
  

 
 

úvodní slovo 
 

 
 
 
 
 
Vá�ené dámy, vá�ení pánové, kolegyně, kolegové, 
musím pou�ít v�eobecné kli�é, �e čas velmi rychle plyne, 
snad rychleji ne� dříve. Mám pocit, �e jsem před několika 
málo měsíci  psal úvodní slovo k na�í první výroční zprávě. 
Práce na výroční zprávě i toto úvodní slovo mi dává mo�nost 
se na chvíli zastavit a podívat se zpátky.   

Rok 2005 byl pro o.s. Amalthea rokem klíčovým. Podařilo 
se udr�et a pozvolna rozvíjet projekt Centra náhradní 
rodinné péče. Podařilo se nastartovat nový projekt Zdravá 
rodina.  Díky lep�ímu systému práce se podařilo zvý�it kva-
litu a odbornost poskytovaných slu�eb. 

V oblasti slu�eb podpory rodiny a dětí v České republice 
máme stále velké mno�ství práce před sebou. Je to společen-
ský problém a neseme si velkou zátě� z minulosti. Uvědomuji 
si, jak často máme sklon problémy uklízet někam, kde nejsou 
vidět, s pocitem, �e stát či odborníci vyře�í problém za nás. 
Je mi líto ka�dého dítěte, které byť i část svého dětství tráví 
v ústavní péči.  
Touto cestou chci poděkovat v�em pěstounům i v�em dětem 
za to, �e velké mno�ství překá�ek a problémů stále trpělivě 
ře�í a umějí  se radovat ze �ivota v rodině, která uzdravuje. 
Děkuji v�em kolegům a přátelům za Amaltheu takovou jaká 
je.     
Nemalé dík patří v�em sponzorům a donorům, bez kterých by 
slu�by a provoz Amalthei nemohl fungovat.             
Nejsem přítelem dlouhých úvodních slov ani dlouhých pro-
slovů. Děkuji Vám v�em a dr�ím nám palce v pří�tím roce.    
 
 
David Svoboda, předseda představenstva o.s. Amalthea 
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poslání a cíle 
organizace 

 
 
 
 
Poslání  o.s.  Amalthea  

 
Poskytovat  dostupné,  kval i tn í ,  různorodé a kont inuální  
s lu�by podporuj íc í  rozvoj  péče o rodinu a d ítě .  
 
Dlouhodobé cí le o.s.  Amalthea 

»   prostřednictv ím osvětové,  informační  a  vzdě lávací  
č innost i  rozví jet  a  podporovat sociá ln í  s lu�by 
v  oblast i  péče o rodinu a d ítě  

»  in ic iovat  spolupráci  a  komunikaci  se státními  i  ne-
státními  inst i tucemi a  h ledat mo�nost i  zvy�ování  
kval i ty  péče o rodinu a d ítě  

»   zvy�ovat  podí l  náhradní  rodinné péče v systému 
s lu�eb pro dět i  bez rodinného zázemí 

»   poskytovat podporu rodinám a jedincům v obtí�né 
� ivotní  s i tuaci  

»  vytvoř i t  nabídku dostupných s lu�eb v  oblast i  ná-
hradní  rodinné péče jako kont inuální  podpůrný 
systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

zhodnocení  
roku 2005 z pohledu 
organizace 

 
 
 

Rok 2005 byl  pro o.s.  Amalthea dů le� itým z důvodu 
stabi l izace organizace,  a  to jak v  oblast i  stabi l izace 
poskytovaných s lu�eb,  tak v  oblast i  f inanční  a  ekono-
mické.  V průběhu roku se tvoř i la  vnitřní  organizační  
struktura,  rozdě l i l i  se  jednotl ivé oblast i  a  kompe-
tence.  Uskutečni ly  se dvě  va lné hromady,  k ladně  
hodnot íme akt ivní  zapojení  vět� iny č lenů  do č innost i  
sdru�ení.       
 
Co se podař i lo:  
» stabi l izace programu Centra náhradní  rodinné péče 

(odrá�í  se v  nárůstu poptávky po s lu�bách)  
» zavedení  nového programu Zdravá rodina 

» průhlednost  a  transparentnost  organizace uvnit ř         
i  navenek 

» dobré mana�erské zaj i �tění  organizace (plánování,  
fundrais ing,  Publ ic  Relat ions  atd.)  

» akt ivní  p ředstavenstvo 

» udr�ení  a  mírný nárůst  sponzorů  a  donorů  
 
Co se nepodař i lo:  
» navý� it  personální  pokryt í  projektu Centra náhradní  

rodinné péče  
» z nedostatku personálu zvý� it  naplnění  poptávky po 

s lu�bách 
» ni�� í  míra informovanost i  o  akt iv i tách sdru�ení  

směrem ven  
 

 
 
 
 
 
 

 



  

centrum  
náhradní rodinné  

péče 
 
 

 
Představení  programu 
Základní  ideou projektu je  poskytování  sociá ln ích 
s lu�eb rodinám, které maj í  dět i  v  pěstounské č i  j iné 
náhradní  rodinné péč i .  Projekt  je real izován od zá ř í  
roku 2003,  pod o.  s .  Amalthea od ledna 2004.  S lu�by 
jsou poskytovány jak v  prostorách CNRP, tak p ř ímo 
v terénu, v pěstounských rodinách v Pardubickém kraji. 
 
Cíle projektu  
Dlouhodobé cí le   

» in ic iovat  vznik  agentury zabezpečuj íc í  komplexní  
péč i  a  zaj i �tění  nabízených s lu�eb  

» zj ist i t  a  zmapovat systém současné sociá ln í  s í tě  
týkaj íc í  se  NRP v Pardubickém kraj i  a  nás ledně  
def inovat  nepokrytá místa v  s í t i     

» být partnerem v expertní  ro l i  pro vytvá ření  
koncepcí    

» vytvářet a nabízet  kval i tn í  programy pro p ř ípravu 
budoucích rodičů  v  NRP  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
C í le programu pro rok 2005  
Cí le  pro rok 2005 se podař i lo  naplňovat v  rámci  
personálních mo�nost í  programu. V projektech na rok 
2005 jsme �ádal i  o  roz� í ření  týmu o 1 sociá ln ího 
pracovníka.  F inanční  mo�nost i  programu toto roz� íření  
nedovol i ly,  přesto do� lo oprot i  r .  2004 k  navý�ení  
počtu k l ientů  i  real izovaných s lu�eb.  

 
Hlavní cíle pro rok 2005 a jejich naplňování: 

» Dopracovat systém nabídky slu�eb pro zájemce o NRP 
V průběhu první poloviny roku 2005 jsme na základě 
zji�těných potřeb pěstounů a jejich dětí dopracovali systém 
nabídky slu�eb CNRP. Výsledky průzkumu se odrá�ejí 
v aktivitách popsaných ní�e. Některé aktivity (poradna pro 
�adatele, rodičovské skupiny) jsou ji� do systému zařazeny, 
ale z personálních důvodů je začneme realizovat a� v roce 
2006. Portfolio slu�eb nabízených klientům pova�ujeme za 
úplné. 

 
» Zvý�it dostupnost v oblasti poradenství a krizové 
intervence (telefonické poradenství, náv�těvy) formou 
terénní práce 
V prvním pololetí roku 2005 se podařilo navý�it počet 
náv�těv v pěstounských rodinách oproti loňskému roku         
o 90 %. Na navý�ení terénní práce má také velký vliv 
fungující asistenční program v pěstounských rodinách (viz 
statistika).  

 
» Udr�et a dále rozvíjet psychologické, sociální            
a právní poradenství pro rodiny, které mají ji� svěřené 
dítě do náhradní rodinné péče 
Sociální poradenství nabízíme kontinuálně (mo�nost vyu�ití 
ka�dý pracovní den) - zaji�ťuje ho sociální pracovník            
a vedoucí Centra náhradní rodinné péče. Psychologické 
poradenství zaji�ťuje externě psycholo�ka CNRP, konzultace 
probíhaly jak v prostorách CNRP tak v Pedagogicko-
psychologické poradně - zde se odehrávají převá�ně vy�e-
tření dětí zaměřené na �kolní zralost atd. Právní poradenství 
zaji�ťuje na externí úvazek právník na vy�ádání. Počet pora-
denských slu�eb oproti loňskému roku vzrostl na dvoj-
násobek. 
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» Dopracovat systém dobrovolnické asistenční slu�by 
Tento cíl se podařilo zcela naplnit, existuje funkční 
metodika, smlouvy atd., otázku poji�tění a odpovědnosti 
dobrovolníků v terénu budeme ře�it v průběhu roku ve 
spolupráci s o.s. �ance pro Tebe Chrudim, které �ádá            
o akreditaci dobrovolnického centra. Podařilo se navázat 
aktivní spolupráci s 23 dobrovolníky v rámci asistenčního 
programu a odpoledních klubů. V týmu chybí koordinátor 
dobrovolnických aktivit, který by mohl doprovázet a zavádět 
dobrovolníky do rodin. 
 

» Vytvářet náhradním rodinám kontinuální podpůrný 
systém formou klubů a svépomocných skupin 
Svépomocné skupiny a kluby jsou realizovány prostřednictvím 
odpoledního klubu (viz ní�e), rodičovské skupiny zatím 
z personálních důvodů nerealizujeme, připravujeme je pro 
rok 2006. 
 

» Uvést do chodu a provozovat 1 x týdně odpolední klub  
Odpolední klub provozujeme ka�dý čtvrtek od 15 do 18 hod., 
účastní se ho pravidelně 3 a� 4 rodiny, do 31.12.2005 se 
uskutečnilo 36 odpoledních klubů (dále viz statistiky). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
Kontroly provedené v CNRP v roce 2005 
Ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje byla prove-
dena kontrola projektu, nebyly shledány �ádné nedostatky. 
Dále proběhla kontrola Finančního úřadu a Okresní správy 
sociálního zabezpečení Pardubice, při těchto kontrolách 
rovně� nebyly shledány �ádné nedostatky. 
 
Aktivity programu Centra náhradní rodinné péče 
Základní ideou CNRP je poskytování nej�ir�ích sociálních 
slu�eb rodinám v NRP nebo zájemcům o NRP. Slu�by jsou 
poskytovány jak v prostorách CNRP, tak přímo v terénu,        
v rodinách NRP v celém Pardubickém kraji. 
 
Jednotlivé aktivity a slu�by probíhaly v roce 2005 
následujícím způsobem: 

» Setkávání pěstounů 
Setkání je koncipováno jako 1-2 denní setkání rodin s dětmi 
buď v prostorách CNRP v Pardubicích nebo v rekreačním 
středisku mimo město. Pro rodiče bývá připraven skupinový 
program (vzdělávání, beseda s odborníkem, předná�ka na 
vy�ádané téma, workshopy, promítání filmů atd.), pěstouni 
si interaktivně předávají své zku�enosti formou diskuse nebo 
sebezku�enostních a poznávacích �her�. Během dne nebo 
víkendu je v�ak k dispozici i prostor pro individuální 
poradenství (psycho-sociální, právní) a neformální rozhovory 
mezi pěstouny. Pro děti je zaji�těn program � zaji�ťuje ho 
dobrovolnický tým o.s. Amalthea, na některých akcích ve 
spolupráci se Salesiánským střediskem mláde�e. 

» Náv�těvy u rodin 
Náv�těvy v rodinách realizujeme po předchozí domluvě.        
V rámci náv�těv je ře�en zejm. case management, posky-
tujeme v�echny nabízené formy poradenství, mů�e v�ak 
docházet i k situacím vy�adujícím krizovou intervenci.         
V důvěrném a známém prostředí jsou pěstouni otevřeněj�í     
a více připraveni spolupracovat. Proto náv�těvy v rodinách 
pova�ujeme za vhodné i pro připravovanou supervizi pěs-
tounů. V r. 2005 proběhlo celkem 57 náv�těv v rodinách        
v celém Pardubickém kraji. 

» Asistenční program 
Tento program jsme začali realizovat na podzim 2004. Jeho 
základem je kvalitní dobrovolnický program na�eho centra. 
Asistenci  poskytujeme  rodinám  na vy�ádání,  jejím hlavním  
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smyslem je odlehčení, pomoc vytvářet časovou rezervu pro 
oddech rodičů. V rámci asistenčního programu dobrovolníci 
vykonávají činnosti, u kterých nemusí být rodiče, tedy 
nákupy, pomoc s úklidem, ale zejména péči o děti, 
volnočasové aktivity, doučování. V r. 2005 proběhlo celkem 
133 asistenčních náv�těv v 8 rodinách. 

» Dobrovolnický program 
Dobrovolnický program vede jeden ze sociálních pracovníků 
centra. Smyslem programu je zajistit dostatečně �irokou bázi 
kvalitních a erudovaných dobrovolníků, kteří jsou schopni 
provádět kvalitní asistenční program v rodinách. Dobro-
volnický program zji�ťuje potřeby pěstounů, jejich představy 
o pomoci dobrovolníka, jejich po�adavky na asistenta, ale 
zároveň zaji�ťuje akvizici dobrovolníků, jejich mo�nosti, 
schopnosti, pro�kolení, uzavírání smluv s dobrovolníky. 
Dobrovolníci jsou zaváděni do rodin sociálním pracovníkem    
a a� po určité době pracují v rodinách samostatně. 
Dobrovolníci také pomáhají s volnočasovými aktivitami dětí  
v rámci odpoledních klubů. 

» Vzdělávání pěstounů 
Vzdělávání pěstounů pova�ují i sami pěstouni za jednu         
z nejdůle�itěj�ích a nejpotřebněj�ích aktivit. Vzděláváním 
máme na mysli zejména nabídku předná�ek, besed, 
workshopů v rámci setkávání pěstounů. V roce 2005 byly 
nejzajímavěj�ími tématy např. Odolnost rodiny, její síly       
a zdroje, Seznámení a úvod do psychoterapeutického směru 
Pesso Boyden System Psycho-motor, Sourozenecké vztahy     
v pěstounské rodině, Poruchy učení a chování, Krize jako 
součást �ivota, Stres a mo�nosti, jak zvy�ovat svou odolnost 
vůči němu a také jak ho ve svém �ivotě omezit. Dále 
nabízíme různé psychorelaxační a arteterapeutické aktivity, 
např. workshopy, arteterapie při práci s dětmi, bři�ní tance 
a pod. 

» Odpolední kluby 
Odpolední klub je ji� zavedenou aktivitou � 1 x týdně 
nabízíme pěstounům mo�nost nav�tívit CNRP. Zde je formou 
dobrovolné práce postaráno o děti. Pro pěstouny je to mo�-
nost neformálně posedět a rozdělit se o své radosti              
i starosti. Volný čas mohou pěstouni dále vyu�ít buď k nut-
ným pochůzkám a zařizování nebo k individuálnímu pora-
denství v centru NRP. V r. 2005 proběhlo v prostorách CNRP 
celkem 36 odpoledních klubů. 
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Základní poskytované slu�by a metody práce CNRP: 
»  psychologické poradenství 

»  sociální poradenství 

»  právní poradenství 

»  setkávání pěstounů 

»  krizová intervence (telefonická, osobní) 

»  zprostředkování kontaktů 

»  rodičovské skupiny 

»  odpolední klub pro pěstouny a jejich děti 

»  vzdělávací a volnočasové aktivity, supervize pěstounů, 
diskusní večery 

»  asistenční pomoc (konkrétní pomoc pěstounským rodinám � 
asistence v rodinách) 

»  osvěta zaměřená na motivaci a získávání nových 
pěstounských rodin 

»  osvětová a informační činnost zaměřená směrem              
k veřejnosti 

»  spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dětí               
a mláde�e (státní správa) s dětskými domovy a výchovnými 
ústavy, NNO a dal�ími subjekty 

 
Spolupráce v síti sociálních slu�eb: 
Klíčovými partnery programu jsou organizace působící v síti 
slu�eb náhradní rodinné péče, zejm. pak sociální odbory 
Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic a pověřených 
obcí. S těmito úřady spolupracujeme v oblasti delegování 
klientů a průbě�ně je informujeme o nabídce slu�eb, 
zástupci úřadů jsou zváni na setkání pěstounů. Dětské 
centrum Veská informujeme o nabídce slu�eb. S občanským 
sdru�ení �ance pro Tebe spolupracujeme na bázi výměny 
zku�eností v sociální sféře a na fungování dobrovolnického 
programu. Při setkáních pěstounských rodin pomáhají dobro-
volníci sdru�ení kolem Salesiánského střediska mláde�e. Po 
odborné stránce dále spolupracujeme na úrovni ČR s těmito 
organizacemi: Středisko náhradní rodinné péče Praha, Péče  
o du�evní zdraví Pardubice, Issis o.s. Olomouc, Natama o.s., 
DOM o.s., Nadace Terezy Maxové, Adopce.com, Rozum a Cit - 
nadační fond pro opu�těné děti, Sdru�ení pěstounských rodin 
Brno. O.s. Amalthea je řádným členem Koalice nevládek 
Pardubicka. 
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Statistiky a jej ich interpretace 
 

Sledovaný údaj 2005 2004 
Počet kontaktovaných rodin 40 34 
Počet �adatelů 11 2 
Počet kontaktů 505 250 
Počet rodin v aktivním kontaktu 12 11 
Počet pěstounských rodin 39 32 
Počet pěstounů 78 60 
Počet dětí 127 88 
Setkání pěstounů 5 5 
Počet rodin na setkáních 51 54 
Počet pěstounů na setkáních 86 89 
Počet dětí na setkáních 145 180 

Doprovodné programy pro pěstouny (předná�ky, besedy, 
konference, promítání tématických filmů) 14 10 

Poradenství celkem 261 133 
Počet psycho poradenství 67 38 
Počet sociálních poradenství 170 70 
Počet právních poradenství 24 25 
Počet náv�těv v pěstounských rodinách 57 25 
Počet odpoledních klubů (v r. 2004 nerealizováno) 36 - 
Asistenční pomoc (v r. 2004 nerealizováno) 133 - 

 
 

Porovnání  počtů  k l ientů  a  kontaktů   
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Porovnání  počtů  aktivit  CNRP v roce 2004 a 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradenství celkem 

2004 133 

2005 261 

Asistenční pomoc 

Náv�těvy v pěstounských rodinách 

Odpolední kluby 

Vzdělávací programy 

Počet setkání pěstounů 

2004 0 

2005 133 

57 2005 

2004 25 

2004 0 

2005 36 

2004 10 

2005 14 

2004 5 

2005 5 
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Výhledy CNRP pro rok 2006 
Základním předpokladem pro rozvoj aktivit programu Centra 
náhradní rodinné péče je roz�íření kmenového týmu             
o 1 úvazek sociálního pracovníka. Pokud se nám tým roz�ířit 
podaří, bude na�ím cílem zvy�ovat kvalitu a rozvíjet stávající 
aktivity CNRP a zároveň nově zavést některé dal�í programy 
pro rodiče-pěstouny i jejich děti. Máme v úmyslu pilotně 
zavést supervizi do 5 pěstounských rodin a tím napomoci          
k harmonizaci vztahů v rodinách. Tuto aktivitu chápeme jako 
pomoc, podporu rodinám, ale také jako formu vzdělávání 
rodičů-pěstounů. Na počátku roku chceme otevřít Poradnu 
pro �adatele a zájemce o náhradní rodinnou péči � 1x za 14 
dní tak budou mít zájemci o NRP mo�nost získat ve�keré 
informace o NRP, ale také třeba mo�nost nahlédnout do 
prostředí jiných rodin a nebo se s nimi setkat. Nově také 
začneme pracovat s dětmi formou individuálních plánů � 
věnovat se jim budou psychologové, sociální terapeuti          
a pedagogičtí pracovníci nejen při setkáních v prostorách 
CNRP, ale také přímo rodinách. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
zdravá rodina 
 

 
 

 
Představení  programu  
Celý název programu, který pod o. s. Amalthea začal 
fungovat v květnu 2005, zní �Zdravá rodina - ambulantní 
slu�by pro těhotné �eny a dívky, páry nebo jednotlivce 
plánující vstup do man�elství či rodičovství, rodiče na 
mateřské dovolené a rodiny s dětmi do 18 let�. Náplní 
programu je poskytovat psychologické, psychorelaxační        
a poradenské slu�by těhotným �enám a dívkám, párům 
plánující rodinu a stávajícím rodičům. Nabízíme rodinné 
poradenství a rodinné terapie, psychorelaxační víkendy pro 
rodiny, setkávání těhotných �en a dívek a párové nebo 
individuální poradenství v oblasti plánování budoucího sňatku 
nebo rodičovství. Součástí programu je také osvětová činnost 
zaměřená na podporu zdravého a zodpovědného přístupu      
k průběhu těhotenství, porodu a rodičovství.  
 
Cíle programu  
Cílem projektu je (prozatím v omezeném rozsahu) nabídnout 
rodičům s dětmi do 6 let věku, těhotným �enám a dívkám a 
mladým lidem zva�ující plánující man�elství či rodičovství 
ambulantní poradenské a terapeutické slu�by, je� ve stáva-
jící poradenské a sociální síti v regionu chybí. 
 
Pro těhotné �eny a dívky se jedná předev�ím o poskytování 
komplexní poradenské a terapeutické pomoci formou poradny 
a skupinových psychorelaxačních cvičení. Zde je dílčím cílem 
umo�nění gravidní �eně ře�it průbě�ně stresové situace nebo 
zátě� související s těhotenství od početí do porodu (např. 
situace nechtěného nebo neplánovaného těhotenství, 
nesouhlas partnera s těhotenstvím, partnerské rozpory 
v průběhu těhotenství týkající se budoucích rodičovských rolí 
a postojů, zvládání zdravotních komplikací v průběhu 
těhotenství, podpora při rozhodování o trvání nebo ukončení 
těhotenství v případě záva�né zdravotní indikace, akutní 
stresová situace v těhotenství, partnerské násilí, obavy 
z nezvládnutí porodu �). Důle�itou součástí skupinových 
setkání je vzdělávání, osvěta a zvý�ení povědomí gravidních 
�en o vývoji je�tě nenarozeného dítěte, psychohygieně       
v těhotenství,   mo�nosti   pozitivního   ovlivnění   budoucího  
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miminka, příprava na porod vč. nácviku vhodných relaxač-
ních technik, příprava na mateřskou roli a prevence mo�né 
partnerské krize vyplývající z příchodu nového člena rodiny. 
Nezanedbatelná je �ance výměny zku�eností mezi �enami, 
přirozená psychická podpora. Na konci tohoto období by tedy 
mohla stát spokojená maminka a psychicky odolné dítě 
v bezpečném prostředí rodiny.  
 
Na slu�by určené těhotným navazuje poradenství pro �eny, 
event. mu�e na mateřské, resp. rodičovské dovolené. Zde 
je cílem minimalizovat pocity či reálnou situaci sociální 
izolace a umo�nění včasného ře�ení vztahových nebo 
rodičovských obtí�í. Slu�by jsou poskytovány �ir�ímu spektru 
rodin. V rámci plánovaných víkendových pobytů se tak mohou 
setkat rodiny z různého sociálního prostředí, s různými 
zku�enostmi, potí�emi i rodičovskou �vybaveností�. Cílem je 
tedy i určitá integrace rodin s rozličným sociálním a osobním 
potenciálem, posilování vzájemné tolerance a přirozené 
výměny zku�eností.   
 
V oblasti partnerského poradenství mladým párům nebo 
man�elům plánujícím zalo�ení rodiny je cílem vedení 
k zodpovědnému výběru partnera, příprava na vzájemné 
sou�ití a směrování k odpovědnému přístupu k rodičovství 
(plánovaná gravidita, sladění základních rodičovských          
a výchovných postojů�).  

 
Aktivity programu Zdravá rodina 
 

» Ambulantní poradenské a terapeutické slu�by pro rodinu 
Provoz programu Zdravá rodina byl (s ohledem na termín 
získání dotace) zahájen v květnu 2005 formou individuálních 
a rodinných terapií. Do prosince 2005 vyu�ilo rodinné terapie 
celkem 16 rodin (celkem 51 hodin poradenství), individuální 
terapie vyu�ilo celkem 15 klientů (celkem 32 hodin). 
Součástí byl rovně� relaxační seminář pro rodiče v září 2005, 
předná�ka o rodinných vztazích v listopadu 2005 a setkání 
rodičů s dětmi v prosinci 2005. S rodinou pracuje rodinný 
terapeut či psycholog formou řízeného rozhovoru (systemický 
a integrativní přístup), setkání je ukončeno po vzájemné 
dohodě. 
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» Psychorekondiční víkendové pobyty 
První víkendový pobyt proběhl v říjnu 2005, druhý v průběhu 
prosince. Program pobytu tvoří ka�dý den v�dy ranní 
společné hry pro celou rodinu, odpoledne pak sportovně-
relaxační aktivity. Večer je určen psychorelaxačním 
skupinám zvlá�ť pro rodiče a zvlá�ť pro děti.  
 

» Ambulantní poradenské a terapeutické slu�by pro 
těhotné �eny a �eny na MD 
V červnu 2005 začala fungovat první psychorelaxační skupina 
o 6 klientkách, druhá � také o 6 klientkách � začala pracovat 
v listopadu 2005. Ka�dé setkání trvá 2,5 hodiny a celkem jich 
proběhlo 20. Psychologické a terapeutické slu�by zaji�ťuje 
psycholo�ka, která vede i psychorelaxační skupinu pro těhot-
né. 
 
Základní poskytované slu�by a metody práce 
»   rodinné poradenství a rodinná terapie 

»   psychorelaxační víkendy pro rodiče s dětmi vyu�ívající 
rodinnou terapii 

»   psychologické poradenství pro těhotné dívky a �eny na MD 

»   psychorelaxační skupiny pro těhotné �eny 
 
Spolupráce v síti sociálních slu�eb 
Pozitivně hodnotíme spolupráci se sociálními pracovníky 
Magistrátu města Pardubic (těhotné �eny z rodin ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, ohro�ené rodiny s malými dětmi), 
Azylovým domem pro matky s dětmi, gynekologickými 
ambulancemi (předávání informací potencionálním klientkám 
o námi nabízených programech). 

 
Hodnocení roku 2005 a výhledy na dal�í rok 
V tomto roce začala realizace projektu s ohledem na 
přidělení dotace fakticky a� v květnu. Funkčnost jednot-
livých aktivit projektu jsme víceméně ověřovali. Koncepci     
a nastavení projektu pova�ujeme za velmi dobré. V roce 
2006 bychom chtěli projekt roz�ířit o internetové pora-
denství, zvý�it důraz na propagaci, pokusíme se více oslovit 
mláde� s potenciálem zalo�ení rodiny. 
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personální pokrytí  
programů  

 
 
 
 
Centrum náhradní rodinné péče: 
David Svoboda, DiS. - vedoucí projektu na 1/1 úvazek 
(vedení projektu, koordinace týmu, sociální poradenství, 
jednání s úřady a médii, podíl na finančním řízení projektu). 
Petr Byd�ovský (do srpna 2005) a Martina Tománková, DiS. 
(od října 2005) - sociální pracovníci na 1/1 úvazek (sociální 
poradenství, koordinace dobrovolníků, asistenční program). 
1/1 úvazek sociálního pracovníka chybí (sociální poradenství, 
administrativa, vedení sociální agendy). 
Dal�í členové týmu působí v programu externě:  
Mgr. Zdeňka Rou�arová � psycholo�ka, poradenství, 
individuální práce s klienty 
Mgr. Martin Schreier � právník, poradenství  
lektoři - vzdělávací bloky při odpoledních klubech                
a setkávání pěstounů 
dobrovolníci - odpolední kluby, setkávání pěstounů, letní 
tábor, asistenční program 
 
Zdravá rodina: 
V�ichni odborní pracovníci programu pracují externě na DPP. 
Mgr. Oldřich �olta � vedoucí programu, rodinný terapeut - 
rodinná terapie, man�elské poradenství. 
Mgr. Jitka �oltová - psycholo�ka - individuální a rodinné 
poradenství, psychorelaxační skupina pro těhotné, 
poradenství pro nastávající maminky. 
Mgr. Markéta Velínská - arteterapeutka - podílí se na 
přípravě programu na víkendových pobytech. 
 
Mana�erské zaji�tění programů: 
Lenka Janková (od srpna 2005) - správa projektů � zejm. 
personalistika a propagace 
Martina Pojmonová (do srpna 2005) - mana�erka projektu, 
PR, personalistika, propagace, fundraising, projektový 
management, ekonomika, finanční řízení projektu 
Radek Král � ekonom a účetní sdru�ení 
Ing. arch. Luká� Pavlík - grafik, web designer 
Bc. Jitka Vavřinová - pokladní  
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mana�erské zaji�tění  
chodu organizace  

 
 
 
 

 
Členská základna a orgány občanského sdru�ení Amalthea 
Členskou základnu tvoří jedenáct lidí � vět�inou se jedná      
o pracovníky působící několik let v sociální oblasti; členy 
sdru�ení jsou v�ak také účetní, právník a grafik. Sdru�ení 
volí ze svého středu představenstvo (místopředsedu i před-
sedu) a tři členy dozorčí rady. 
 
Představenstvo o. s. Amalthea bylo v průběhu roku 2005 
zvoleno a potvrzeno ve slo�ení: 
David Svoboda, DiS � předseda představenstva 
Martina Pojmonová � místopředsedkyně představenstva 
Radek Král � člen představenstva 
 
Dozorčí rada o.s. Amalthea  
na období roku 2005 (po současnost): 
Bc. Jitka Vavřinová 
Ing. Iveta Polanská  
Mgr. Martin Schreier 
 
Supervizor CNRP:  
PhDr. Petr Klíma 
 
Členství v asociacích:  
Koalice nevládek Pardubicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

činnost o.s. Amalthea  
v roce 2005 podpořili:  

 
 
 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Pardubický kraj 

Město Pardubice z Fondu prevence kriminality 

Nadace rozvoje občanské společnosti z programu 
Pomozte dětem 
 
 
Velký dík patří řadě firemních i individuálních dárců - 
bez jejich podpory si činnost na�í organizace neumíme 
představit. 
 
Individuální dárci:  

pan Richard Nedoma a dal�í 

Firemní dárci: 

Ferona, a.s. 

GO Travel, s.r.o � cestovní kancelář   

LK Pump service, s.r.o.  

Epistav, s.r.o   

P ministr, v.o.s   

Foxconn cz, s.r.o 

CORSO REAL, s.ro.    

PRO TENNIS JK - Ing. Jan Kode�  

FK AS Pardubice, a.s. 

 
Děkujeme také v�em na�im dobrovolníkům, jejich 
činnost nejen doplňuje systém péče o pěstounské 
rodiny a jejich děti, ale je pro nás také cennou 
zpětnou vazbou. 
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účetní závěrka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROZVAHA (v tis. Kč)   

AKTIVA  Stav  
k 1.1.2005 

Stav  
k 31.12.2005 

A. Dlouhodobý majetek celkem 85 61

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - -

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 108 128

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - -
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -23 -67

B. Krátkodobý majetek 188 267

I. Zásoby celkem - -

II. Pohledávky celkem 4 6

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 184 258

IV. Jiná aktiva celkem - 3

AKTIVA CELKEM 273 328

  

PASIVA Stav  
k 1.1.2005 

Stav  
k 31.12.2005 

A. Vlastní zdroje celkem 214 276

I. Jmění celkem 19 19

II. Výsledek hospodaření celkem 195 257

B. Cizí zdroje celkem 59 52

I. Rezervy celkem - -

II. Dlouhodobé závazky celkem - -

III. Krátkodobé závazky celkem 59 51

IV. Jiná pasiva celkem - 1

PASIVA CELKEM 273 328
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) 

A. Náklady   

I. Spotřebované nákupy celkem 69

II. Slu�by ceklem 261

III. Osobní náklady celkem 708

IV. Daně a poplatky celkem 1

V. Ostatní náklady celkem 10
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv celkem 44

VII. Poskytnuté příspěvky celkem -

VIII. Daň z příjmů celkem -

Náklady celkem 1093

 

B. Výnosy  

I. Tr�by za vlastní výkony a zbo�í celkem 14

II. Změny stavu zásob celkem -

III. Aktivace celkem -

IV. Ostatní výnosy celkem 1
V. Tr�by z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných polo�ek celkem -

VI. Přijaté příspěvky celkem 190

VII. Provozní dotace celkem 950

Výnosy celkem 1155
 
 

C. Výsledek hospodaření po zdanění 62
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ZMĚNY AKTIV V ROCE 2005  

     
Dlouhodobý majetek - brutto     
  Stav k 1.  1. 2005         70 000,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005                     -   Kč
  Úbytky 2005                     -   Kč
  Stav k 31. 12. 2005         70 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek - brutto  
  Stav k 1.  1. 2005         37 927,50 Kč
  Změny:  Přírustky 2005          20 351,00 Kč
  Úbytky 2005                     -   Kč
  Stav k 31. 12. 2005         58 278,50 Kč
Finanční majetek      
  Stav k 1.  1. 2005       184 170,59 Kč
  Změny:  Přírustky 2005     1 379 233,40 Kč
  Úbytky 2005 -   1 305 688,50 Kč
  Stav k 31. 12. 2005       257 715,49 Kč
Pohledávky z obchodních vztahů    
  Stav k 1.  1. 2005           3 750,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005          21 560,00 Kč
  Úbytky 2005 -       24 310,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005           1 000,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci    
  Stav k 1.  1. 2005                      -   Kč
  Změny:  Přírustky 2005        107 120,00 Kč
  Úbytky 2005 -      102 120,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005           5 000,00 Kč
Ostatní pohledávky      
  Stav k 1.  1. 2005              500,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005        953 802,00 Kč
  Úbytky 2005 -      950 450,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005           3 852,00 Kč
Pohledávky - celkem      
  Stav k 1.  1. 2005           4 250,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005     1 082 482,00 Kč
  Úbytky 2005 -   1 076 880,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005           9 852,00 Kč
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ZMĚNY PASIV (ZÁVAZKŮ) V ROCE 2005 

    
Závazky z odběratelsko-dodavatelských vztahů 
  Stav k 1.  1. 2005    -     3 548,50 Kč
  Změny:  Přírustky 2005      173 568,87 Kč
  Úbytky 2005 -   180 378,37 Kč
  Stav k 31. 12. 2005    -   10 358,00 Kč
Závazky za zaměstnancemi 
  Stav k 1.  1. 2005    -   29 714,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005      586 404,00 Kč
  Úbytky 2005 -   582 456,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005    -   25 766,00 Kč
Závazky za státem 
  Stav k 1.  1. 2005    -   18 218,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005      247 968,00 Kč
  Úbytky 2005 -   244 956,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005    -   15 206,00 Kč
Ostatní závazky 
  Stav k 1.  1. 2005    -     8 154,00 Kč
  Změny:  Přírustky 2005       16 553,00 Kč
  Úbytky 2005 -       6 859,00 Kč
  Stav k 31. 12. 2005          1 540,00 Kč
Závazky celkem 
  Stav k 1.  1. 2005    -   59 634,50 Kč
  Změny:  Přírustky 2005   1 024 493,87 Kč
  Úbytky 2005 - 1 014 649,37 Kč
  Stav k 31. 12. 2005    -   49 790,00 Kč
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finanční zpráva 
 
 
 
 
 

PŘÍJMY DLE ZDROJŮ V ROCE 2005     

        

 Amalthea o.s.
celkem

 z toho CNRP  z toho ZR  
Zdroj příjmu 

 Hodnota v Kč % Hodnota v Kč % Hodnota v Kč %
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

 743 700,00 63,84 588 900,00 60,21 154 800,00 82,87

Pardubický kraj  70 000,00 6,01 70 000,00 7,16               - 0,00
NROS  
(Pomozte dětem) 

 70 000,00 6,01 70 000,00 7,16               - 0,00

Magistrát města 
Pardubic 

 60 000,00 5,15 60 000,00 6,13               - 0,00

Úřad práce  6 750,00 0,58 6 750,00 0,69               - 0,00
Dary soukromých 
subjektů 

 189 800,00 16,29 157 800,00 16,13 32 000,00 17,13

Příjmy od klientů  13 680,00 1,17 13 680,00 1,40               - 0,00
Ostatní příjmy  10 980,40 0,94 10 980,40 1,12               - 0,00
Příjmy celkem  1 164 910,40 100 978 110,40 100 186 800,00 100
 
Pozn.: CNRP � Centrum náhradní rodinné péče, ZR � Zdravá rodina 
 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ DLE DRUHU V ROCE 2005 

Amalthea o. s.
celkem z toho CNRP z toho ZR

Polo�ka 
Hodnota v Kč % Hodnota v Kč % Hodnota v Kč %

Spotřeba materiálu 47 352,50 4,33 28 152,50 3,09 19 200,00 10,52
Spotřeba energie 21 569,49 1,97 16 069,49 1,76 5 500,00 3,01

Opravy a udr�ování 11 346,00 1,04 11 346,00 1,25                  - 0,00

Cestovné 9 109,00 0,83 9 109,00 1,00                  - 0,00
Ostatní slu�by 240 874,22 22,03 184 749,50 20,29 56 124,72 30,75
Mzdové náklady 570 266,00 52,17 476 966,00 52,37 93 300,00 51,13
Zákonné sociální 
poji�tění 137 784,00 12,60 134 354,00 14,75 3 430,00 1,88

Ostatní náklady 10 756,71 0,98 10 756,71 1,18                  - 0,00
Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

44 118,00 4,04 39 179,50 4,30 4 938,50 2,71

Náklady celkem 1 093 175,92 100 910 682,70 100 182 493,22 100
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VÝDAJE DLE ZDROJŮ V ROCE 2005    
       

Amalthea o. s.
celkem z toho CNRP z toho ZR

Výdaj (dle zdroje) 
Hodnota v Kč % Hodnota v Kč % Hodnota v Kč %

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 743700,00 68,55 588900,00 65,56 154800,00 82,92

Pardubický kraj 70000,00 6,45 70000,00 7,79 0,00 0,00

NROS (Pomozte dětem) 39017,50 3,60 39017,50 4,34 0,00 0,00
Magistrát města 
Pardubic 60000,00 5,53 60000,00 6,68 0,00 0,00

Úřad práce 6750,00 0,62 6750,00 0,75 0,00 0,00
Výdaje z nevázaných 
peněz 165425,00 15,25 133531,00 14,87 31894,00 17,08

Výdaje celkem 1084892,50 100 898198,50 100 186694,00 100
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VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH POLO�EK V ROCE 2005 
   

Amalthea o.
s. celkem  z toho CNRP  z toho ZR  Polo�ka 

Hodnota v Kč % Hodnota v Kč % Hodnota v Kč %

Mzdové náklady 721249,00 66,48 624519,00 69,53 96730,00 51,81
Mzdy - HPP 361070,00 33,28 361070,00 40,20 0,00 0,00
Mzdy - DPP 177185,00 16,33 93685,00 10,43 83500,00 44,73
Odvody - HPP 123604,00 11,39 123604,00 13,76 0,00 0,00
Mzdy - DPČ 43991,00 4,05 34191,00 3,81 9800,00 5,25
Odvody - DPČ 15399,00 1,42 11969,00 1,33 3430,00 1,84
Provozní náklady 363643,50 33,52 273679,50 30,47 89964,00 48,19
Materiálové náklady 64705,50 5,96 35628,50 3,97 29077,00 15,57
DHDM 22155,50 2,04 11506,00 1,28 10649,50 5,70
Kancelář 10136,50 0,93 4889,50 0,54 5247,00 2,81
Drogerie 1415,50 0,13 1415,50 0,16 0,00 0,00
Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odborná literatura 2597,00 0,24 494,00 0,05 2103,00 1,13
PHM 18323,00 1,69 17323,50 1,93 999,50 0,54
Ostatní mat. náklady 10078,00 0,93 0,00 10078,00 5,40
Energie 20623,00 1,90 15123,00 1,68 5500,00 2,95
Slu�by 125033,00 11,52 101939,00 11,35 23094,00 12,37
Mana�erské ji�ť. 
projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vedení účetnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vzdělávání 43890,00 4,05 37190,00 4,14 6700,00 3,59
Nájem 62100,00 5,72 47100,00 5,24 15000,00 8,03
Propagace 10644,00 0,98 9250,00 1,03 1394,00 0,75
Poji�tění 8399,00 0,77 8399,00 0,94 0,00 0,00
Cestovní náklady 9223,00 0,85 9223,00 1,03 0,00 0,00
Příkazy 9223,00 0,85 9223,00 1,03 0,00 0,00
Ostatní cest. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oprava a údr�ba 4396,00 0,41 4396,00 0,49 0,00 0,00
Spoje 57431,50 5,29 51558,50 5,74 5873,00 3,15
Telefon 47190,00 4,35 41817,00 4,66 5373,00 2,88
Po�tovné 3041,50 0,28 2541,50 0,28 500,00 0,27
Internet 7200,00 0,66 7200,00 0,80 0,00 0,00
Jiné 82231,50 7,58 55811,50 6,21 26420,00 14,15
Občerstvení pro klienty 2004,00 0,18 2004,00 0,22 0,00 0,00
Bankovní poplatky 3169,50 0,29 3169,50 0,35 0,00 0,00
Jiné 39949,50 3,68 13529,50 1,51 26420,00 14,15
Setkání s pěstouny 37108,50 3,42 37108,50 4,13 0,00 0,00
Celkem 1084892,50 100 898198,50 100 186694,00 100
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základní data  
a kontakty na organizaci  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Název organizace:  Amalthea 
  
 IČ :  266 47 214 
  
 Datum a č í s lo   
 registrace u MV ČR: 28.11.2003,  VS/1-1/55641/0-R 
  
 S íd lo organizace:  Husova 199,  530 03 Pardubice 
  
 Po�tovní  adresa:  Zborovské náměst í  2018,   
  530 02 Pardubice 
  
 Bankovní  spojení:  č .ú.  188 243 185 /  0300 
 
 Telefon:  466 302 058 
  776 752 805 
 
 E-mai l :  amalthea@volny.cz 
 
 WWW: www.amalthea.pardubice.cz 

 
 
 
 

Spojení na program Centrum náhradní rodinné péče: 
David Svoboda, DiS. � vedoucí programu, sociální pracovník 
tel.: 776 752 805 
Martina Tománková, DiS. � sociální pracovnice, kontakt s dobrovolníky 
tel.: 776 752 819 
 
Spojení na program Zdravá rodina: 
Mgr. Oldřich �olta � vedoucí programu  
tel.: 777 000 359 


