vyhledávání nových pěstounů,
vzdělávání a podpory pro rodiny
s dětmi.

partnerem Amalthea v oblasti metodických konzultací, zprostředkování
zahraničních zkušeností a vzdělávání.
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ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
Zdroje pro rozvojovou činnost
Zdroj příjmu

Struktura zdrojů financování 2013
Cizí (vázané) zdroje
Zdroje pro základní činnost
Zdroj příjmu

Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Úřad práce ČR
Státní příspěvek
na výkon pěstounské péče
Ministerstvo vnitra ČR
Individuální projekt
Pardubický kraj
Město Chrudim
Město Pardubice
Město Vysoké Mýto
Město Žamberk
Město Ústí nad Orlicí
Město Lanškroun
Město Hlinsko
Město Česká Třebová
Město Králíky

Celkem

Hodnota v Kč

%

4 642 569,00 Kč

60,70%

1 896 855,83 Kč
99 000,00 Kč
414 422,09 Kč
341 000,00 Kč
100 000,00 Kč
71 960,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
23 500,00 Kč
15 000,00 Kč
8 700,00 Kč
1 000,00 Kč
20 000,00 Kč

24,80%
1,29%
5,42%
4,46%
1,31%
0,94%
0,13%
0,07%
0,31%
0,20%
0,11%
0,01%
0,26%

7 649 006,92 Kč 100,00%

Hodnota v Kč

Nadace Sirius
1 790 699,63 Kč
MŠMT - OP VK
Pojďte do školky!
649 747,92 Kč
Nadace Terezy Maxové dětem 360 940,87 Kč
NROS - Sbírkový projekt
Pomozte dětem
323 780,00 Kč
Nadační fond Veolia
12 405,00 Kč
Nadační fond Albert
42 203,00 Kč
Burza Filantropie
17 372,95 Kč

Celkem

%

56,01%
20,32%
11,29%
10,13%
0,39%
1,32%
0,54%

3 197 149,37 Kč 100,00%

Vlastní (nevázané) zdroje
Zdroj příjmu

Dary soukromých subjektů
Tržby z hospodářské činnosti
Veřejné sbírka (vč. DMS)
Ostatní zdroje (úroky,
kurz. rozdíly, prodej majetku)

Celkem
Zdroje - celkem

Hodnota v Kč

%

546 355,04 Kč
624 773,50 Kč
2 598,00 Kč

45,58%
52,12%
0,22%

24 999,07 Kč

2,09%

1 198 725,61 Kč 100,00%
12 044 881,90 Kč
Amalthea / Výroční zpráva 2013 / Zpráva o hospodaření / 39

Náklady a výnosy 2013
Náklady (v tis. Kč)
Položka

Spotřebovaný materiál
Spotřebované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

11 351

383

11 734

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

11 420

625

12 045

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

926
2 061
8 166
8
136
54

Náklady celkem

150
172
61
0
0
0

1 076
2 233
8 227
8
136
54

%

9,17%
19,03%
70,11%
0,07%
1,16%
0,46%

100,00%

Výnosy (v tis. Kč)
Položka

Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Přijaté dotace

211
5
20
452
10 732

Výnosy celkem

625
0
0
0
0

836
5
20
452
10 732

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
Položka

Hospodářský výsledek 2013

40

69

242

311

%

6,94%
0,04%
0,17%
3,75%
89,10%

100,00%

Majetek a závazky 2013
Majetek (aktiva) v tis. Kč
Položka

Dlouhodobý majetek - celkem

k 1.1.2013

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

138

0
951
0
-813

k 31.12.2013

118

0
907
0
-789

Krátkodobý majetek - celkem

3123

4464

Majetek celkem

3261

4582

k 1.1.2013

k 31.12.2013

331
316

647
311

Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jina aktiva

137
12
2088
886

15
483
3581
385

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč
Položka

Vlastní zdroje - celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodařeni

647

958

Cizí zdroje - celkem

2614

3624

Zdroje krytí celkem

3261

4582

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

0
0
1621
993

0
0
1853
1771
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ZÁKLADNÍ
DATA
A KONTAKTY
název: Amalthea
kde nás najdete:

Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
tel.: 466 302 058
pobočka Česká Třebová:
Hýblova 546, 560 02 Česká Třebová
tel.: 773 512 525
e-mail: amalthea@amalthea.cz
web: www.amalthea.cz

adresa registrace sdružení
a fakturační adresa:

Husova 199, 530 03 Pardubice
IČ: 266 47 214
č.ú.: 107-362280257/0100
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Vedení organizace
Představenstvo:
PhDr. Markéta Ďurechová
předsedkyně představenstva,
statutární zástupkyně
Karel Švejda, DiS.
místopředseda představenstva
Ing. Iveta Vitáčková
členka představenstva
e-mail: predstavenstvo@amalthea.cz

Ředitel:

David Svoboda, DiS.
ředitel organizace, statutární zástupce
tel. 776 752 805, david@amalthea.cz

Provozní složka
Ondrej Balog
vedoucí Provozní složky
tel. 777 752 819, ondrej@amalthea.cz
Iva Dopitová
administrativní pracovnice
tel. 777 752 824, iva.d@amalthea.cz
Mgr. Tereza Dvořáková
fundraising a PR
tel. 777 752 830, tereza@amalthea.cz
Radek Král, DiS.
účetní, ekonom
tel. 604 452 259, radek@amalthea.cz
Milena Šalomounová
administrativní pracovnice
tel. 774 214 696, milena@amalthea.cz

Chrudim
PODPORA PRO RODINU A DÍTĚ
466 302 058, 777 033 602
rodina@amalthea.cz
Mgr. Jana Ženíšková
vedoucí týmu
777 033 602, jana@amalthea.cz
Bc. Eva Černá
sociální pracovnice
777 752 826, eva.c@amalthea.cz
Mgr. Petra Sochorová
sociální pracovnice
773 952 820, petra@amalthea.cz

Rodinné konference

Mgr. Kateřina Martínková
koordinátorka rodinných konferencí
734 445 258, katerina.m@amalthea.cz
Mgr. Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí
774 452 077, gabina@amalthea.cz

Projekt „Pojďte do školky!“

Iva Dopitová
pracovnice předškolního klubu
777 752 824, iva.d@amalthea.cz
Mgr. Aleš Jirásek
pracovník předškolního klubu
776 491 327, ales@amalthea.cz

Mgr. Eva Pavlovičová
koordinátorka projektu
776 752 818, eva@amalthea.cz

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
466 302 058, 775 559 179
pestouni@amalthea.cz
Mgr. Ria Černá
vedoucí týmu, sociální pracovnice,
psycholožka
775 559 179, ria@amalthea.cz
Mgr. Kateřina Chocholová
koordinátorka dobrovolnictví
777 752 818, katerina@amalthea.cz
Mgr. Martina Rybová
sociální pracovnice
777 752 901, martina.r@amalthea.cz
Mgr. Alena Saidlová
sociální pracovnice
777 752 825, alena@amalthea.cz
Bc. Iva Skokanová
sociální pracovnice
777 752 840, iva@amalthea.cz
Bc. Zuzana Švecová
sociální pracovnice
730 891 330, zuzana@amalthea.cz

Česká Třebová
SLUŽBY PRO RODINU A DÍTĚ
Mgr. Petr Čada
vedoucí služeb Česká Třebová,
sociální pracovník
773 512 525, petr@amalthea.cz
Bc. Lenka Davidová
sociální pracovnice
777 752 842, lenka.d@amalthea.cz
Bc. Jana Frydrychová
sociální pracovnice
777 752 833, jana.f@amalthea.cz
Mgr. Blanka Kolářová
sociální pracovnice
608 436 156, blanka@amalthea.cz
Bc. Lucie Nováková, DiS.
koordinátorka dobrovolnictví
734 852 909, lucie@amalthea.cz
Bc. Barbora Zachařová
sociální pracovnice
777 752 823, barbora@amalthea.cz
Bc. Marta Zhořová
sociální pracovnice
776 752 819, marta@amalthea.cz
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JAK NÁS
PODPOŘIT
POMÁHÁME DĚTEM VYRŮSTAT S MÁMOU A TÁTOU
www.amalthea.cz
www.facebook.com/o.s.Amalthea

Podpořit naše služby pro rodiny s dětmi je snadné.
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Dobrovolnictví je příběh. Vytvořte si ten svůj. Bližší informace o tom, jak se můžete
stát dobrovolníkem, najdete na www.amalthea.cz.

POŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR

Jednorázový dar pro Amalthea o.s. v jakékoliv částce na účet 107-362280257/0100,
do zprávy pro příjemce napište DAR. V případě zájmu o potvrzení o daru nás
kontaktujte na amalthea@amalthea.cz.

PODPORUJTE NÁS PRAVIDELNĚ – KLUB PŘÁTEL AMALTHEA

Pravidelná měsíční pomoc od 100 Kč na účet 107-362280257/0100. Stačí zadat
trvalý příkaz a ozvat se nám na amalthea@amalthea.cz. Jako odměnu získáte naše
“amálkovské“ propagační předměty.
ČÍSLO ÚČTU PRO INDIVIDUÁLNÍ DARY: 107-362280257/0100

KUPTE AMÁLKOVSKÝ PŘEDMĚT

HRNEK/PLACKA/TRIČKO A DALŠÍ PŘEDMĚTY...
K zakoupení na www.amalthea.cz

PŘISPĚJTE ANONYMNĚ

ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY: 107- 4550610207/0100
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DMS ROK AMALKA
Napište nám dobrou zprávu!
SMSku ve tvaru DMS ROK AMALKA
pošlete na číslo 87 777 a každý měsíc,
po dobu jednoho roku, nám tak darujete 30 Kč
na naše sociální, terapeutické a vzdělávací
služby pro rodiny s dětmi.
Cena DMS je 30 Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz.

Výroční zpráva 2013 byla podpořena tiskárnou POINT CZ, s.r.o.

WWW.AMALTHEA.CZ
www.facebook.com/o.s.Amalthea

