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když se řekne Amalthea 2007, vidím, že jsme udělali hodně práce v mnoha směrech. Něco se dočtete v této 
výroční zprávě, ale mnoho důležitých věcí zaznamenat nejde. Hlavou se mi honí příběhy rodin, dětí, 

pěstounů, rodičů, které jsou tak silné, složité, v mnoha ohledech těžké a smutné, a na druhou stranu krásné a veselé. 
Jedno mají všichni společné: aktivně a statečně pracují na tom, aby byli šťastnější a navzájem si v tom pomáhají. Je to 
často bolestivá cesta, která vyžaduje mnoho trpělivosti, lásky a velkého přijetí, sebepoznání. A zároveň cesta vyžadující 
viditelné a dobře postavené patníky, které společnému putování dávají  bezpečí a jistotu. 

Všem nám přeji hodně síly a radosti do dalšího putování. Ať nejsme na cestě osamělí  a při zdolávání těžkých úseků 
ať máme vždy možnost podpory a pomoci.  

David Svoboda, předseda představenstva Amalthea o.s.

�v
o�

��
 �
l�

v�
  �

vo
��

� �
l�

v�
 �

vo
��

� �
l�v

� �
vo�

�� �l
�v�

 �vo��� �l�v�
 �vo��� �l�v� �vo��� �l�v� �vo��� �l�v� �vo��� �l�v�

 �vo��� �l
�v�

 �vo�
�� �

l�v
� �

vo
��

� 
�l
�v

� 
�v

o�
��

 �
l�

v�

 �
vo

��
� 

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 



2 3



2 3

�bs�� 

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 

úvodní slovo 1

obsah 3

poslání organizace 5

zhodnocení roku 2007 z pohledu organizace 5

Centrum náhradní rodinné péče 7

Sanace rodiny 16

Zdravá rodina 18

Rosteme společně 21

personální pokrytí programů v roce 2007 24

manažerské zajištění chodu organizace 25

činnost Amalthea o.s. v roce 2007 podpořili 26

hospodaření organizace v roce 2006 28

organizační schema sdružení 31

základní data a kontakty na organizaci 32  

�b
s�
� 

�b
s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 

�b
s�

� 
�b

s�
� 



4 5



4 5

posláním Amalthea o.s. je podpora rodiny jako 
jedinečného prostředí pro naplňová-

ní potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb 
a dalších odborných a společenských aktivit.

v roce 2007 jsme odvedli mnoho důležité práce 
a to jak pro jednotlivé odborné programy, 

tak i pro organizaci jako celek. Strategicky jsme plánovali a to 
s výhledem do roku 2012. V programu Centrum náhradní 
rodinné péče jsme poskytovali služby v širším rozsahu (včetně 
zavádění pilotní supervize do pěstounských rodin). Na podzim 
jsme zahájili provoz nového programu Sanace rodiny, který jsme 
celý rok pečlivě plánovali a připravovali. V průběhu celého roku 
jsme zdokonalovali řízení organizace a ověřovali nové služby 
pro pěstouny a jejich děti díky projektu Rosteme společně 
podpořeného z fondů Evropské unie. 

co se konkrétně podařilo:. upevnili jsme stabilitu programu Centrum náhradní rodinné 
péče, rozšířili jeho služby a intenzivně pracovali na zavedení 
standardů kvality sociálních služeb . úspěšně jsme realizovali evropský projekt Rosteme 
společně, v rámci kterého jsme mohli pilotně zavést 
supervizi do pěstounských rodin, strategicky jsme plánovali, 
akreditovali jsme dobrovolnický program, zlepšili jsme 
spolupráci a komunikaci s oddělením SPOD Krajského úřadu 
Pardubického kraje, naplánovali jsme nový program Sanace 
rodiny. v listopadu jsme díky první dotaci (NROS Pomozte dětem) 
zahájili činnost nového programu Sanace rodiny. aktivně jsme se účastnili procesů komunitního plánování 
v Chrudimi, Pardubicích a na úrovni Pardubického kraje
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po�l��� �ro�r���

posláním programu Centrum náhradní rodinné 
péče je spoluvytvářet podmínky 

pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních 
Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství 
a vzdělávání.

��edst����� �ro�r���

cílovou skupinou programu Centra náhradní 
rodinné péče (dále také CNRP) jsou děti 

vyrůstající v náhradní rodinné péči, náhradní (zejm. pěstounské) 
rodiny, zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, úzce 
spolupracujeme a informujeme také odbornou a širokou 
veřejnost. V roce 2007 se podařilo navýšit služby zejména 
v oblastech terénní práce (návštěvy v rodinách), zvýšil se počet 
rodin využívajících služby CNRP, podařilo se pilotně zavést 
supervizi rodin a rozšířit vzdělávání pěstounů o sebezkušenostní 
a vzdělávací kurz v PBSP terapii (celostní psychoterapeutická 
metoda Pesso Boyden System Psychomotor). Významný posun 
zaznamenal dobrovolnický program získáním akreditace 
Ministerstva vnitra ČR v září 2007. 

Kvalitu poskytovaných služeb revidujeme průběžně formou 
supervize, týmových porad, zaváděním a průběžnou revizí 
naplňování standardů kvality sociálních služeb, zpětnou vazbu 
získáváme také od uživatelů služeb i spolupracujících subjektů. 

���� �ro�r���

cílem programu Centrum náhradní rodinné péče je 
doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči 

v obtížných a krizových situacích, napomáhat rodině v období 
přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému rozvoji 
dětí v náhradní rodině, zvyšovat odbornost náhradních rodičů 
v péči o dítě a informacemi a osvětou zvyšovat zájem o náhradní 
rodinnou péči. Naším záměrem je být při poskytování služeb 
partnerem organizacím působícím v oblasti péče o rodinu a dítě, 
a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. 

Program reaguje na význam a důležitost přirozeného vývoje 
dítěte v podnětném rodinném prostředí, a prostřednictvím 
dlouhodobé a kontinuální práce s rodinou usiluje o naplnění 
deficitních potřeb dětí a rodin. Cílem programu je, aby zájemci 
o NRP a pěstounské rodiny měli možnost využívat kontinuálních 
a různorodých služeb reagujících na potřeby konkrétních dětí 
a rodin. 

��n���� n��ra��� ro����� �é��
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���� � ��i��i�� �r� r�� 2�07                     
� ���i�� ������.    udržet a rozvíjet stávající služby CNRP

Cíl se daří průběžně naplňovat, služby Centra náhradní rodin- 
né péče vnímáme jako služby zavedené a stabilní, mnohé služby 
v roce 2007 rovněž vykazují znatelný nárůst. Ze statistik vyplývá, 
že se zvýšila poptávka rodin po službách a počet poskytnutých 
služeb, zejména služby psychologického poradenství a návštěv 
v rodině, výrazný nárůst jsme zaznamenali u služby Podpůrného 
programu (asistence v rodině). Rovněž jsme v tomto období 
pilotně zavedli supervizi v pěti pěstounských rodinách, v rámci 
vzdělávání pěstounů jsme začali realizovat sebezkušenostní 
a vzdělávací kurz v PBSP terapii pro pěstouny..     udržet a podle možností zvýšit spolupráci s min. 50ti 

rodinami

Cíl se podařilo přesáhnout, navýšili jsme počet spolu- 
pracujících rodin na 57.  .   udržet a zvýšit počet pěstounských rodin, se kterými 

pracujeme dlouhodobě, kontinuálně a formou indivi- 
duálních plánů na min. 20

Počet rodin, se kterými dlouhodobě a kontinuálně pracujeme 
se v průběhu roku 2007 zvýšil na 30. .  nadále realizovat setkávání pěstounských rodin, a to jak 

se zaměřením na menší setkávání umožňující individuální 
sociální práci (4 ročně), tak celodenní informační setkání 
pro všechny rodiny v kontaktu (1 ročně)

V roce 2007 se podařilo realizovat 5 setkání pěstounských 
rodin, u 2 víkendových setkání se nám podařilo navýšit kapa- 
citu setkání. Společně se Salesiánským střediskem mládeže 
jsme se podíleli na realizaci Víkendových kurzů pro mládež 
z pěstounských rodin, z nichž jsme polovinu setkání lektorovali 
a všech 8 setkání spolukoordinovali.   .    realizovat týdenní setkání pro cca 40 účastníků 

Letní týdenní setkání pro pěstounské rodiny se uskutečnilo 
na počátku července 2007, s účastí 12 pěstounů a 28 dětí. S velmi 
pozitivní odezvou se setkal jak program pro pěstouny, tak rovněž 
program pro děti..  zavést pilotně do 5ti pěstounských rodin supervizi (1x 

měsíčně) s cílem citlivého naplňování základních potřeb 
dítěte

Cíl zavést supervizi v 5ti rodinách byl úspěšně realizován, díky 
projektu Rosteme společně podpořenému z programu Globální 
grant NROS (financován z ESF) celkem proběhlo 45 supervizních 
setkání. Pohledem uživatelů služby představovala supervize jak 
oporu při řešení aktuálních problémů, tak i nástroj, jak si získat 
potřebný nadhled nad rolí pěstouna. Význam supervize dokládají 
i reflexe supervizorů, kteří potvrzují potřebnost této služby nejen 
jako podpory pěstounům, ale jako službu potřebnou k výkonu 
pěstounství jako profesionální odborné služby. 

��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n
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.  vytvoření koncepce propagace náhradní rodinné péče 
v regionu 

V rámci této aktivity jsme aktivně a systematicky propagovali 
služby Centra náhradní rodinné péče na všech pověřených obcích 
Pardubického kraje, a v rámci vzájemné spolupráce jsme otevřeli 
pravidelnou poradnu pro rodiny ve městech Litomyšl a Hlinsko 
(vždy 1x měsíčně). .  rozvíjet propagační a osvětovou činnost náhradní rodin- 

né péče

Nejvýznamnější aktivitou realizovanou v rámci tohoto cíle 
byla listopadová celodenní propagační akce „Děti potřebují 
rodinu!“, která zahrnovala tiskovou konferenci, kulatý stůl za 
účasti odborníků náhradní rodinné péče z Pardubického regionu, 
vernisáž výstavy fotografií dětí z dětského domova a v závěru 
benefiční koncert romské kapely Terne Čhave na podporu služeb 
Amalthea o.s. Osvětovou činnost o náhradní rodinné péči také 
nadále realizujeme prostřednictvím nabídky interaktivních 
přednášek věnovaných tématu náhradní rodinné péče, zejména 
směrem k vyšším odborným a vysokým školám a dalším 
institucím, které o tuto nabídku projeví zájem. 

��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n���� n��ra��� ro����� �é�� ��n
���� 

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 



10 11

������ � �k���i�� �ro�r���

jednotlivé aktivity a služby probíhají 
následujícím způsobem:.    setkávání pěstounů

Setkání pěstounů jsou koncipována jako jednodenní či 
vícedenní setkání pěstounských rodin s programem pro děti 
i rodiče. Pro rodiče je připraven skupinový program v podobě 
besed s odborníkem, přednášek na vyžádaná témata, workshopů, 
výměny zkušeností formou diskuse nebo sebezkušenostních 
a sebepoznávacích technik. Prostor je věnován rovněž 
individuálnímu poradenství a neformálním rozhovorům mezi 
pěstouny. Pro děti je připraven program zajištěný odbornými 
pracovníky a vyškolenými dobrovolníky zaměřený na volno- 
časové, sebepoznávací, aktivizační či terapeutické aktivity. .    návštěvy rodin

Návštěvy v rodinách jsou jednou z klíčových aktivit 
služeb, při kterých máme možnost více poznat rodinu a děti 
v jejich přirozeném prostředí. Návštěvy realizuje vždy po 
předchozí domluvě s rodinou klíčový pracovník rodiny, který 
rodinu dlouhodobě a kontinuálně doprovází. V rámci návštěv 
poskytujeme všechny formy poradenství, často pracujeme na 
naplnění Individuálního plánu péče o dítě. Návštěvy u rodin 
představují pozitivně vítanou aktivitu, o čemž vypovídá i nárůst 
počtu návštěv v rodinách o celých 100%..    individuální plány péče o dítě

Individuální plány péče o dítě jsou prostředkem individuální 
a kontinuální práce s rodinou, potažmo dítětem, kdy mapujeme 

 .... centrum náhradní rodinné péče .... 
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historii dítěte, jednotlivé oblasti (zdraví, vzdělávání, sociální 
kontakty, dovednosti dítěte, aj.), a k těmto oblastem stanovujeme 
cíle a doporučení. Plány vytváří rodiče spolu s klíčovým 
pracovníkem a průběžně je revidují. .    odborné poradenství

psychologické poradenství

Psychologické poradenství je významnou a vysoce 
využívanou službu CNRP. Je zaměřeno na podporu a doprovázení 
náročnými situacemi v životě pěstounské rodiny, partnerskou 
spolupráci v otázkách výchovy a vzdělávání dětí, pomoc při 
hledání řešení vztahových potíží, a problémy v  kontaktu 
s biologickou rodinou. O významu této služby svědčí i počet 
poskytnutých psychologických poradenství, který vzrostl o 50%.

sociální poradenství

Sociální poradenství představuje široký rozsah aktivit, 
mezi něž patří poskytování informací o náhradní rodinné péči, 
nabídce služeb Amalthea o.s. i ostatních subjektů v sociální 
síti, pomoc při vyřizování sociálních dávek a poradenství při 
jednání s úřady, pomoc rodičům při řešením výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo 
zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání 
dítěte. Poradenství probíhá formou individuálních osobních 
a telefonických konzultací, emailovou korespondencí. Pokles 
počtu poskytnutých poradenství v roce 2007 si vysvětlujeme 
dlouhodobým kontaktem s rodinami a přesunem poradenských 
služeb k psychologickému poradenství. 

právní poradenství

Právní poradenství je stabilní službou využívanou zejména 
v oblastech konzultace právních otázek z oblasti náhradní 
rodinné péče a pomoci při sepsání žádostí a návrhů určených 
soudům či úřadům v otázkách náhradní rodinné péče.  .    vzdělávání pěstounů

Vzdělávání, které sami pěstouni považují za významnou 
aktivitu CNRP, je realizováno formou seminářů, besed, workshopů, 
a to zejména v rámci setkávání pěstounů a odpoledních klubů. 
V roce 2007 jsme realizovali celkem 17 vzdělávacích aktivit, v září 
2007 rovněž začal probíhat sebezkušenostní a vzdělávací kurz 
v PBSP terapii pro pěstouny..    podpůrný program (asistence v rodinách)

Podpůrný program je realizován dobrovolníky, kteří jsou do 
pěstounské rodiny zavedeni za asistence odborného pracovníka. 
Je založen na trávení volného času dobrovolníka s dítětem/dětmi 
v pěstounské rodině, které má pro pěstounské rodiče zároveň 
respitní charakter. Konkrétní podoba asistence je vytvořena 
vzájemným kontraktem mezi dobrovolníkem a pěstouny, 
zpravidla jsou její náplní volnočasové a vzdělávací aktivity, 
doprovod na mimoškolní kroužky, hlídání v době nepřítomnosti 
rodičů. Podpůrný program se v roce 2007 stal vysoce poptávanou 
službou, počet asistencí v rodinách vzrostl o 50%..    odpolední klub

1x týdně nabízíme pěstounům a jejich dětem možnost 
navštívit Odpolední klub. Pro pěstouny je odpolední klub 
platformou pro výměnu zkušeností, vzájemné sdílení. Tuto 
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dobu mohou pěstouni využít také k potřebným pochůzkám 
či zařizování nebo k individuální konzultaci. Rovněž v rámci 
odpoledních klubů připravujeme workshopy, semináře či 
jiné aktivity. Program pro děti je zajištěn odborným vedením 
a proškolenými dobrovolníky a zahrnuje aktivity zaměřené na 
rozšíření sociálních dovedností, aktivní trávení volného času 
i aktivity terapeuticky zaměřené. Dětem přitom poskytuje 
možnost kontaktu s vrstevníky s podobným životním osudem. 
V roce 2007 bylo realizováno celkem 29 odpoledních klubů. .    dobrovolnický program

V říjnu 2007 byl program „Dobrovolnictví v Centru náhradní 
rodinné péče“ akreditován Ministerstvem vnitra ČR. Dobrovolnický 
program se stal nedílnou součástí aktivit programu Centra 
náhradní rodinné péče. Zapojení dobrovolníků do aktivit a služeb 
považujeme za významný prvek zvyšování kvality a efektivity 
služeb. 

Dobrovolnictví  v  Amalthea o.s. vnímáme jako nástroj 
podpory pěstounským rodinám, kdy se dobrovolník prostřednic- 
tvím společných aktivit s dítětem podílí na zjišťování jeho 
potřeb i potřeb pěstounů, zprostředkovává dítěti styk se  
sociálním okolím a doprovází ho tak při utváření jeho identity, 
jako neformální kanál šíření myšlenky služeb náhradní rodinné 
péče a rovněž jako nástroj posilování osobních a profesních 
kompetencí dobrovolníka.

Program „Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“ si 
klade za cíl systematizovat podmínky zapojování dobrovolníků 
do služeb CNRP. Hlavními oblastmi dobrovolné činnosti s dětmi 
v pěstounské péči, ve kterých se dobrovolníci uplatňují, jsou: 
pravidelný čtvrteční odpolední klub pro pěstounské rodiny, 
podpůrný program (asistence v rodinách) a jednorázové pobyty 
pro pěstounské rodiny s dětmi.

�p����rá�� � �í�� so�i���í�� ������

v průběhu roku 2007 se podařilo navázat nebo 
upevnit spolupráci s odděleními 

sociálně právně ochrany dětí, respektive náhradní rodinné 
péče, pověřených obcí Pardubického kraje a Krajského úřadu. 
Vzájemnou spolupráci, kterou představuje zejména informování 
o poskytovaných službách a aktivitách a odborné konzultace 
a řešení individuálních případů, považujeme za velmi důležitou. 
Podpory, které se nám ze strany pověřených obcí dostalo, jsme 
využili k zahájení pravidelných měsíčních konzultací v městě 
Litomyšli v roce 2007, v roce 2008 počítáme se zavedením těchto 
konzultací také v městě Hlinsku. 

Dalšími subjekty, se kterými dlouhodobě a rádi spolu- 
pracujeme jsou: Koalice nevládek Pardubicka (řádný člen), o.s. 
Šance pro Tebe (spolupráce v rámci dobrovolnického programu, 
výměna zkušeností), VOŠ sociální Pardubice (praxe, získávání 
dobrovolníků, přednášková činnost), Univerzita Pardubice (praxe, 
získávání dobrovolníků, přednášková činnost), Univerzita Hradec 
Králové (lektorování).   

 .... centrum náhradní rodinné péče .... 
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Sledovaný údaj 2007 2006 2005 2004

Počet pěstounských rodin 57 45 39 32

Počet pěstounů 93 76 78 60

Počet dětí 170 147 127 88

Počet žadatelů 25 6 11 2

Počet kontaktů 1975 1252 505 250

Počet rodin v aktivním kontaktu 30 20 12 11

Setkání     

Setkání pěstounů 5 6 5 5

Počet rodin na setkáních 32 43 51 54

Počet pěstounů na setkáních 79 71 86 89

Počet dětí na setkáních 88 124 145 180
Doprovodné programy pro pěstouny (přednášky, 
besedy, konference, promítání tématických filmů) 15 21 14 10

Poradenství celkem 493 502 261 133

Počet psychologického poradenství 165,5 106 67 38

Počet sociálních poradenství 310,5 340 170 70

Počet právních poradenství 17 56 24 25

Počet návštěv v pěstounských rodinách 119 57 57 25

Počet odpoledních klubů 29 32 36 -

Podpůrný program (asistence v rodinách) 105 70 133 -

Supervize pěstounských rodin 45  - -  -

sta�is���� � ���i�� �n�����eta��

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 
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�n�����eta��

ze statistiky je zřejmé, že jsme se v roce 
2007 zaměřili zejména na 

dlouhodobé služby pro rodiny, se kterými jsme v aktivním 
kontaktu. Počet návštěv v rodinách se zvýšil o více než 100%, 
o 50% vzrostl také počet poskytnutých psychologických 
poradenství. Rovněž výrazně vzrostl počet rodin, pěstounů 
a dětí, kteří projevili zájem o spolupráci a do spolupráce s námi 
vstoupily (počet jsme zvýšili z 45 rodin a 147 dětí na 57 rodin, 
v nichž vyrůstá 170 dětí). Také počet kontaktů vzrostl (o více než 
50%), přispěla k tomu větší informovanost o službách Amalthea 
o.s. Odpolední kluby se staly stabilní aktivitou v rámci služeb 
CNRP, jíž využívá 4–8 pěstounů, 10–15 dětí. Počet dětí na klubech 
odpovídá možnostem prostorovým i personálním. Podpůrný 
program (asistence v rodinách) se v průběhu roku 2007 stal 
velmi využívanou a poptávanou službou. Využití této služby 
bylo navýšeno o celých 50%, přičemž poptávka po této službě 
neustále roste. Díky kvalitnímu dobrovolnickému programu 
můžeme tyto služby dále rozvíjet a na zvyšující se poptávku rodin 
reagovat. Supervize v pěstounských rodinách byla v průběhu 
roku 2007 realizovaná jako pilotní projekt, ve kterém budeme 
pokračovat, pokud nám to dovolí finanční možnosti.  

����e�� �ro�r��� �r� r�� 2�08

v roce 2008 chceme program Centra náhradní 
rodinné péče nejen udržet, ale i nadále rozvíjet. 

Podle možností zvýšit počet spolupracujících rodin a pokračovat 
v práci se stávajícími pěstounskými rodinami, se kterými 
pracujeme dlouhodobě, kontinuálně. Nadále realizovat setkávání 
pěstounských rodin a to jak se zaměřením na menší setkávání 
umožňující individuální sociální práci (4 ročně), tak celodenní 
info setkání pro všechny rodiny v kontaktu (1 setkání ročně). 
Realizovat letní týdenní setkání pro cca 50 účastníků (v červenci 
2008). Udržet v 5 pěstounských rodinách supervizi (1 x měsíčně) 
s cílem citlivého naplňování základních potřeb dítěte. Aktivně se 
podílet na propagaci a osvětě náhradní rodinné péče v regionu. 

��n���� n��ra��� ro�
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s�na�� ro����
po�l��� �ro�r���

posláním programu Sanace rodiny je poskytovat 
odbornou pomoc a podporu rodičům 

z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného 
prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině 
a nebo návrat z ústavní výchovy.

��edst����� �ro�r���

cílem programu Sanace rodiny je vytvořit funkční 
model odborné práce s rodinou, která je ohrožena 

odebráním dítěte nebo jejíž dítě se nachází v ústavní péči.  
Zaměřujeme se zejména na umožnění návratu dítěte z ústavního 
zařízení a na pomoc jeho rodině před a po návratu dítěte. Hlavní 
cílovou skupinou jsou rodiče, jimž hrozí odebrání vlastního 
dítěte do ústavní výchovy nebo jejichž děti již v ústavní výchově 
umístěny jsou, a samozřejmě děti výše uvedených rodičů. Po 
5 letech práce v oblasti péče o rodinu cítíme naléhavou potřebu 
nabídnout sociální služby uvedeným cílovým skupinám. Služba 
tohoto typu v regionu neexistuje, z realizovaných průzkumů však 
vyplývá, že je po ní poptávka nejen ze strany cílových skupin, 
ale také ze strany pracovníků OSPOD a pracovníků ústavní péče. 
V rámci pilotního projektu, který začal v listopadu 2007 a skončí 
na konci roku 2008, chceme vytipovat vhodné rodiny (cca 10 
v průběhu roku), navázat s nimi odpovídající vazby, navázat 
konstruktivní spolupráci s ostatními subjekty okolo dítěte, 
vytvořit a realizovat osobní plán dítěte (rodiny), vyhodnotit práci 
s rodinami a navrhnout 1. verzi metodiky. 

���� � ���i�� k����é��� pod�b� 
(dos��i���n� � ro�� 2�08). zajistit vhodné podmínky pro naplňování základních 

životních potřeb dítěte z víceproblémové rodiny

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

. umožnit návrat dítěte z ústavního zařízení do své vlastní 
rodiny

. pomoci biologické rodině upravit podmínky tak, aby mohla 
naplňovat životní potřeby dítěte nutné pro jeho zdárný vývoj

. předcházet či zmírnit deprivaci dítěte v důsledku nedosta- 
tečných podmínek pro jeho vývoj v rodině, násilného 
odebrání z rodiny či dlouhodobého pobytu v ústavní péči. vytvořit program Sanace rodiny

. zpracovat analýzu dat v oblasti ohrožených rodin a služeb 
podpory rodiny

. vytvořit metodiku práce s rodinou

. navázat spolupráci se souvisejícími subjekty (v 1. fázi 
plánujeme intenzivní spolupráci na realizaci projektu i tvorbě 
metodiky také se sociálním odborem MÚ Chrudim), kromě 
obcí i s vybranými Dětskými domovy.

. ověřit metodiku v rámci pilotního projektu (ve spolupráci 
s deseti rodinami). začlenit fungující a obecně použitelný program Sanace 
rodiny do sítě sociálních služeb

. přidat nabídku a popis programu na webové stránky 
Amalthea o. s. 

 .... sanace rodiny .... 

 s�na�� ro���� s�na�� ro���� s�na�� ro���� s�na�� ro���� s�na�� ro���
� s�n

a�� ro�
��

� s�n
a�� ro���

� s�na�� ro���� s�na�� ro���� s�na�� ro�
��� s�

na��
 ro

��

��
 s�

n
a�

� 
ro

��
�
� 

s�
n
a�

� 
ro

�
��

� 
s�

n
a�

� 
ro

�
��

� 
s�

n
a�

� 
ro

�
��

� 
s�

n
a�

� 
ro

�
��

� 



16 17

. zařadit službu do adresáře sociálních služeb pro Pardubický 
kraj

. aktivně informovat související subjekty (OSPOD, dětské 
domovy, diagnostické ústavy, neziskové organizace aj.) 
o možnostech a využití služby

�eto�� �rá��

metodami práce jsou: sociální poradenství, 
právní poradenství, zprostředková-

ní kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňová-
ní práv, oprávněných zájmů uživatelů, sociální terapie terénního 
charakteru (návštěvy pracovníka v rodině se souhlasem uživatele 
služby, osobní plány pomoci rodiny a dítěte – jeho tvorba, plnění 
a zhodnocení, podpora a nácvik rodičovských dovedností, hos-
podaření s financemi a vedení domácnosti, nácvik a upevňování 
péče o dítě či plnění školních povinností dítěte, nácvik a upev-
ňování dovedností upevňující motorické, psychické a sociální 
schopnosti a dovednosti dítěte, nácvik a upevňování sociálních 
dovedností v jednání s úřady a dalšími institucemi, zprostředko-
vání rodinné psychoterapie, videotrénink interakcí). 

�p����rá�� � �í�� so�i���í�� ������

spolupráce v síti sociálních služeb je pro 
program Sanace rodiny stěžejní. 

Proto v rámci pilotního projektu představujeme principy a služby 
programu všem subjektům, které mají vliv na rozhodování 
o setrvání nebo navrácení dítěte. Primárně kontaktujeme 
pracovníky OSPOD pověřených obcí v Pardubickém kraji, 
se sociálním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje, 
spolupracujeme však také s managementem zařízení ústavní 
péče, školami, pedagogicko-psychologickými poradnami 
a dalšími neziskovými organizacemi (o.s. Šance pro Tebe Chrudim, 
o.s. Liga lidských práv), které s rodinami pracují. Zároveň se 
soustředíme na tvorbu metodiky case-managementu, který by 
práci s ohroženými rodinami usnadňoval. 

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 
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��edst����� �ro�r���

zdravá rodina je doplňkovým programem občan- 
ského sdružení Amalthea, fungujícím od 

roku 2005. Posláním programu Zdravá rodina je podpora 
svépomocných aktivit přispívajících ke zdravému a celostnímu 
rozvoji rodiny, které pořádají členové, pracovníci a dobrovolníci 
Amalthea o.s. pro jednotlivce nebo skupiny osob s aktivním 
vztahem k rodině a rodičovství.

Při komplexním zhodnocení programu vycházíme z porov- 
nání mezi nabízenými a realizovanými aktivitami. Důvodem 
pro výrazný útlum služeb programu v r. 2007 (zejména 
psychologického poradenství a práce rodinného terapeuta) byla 
velmi nízká finanční dotace pro realizaci těchto akcí. Na základě 
ohlasu uživatelů služeb a poptávky po službách však hodnotíme 
služby programu realizované v roce 2007 jako svépomocné 
aktivity pozitivně.  

���� �ro�r���

cílem programu je nabídnout rodinám nebo rodičům 
ambulantní poradenské a terapeutické služby,    

jež ve stávající poradenské a sociální síti v regionu chybí nebo 
nejsou dostupné. V rámci nabízených programů se snažíme 
nevytrhávat jednotlivé aktivity z kontextu rodiny jako celku. Proto 
se snažíme o zvýšené začlenění otců do jednotlivých aktivit.

z�r�v� ro��n�
 ������ � �k���i�� �ro�r���.    ambulantní poradenské a terapeutické služby

Službu zabezpečuje rodinný terapeut formou individuálních, 
párových nebo společných konzultací. Těhotným dívkám 
a ženám, příp. jejich partnerům poskytuje službu psycholožka, 
a to formou individuálních, příp. párových sezení. Těžištěm práce 
je poskytnutí podpory, reflexe stávajících obtíží, hledání cest 
k jejich řešení. . psychorelaxační a přípravný kurz:

Zabývá se možnostmi vlastní podpory zdravého průběhu 
těhotenství a porodu, nácvikem relaxačních technik nebo 
psychosomatických cvičení minimalizujících stres či technik 
podporujících pozitivní vnímání vlastního těhotenství, součástí 
kurzu jsou přednášky a diskuse k tématu těhotenství, dechová 
a relaxační cvičení, péče o potřeby dítěte. Za důležité považujeme 
začlenění partnerů, otců, do těchto kurzů. . setkávání maminek s dítětem po porodu

Probíhá ve skupině maminek – absolventek přípravného 
kurzu. Setkávání poskytuje prostor pro výměnu zkušeností, 
sdílení, důležitá je adaptace na novou roli matky… . kurz masáží dětí a kojenců

Aktivita prospívá k upevnění vzájemných vazeb a vychází 
z premise, že dotek je významnou formou komunikace v prvním 
roce. Nácvik masáží dle Mgr. Hašplové.

 .... zdravá rodina .... 
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. osvětová činnost

Součástí programu je také osvětová činnost zaměřená 
na podporu zdravého a zodpovědného přístupu k průběhu 
těhotenství, porodu a rodičovství. V této oblasti spolupracujeme 
také s organizacemi sociální sítě regionu, jichž se problematika 
dotýká.

sta�is���� � ���i�� �n�����eta��

dominantní a nejžádanější částí programu 
byly aktivity zaměřené na práci 

s budoucími maminkami a otci, spojené s přípravou k rodičov-
ství, a následné aktivity pro již vzniklou rodinu. Do konce roku 
jsme realizovali cca 70 poradenských intervencí, uskutečnilo se 
7 odborných seminářů s účastí celkem cca 87 uživatelů služeb. 
Významnými aktivitami tohoto období byly rovněž těhotenský 
kurz „Život v bříšku“, klub aktivního mateřství (cca 40 setkání), 
masáže dětí a kojenců (2 komplexní kurzy) a břišní tance pro 
těhotné (16 setkání). 

�p����rá�� � �í�� so�i���í�� ������

v rámci programu spolupracujeme zejména s těmi- 
to subjekty sociální sítě: Oddělení sociální 

prevence Magistrátu města Pardubic, Sociální odbor Krajského 
úřadu Pardubického kraje, Hnutí za aktivní mateřství, porodní 
asistentky, gynekologické ordinace, mateřská centra.

����e�� �ro�r��� �r� r�� 2�08

i v roce 2008 bude program koncipován jako 
svépomocný, veškeré aktivity vycházejí 

z poptávky rodičů a rodin a nejsou financovány z jiných, než 
vlastních zdrojů. V průběhu roku 2008 dojde k transformaci 
programu vycházející z aktuálního rozvojového plánu sdružení.
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p��i� �r���k��

projekt Rosteme společně vznikl díky iniciativě 
občanského sdružení Amalthea, které 

v lednu 2006 podalo žádost o dotaci v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů – Globální grant. Projekt, který 
jsme nazvali Rosteme společně, byl zaměřen na rozvoj vlastní 
kapacity a byl postaven na 3 pilířích: v rámci projektu vznikl 
Strategický plán rozvoje organizace na období 3 – 5 let, byly 
vytvořeny dva logické rámce, zaměřené na program Sanace 
rodiny a oblast Zvyšování kvality péče v systému služeb pro rodinu 
a dítě. V rámci projektu byly rovněž rozšířeny služby poskytované 
uživatelům služeb Centra náhradní rodinné péče, tedy pěstounům 
(v podobě zavedení pilotní rodinné supervize), a mládeži žijící 
v pěstounských rodinách (v oblasti individuálního poradenství 
a PC výuce). Další aktivitou realizovanou v rámci projektu, kterou 
hodnotíme jako významnou, byla systematizace dobrovolnictví 
v Amalthee a akreditace programu „Dobrovolnictví v Centru 
náhradní rodinné péče“. Projekt Rosteme společně byl realizován 
v období srpen 2006 až leden 2008 v objemu téměř 650 tisíc Kč.  

��� �r���k��

cílem projektu Rosteme společně bylo zvýšení 
profesionality pracovníků a uživatelů služeb 

Centra náhradní rodinné péče v Pardubicích. Cíle projektu 
Rosteme společně tak vycházejí z reflektování rizika sociálního 
vyloučení, na jehož eliminaci byl projekt Rosteme společně 
zaměřen.

ros���� �p��e���

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 

Impulsem pro zvýšení profesionality pracovníků je skutečnost, 
že lidem, kteří se rozhodli pro sociální práci v neziskovém sektoru 
již školní vzdělání nestačí, situace neziskových organizací je 
nestabilní, výsledky financování formou dotačních řízení jsou 
každoročně nejisté, a pracovníci se tak dostávají do role osob 
ohrožených sociálním vyloučením. 

Existují dvě možnosti, jak této situaci předejít: stabilizace 
vlastní organizace a dlouhodobé vzdělávání, které byly náplní 
projektu Rosteme společně. 

V projektu jsme rovněž vycházeli ze skutečnosti, že v situaci 
sociálního vyloučení se mohou ocitnout také rodiny, které 
služeb CNRP využívají – pěstouni a jim svěřené děti. Rodiče 
vychovávající děti, které by jinak vyrůstaly v ústavní péči, nejsou 
odpovídajícím způsobem ohodnoceni, podpora a vzdělávání 
poskytovaná těmto rodičům společností je nedostatečná, 
a mnohdy nedostatek financí rodičům nedovoluje přiměřený 
kontakt se společností, který je nezbytný pro jejich další profesní 
rozvoj. Proto jsme do projektu zařadili zavedení odborné rodinné 
supervize, která je vnímána jako významný podpůrný prvek 
a forma odborného vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že děti a mládež vyrůstající v pěstounských 
rodinách jsou často sociálně nebo zdravotně handicapovaní, 
jsou rovněž skupinou ohroženou sociálním vyloučením. Mohou 
se tak potýkat s omezenou možností zaměstnatelnosti již na 
startu jejich profesní kariéry, na což jsme v projektu reagovali 
zavedením individuálního poradenství, zaměřeného na vzdělání 
a zaměstnání mladých lidí věkem blízkým zaměstnanosti, vedoucí 
k lepší umístitelnosti na trhu práce. 
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projekt Rosteme společně svou náplní a aktivitami 
projektu významně přispěl ke stabilizaci 

naší organizace. V rámci projektu Rosteme společně byl vytvořen 
strategický plán rozvoje organizace, byla definována vize 
a mise do roku 2012, byly definovány klíčové oblasti rozvoje a 
stanoveny cíle organizace. Strategický plán organizace se stal 
živým dokumentem, a jako takový je každoročně revidován. Další 
aktivitou byla tvorba logických rámců zaměřených na program 
Sanace rodiny a oblast Zvyšování kvality péče v systému služeb 
pro rodinu a dítě v Pardubickém kraji. Zpracování logického 
rámce pro program Sanace rodiny bylo důležitým podkladem 
pro rozhodnutí vedení organizace k realizaci nového programu 
Sanace rodiny, který je svým zaměřením pilotním a jediným 
programem v Pardubickém kraji. Pro oblast Zvyšování kvality 
péče v systému služeb pro rodinu a dítě se podařilo za účasti 
zástupců různých poskytovatelů služeb zmapovat systém služeb 
pro rodinu a dítě v Pardubickém kraji, společné setkání rovněž 
vytvořilo prostor plánovat a prosazovat změny v této oblasti. 
Metodické vedení projektu v podobě celkem 9 metodických 
setkání poskytlo prostor pro diskuse nad specifickými tématy 
(systém NRP jako prevence sociálně patologických jevů, práce 
s rodinou, motivace a hranice pěstounství,…), revize odborných 
textů, a přispělo k celkovému zkvalitnění metodických materiálů 
CNRP. Uvedené aktivity projektu, spolu s dalším, individuálním 
vzděláváním pracovníků přispěly k zvýšení profesionality 
pracovníků a kvality poskytovaných služeb.

Projekt Rosteme společně rovněž umožnil rozšířit poskytova- 
né služby, konkrétně o supervizi pěstounů, PC výuku a poradenství 

pro mládež. Supervize v pěstounských rodinách se osvědčila jako 
služba, která má v nabídce služeb své nezastupitelné místo. 
Supervize, pohledem uživatelů této služby, představovala nejen 
oporu při řešení aktuálních problémů, ale také nástroj, jak si získat 
potřebný nadhled nad rolí pěstouna. Význam supervize potvrzují 
i reflexe supervizorů, kteří potvrzují potřebnost této služby nejen 
jako podpory pěstounům, ale jako službu potřebnou k výkonu 
pěstounství jako profesionální odborné služby. 

Poradenství pro mládež, jehož cílem bylo poskytnout mladým 
lidem žijícím v pěstounských rodinách podporu při rozhodování 
ve výběru navazujícího vzdělání nebo přímo pracovního 
uplatnění na trhu práce, bylo poskytnuto osmi dospívajícím, 
kterým byly ve vzájemné spolupráci navrženy možné směry 
a cíle osobního i profesního směřování. Ze závěrů individuálního 
poradenství často vzešla potřeba dlouhodobější spolupráce, 
a tedy i návaznosti služby. Aktivita počítačového vzdělávání 
přispěla nejenom k osvojení a rozšíření základních dovedností 
práce na PC, ale rovněž k rozvoji rozumových a komunikačních 
schopností prostřednictvím počítačových programů. 

p������ �r���k��
Pardubický kraj

V rámci projektu Rosteme společně jsme uzavřeli partnerství 
se dvěma organizacemi. Prvním partnerem projektu byl 
Pardubický kraj, konkrétně sociální odbor Pardubického kraje. 

Cílem uzavřeného partnerství byla konzultace projektu 
a jeho aktivit, včetně odborné činnosti Centra náhradní rodinné 

 .... rosteme společně .... 
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péče Amalthea o.s., realizované za spolupráce s pracovnicemi 
oddělení Sociálně právní ochrany dětí. Obsahem celkem dvanácti 
konzultací, uskutečněných v průběhu projektu, bylo vzájemné 
informování o službách a aktivitách obou partnerů, odborné 
konzultace a řešení individuálních případů, mapování služeb 
v oblasti náhradní rodinné péče a možnosti a potřebnost jejich 
rozvoje. Mezi cíle, které jsme stanovili, a v jejichž naplnění jsme 
byli úspěšní, patří rovněž navázání aktivní spolupráce za účelem 
identifikace společných cílů a potřeb na poli náhradní rodinné 
péče, vedoucí k vzájemné komplementárnosti a zkvalitnění 
služeb v této oblasti. Vzhledem k významu, který dosavadnímu 
partnerství přikládáme, usilujeme o návaznou spolupráci, která 
by měla naplnění námi stanovených cílů významně přispívat.

Šance pro Tebe

S druhým partnerem projektu, občanským sdružením 
Šance pro Tebe, jsme aktivně spolupracovali na systematizaci 
dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče Amalthea 
o.s. Původní ideou vzájemné spolupráce bylo zajištění péče 
o dobrovolníky partnerem projektu z titulu plánované akreditace 
o.s. Šance pro Tebe jako dobrovolnického centra. O.s. Šance pro 
Tebe se však po vzájemné oboustranné domluvě stala naším 
významným partnerem v pozici konzultanta dobrovolnictví 
a partnerem v procesu získání akreditace dobrovolnického 
programu Amalthea o.s. 

V průběhu roku 2007 až do konce projektu jsme aktivně 
pracovali na koncepci dobrovolnictví v Amalthea o.s., která byla 
reflektována partnerem i týmem Centra náhradní rodinné péče. 
V září 2007 jsme se stali držiteli akreditace dobrovolnického 

programu „Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“, 
které považujeme za oprávnění k výkonu dobrovolné služby 
a osvědčení určité úrovně její kvality. Díky získání této akreditace 
a tím i možnosti získání dotací tak můžeme zvýšit udržitelnost 
kvalitního dobrovolnického programu, a dobrovolníkům tak 
můžeme nabídnout kvalitní zázemí v podobě vzdělávání, 
supervize, pojištění a dalších služeb, a to za účelem zvýšení péče 
o dobrovolníky a zkvalitnění výkonu jejich dobrovolné pomoci 
pěstounským rodinám.

 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 
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 .... personální pokrytí .... 

jméno pozice úvazek
Centrum náhradní rodinné péče
David Svoboda, DiS. vedoucí programu, sociální pracovník 1/1
Mgr. Lenka Kranlová sociální pracovnice 1/1
Bc. Bohuslava Skořepová sociální pracovnice 1/1
Mgr. Zdeňka Schreierová psycholožka DPP
Mgr. Martin Schreier právník DPP
Mgr. Martina Švadlenková sociální terapeutka DPP
Mgr. Markéta Ďurechová speciální pedagožka DPP
Monika Semerádová, DiS. zajištění odpoledních klubů DPP
Bc. Marcela Kašparová sociální terapeutka DPP
Petr Bydžovský sociální pracovník DPP
Sanace rodiny
Mgr. Gabriela Pavlíková sociální pracovnice DPP
Bc. Kateřina Piskačová sociální pracovnice DPP
Mgr. Martina Švadlenková sociální terapeutka DPP
Bc. Marcela Kašparová sociální terapeutka DPP
Zdravá rodina
Mgr. Oldřich Šolta vedoucí programu, rodinný terapeut DPP
Mgr. Jitka Šoltová psycholožka DPP
Veronika Kubrychtová porodní asistentka DPP
zajištění chodu organizace
Mgr. Kateřina Chocholová koordinátorka projektu, koordinátorka dobrovolnictví 1/1
Mgr. Zdeňka Schreierová poradenství pro mládež DPP
Mgr. Martina Švadlenková poradenství pro mládež DPP
Mgr. Lenka Kranlová IT výuka DPP
Mgr. Michal Zahradník supervize pěstounských rodin DPP
Mgr. Petra Vaňková supervize pěstounských rodin DPP
Mgr. Eva Kinclová supervize pěstounských rodin DPP
Mgr. Veronika Čermáková supervize pěstounských rodin DPP
Bc. Milan Štorek supervize dobrovolníků DPP
Martina Pojmonová projektová manažerka DPP
Radek Král účetní, ekonom ŽL
Ing. arch. Lukáš Pavlík grafik, web designer DPP
Bc. Jitka Vavřinová pokladní DPP
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m�n���r���                   
z��iš���� �ho�� �rg���za��

členská základna a orgány občanského sdružení 
Amalthea:

Členskou základnu tvoří jedenáct lidí – většinou se jedná o pra- 
covníky působící několik let v sociální oblasti; členy sdružení jsou 
však také účetní, právník a grafik. Sdružení volí ze svého středu 
představenstvo (místopředsedu i předsedu) a tři členy dozorčí rady.

Představenstvo o. s. Amalthea bylo v průběhu roku 2007 
potvrzeno ve složení:

David Svoboda, DiS – předseda představenstva

Martina Pojmonová – místopředsedkyně představenstva

Radek Král – člen představenstva  

Dozorčí rada o.s. Amalthea na období roku 2007                    
(po současnost):

Bc. Jitka Vavřinová, Ing. Iveta Vitáčková, Mgr. Martin Schreier.

Supervizor CNRP: 

PhDr. Petr Klíma

Supervizor dobrovolníků: 

Mgr. Michal Zahradník, později Bc. Milan Štorek

Členství v asociacích: 

řádný člen Koalice nevládek Pardubicka, člen pracovních skupin 
Komunitního plánování v Pardubicích, Chrudimi a Pardubickém 
kraji
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Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pardubický kraj

Statutární město Pardubice 

Město Litomyšl

Nadační fond Slunečnice Heleny Houdové

Nadace rozvoje občanské společnosti 
z programu Pomozte dětem

Nadace Terezy Maxové

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Ferona, a.s.

GO Travel, s.r.o. - cestovní kancelář

RCD Radiokomunikace

LK Pump service, s.r.o.

Epistav, s.r.o.

Foxconn cz, s.r.o.

Richard Nedoma

Karel Švejda

Marek Třešňák

Martin Frys

Ing. Petr Mrkos

RNDr. Martin Pospíšek Ph.D.

Pardubický kraj
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 .... poděkování sponzorům .... 
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děkujeme také všem našim dobrovolníkům, 
jejich práce je pro nás přínosem 

a jejich vklad je významným prvkem v realizaci služeb Centra 
náhradní rodinné péče. 

Projekt Rosteme společně je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF 
napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, 
podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do 
lidských zdrojů.
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Zdroj příjmu 2007 Hodnota v Kč %

Ministerstvo práce a sociálních věcí    820 000,00 Kč 36,22

Pardubický kraj    115 000,00 Kč 5,08

NROS (Pomozte dětem)    287 700,00 Kč 12,71

Nadace Terezy Maxové    228 312,00 Kč 10,08

Magistrát města Pardubic      95 000,00 Kč 4,20

Nadace Slunečnice    370 000,00 Kč 16,34

NROS (Globální grant)    243 930,00 Kč 10,77

Město Litomyšl        3 000,00 Kč 0,13

Dary soukromých subjektů      57 950,00 Kč 2,56

Příjmy od klientů      38 868,00 Kč 1,72

Ostatní příjmy        4 341,59 Kč 0,19

Příjmy celkem  2 264 101,59 Kč 100,00

 .... hospodaření organizace .... 

ho�pod����� �rg���za��
������ ��� z�r���

Výdaj (dle zdroje) Hodnota v Kč %

Ministerstvo práce a sociálních věcí     820 000,00 Kč 30,83

Pardubický kraj     115 000,00 Kč 4,32

NROS (Pomozte dětem)     287 825,00 Kč 10,82

Nadace Terezy Maxové     165 849,40 Kč 6,24

Magistrát města Pardubic       95 000,00 Kč 3,57

Nadace Slunečnice     492 091,10 Kč 18,50

NROS (Globální grant)     515 003,50 Kč 19,36

Město Litomyšl         3 000,00 Kč 0,11

Výdaje z nevázaných peněz     156 939,50 Kč 6,23

Výdaje celkem   2 650 708,50 Kč 100,00

�ýd��� ��� z�r���

ho�pod����
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Položka Amalthea o. s. celkem % z toho CNRP % z toho ZR % z toho GG % z toho SR %

Mzdové náklady             1 480 408,00 Kč 55,85             1 126 719,00 Kč 54,40                    1 500,00 Kč 2,61        352 189,00 Kč 67,48          10 125,00 Kč 100,00 
Mzdy - HPP                838 706,00 Kč 31,64                657 339,00 Kč 31,74 0,00        181 367,00 Kč 34,75            7 500,00 Kč 74,07 
Mzdy - DPP                361 202,00 Kč 13,63                239 302,00 Kč 11,55                    1 500,00 Kč 2,61        120 400,00 Kč 23,07 0,00 

Odvody - HPP                280 500,00 Kč 10,58                230 078,00 Kč 11,11 0,00          50 422,00 Kč 9,66            2 625,00 Kč 25,93 

Mzdy - DPČ                              -   Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odvody - DPČ                              -   Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provozní náklady             1 170 300,50 Kč 44,15                944 605,50 Kč 45,60                  55 973,50 Kč 97,39        169 721,50 Kč 32,52                       -   Kč 0,00 
Materiálové náklady                181 955,00 Kč 6,86                153 529,50 Kč 7,41                  24 076,00 Kč 41,89            4 349,50 Kč 0,83                       -   Kč 0,00 
DHDM                105 510,00 Kč 3,98                  84 909,00 Kč 4,10                  20 601,00 Kč 35,84 0,00 0,00 

Kancelář                  30 274,00 Kč 1,14                  25 924,50 Kč 1,25 0,00            4 349,50 Kč 0,83 0,00 

Drogerie                       997,50 Kč 0,04                       997,50 Kč 0,05 0,00 0,00 0,00 

Vybavení herny                    5 058,00 Kč 0,19                    5 058,00 Kč 0,24 0,00 0,00 0,00 

Odborná literatura                    4 670,00 Kč 0,18                    1 195,00 Kč 0,06                    3 475,00 Kč 6,05 0,00 0,00 

PHM                  35 445,50 Kč 1,34                  35 445,50 Kč 1,71 0,00 0,00 0,00 

Energie                  43 927,50 Kč 1,66                  43 927,50 Kč 2,12 0,00                      -   Kč 0,00                       -   Kč 0,00 
Služby                607 848,00 Kč 22,93                505 520,00 Kč 24,41                  27 908,50 Kč 48,56          74 419,50 Kč 14,26                       -   Kč 0,00 
Vzdělávání                  83 092,00 Kč 3,13                  38 891,00 Kč 1,88                  13 990,00 Kč 24,34          30 211,00 Kč 5,79 0,00 

Nájem                  80 000,00 Kč 3,02                  80 000,00 Kč 3,86 0,00 0,00 0,00 

Propagace                  31 280,00 Kč 1,18                  21 048,50 Kč 1,02 0,00          10 231,50 Kč 1,96 0,00 

Cestovní náklady                  47 375,00 Kč 1,79                  20 954,00 Kč 1,01                    1 073,00 Kč 1,87          25 348,00 Kč 4,86 0,00 

Oprava a údržba                    9 962,00 Kč 0,39                    9 962,00 Kč 0,48 0,00 0,00 0,00 

Telefon                  94 605,00 Kč 3,57                  73 130,50 Kč 3,53                  12 845,50 Kč 22,35            8 629,00 Kč 1,65 0,00 

Poštovné                    3 384,00 Kč 0,13                    3 384,00 Kč 0,16 0,00 0,00 0,00 

Psychologické služby                  54 900,00 Kč 2,07                  54 900,00 Kč 2,65  0,00 0,00 0,00 

Softwarové služby                    8 250,00 Kč 0,31                    8 250,00 Kč 0,40 0,00 0,00 0,00 

Manažerské jištění                135 000,00 Kč 5,09                135 000,00 Kč 6,52 0,00 0,00 0,00 

Účetní a ekonom.služby                  60 000,00 Kč 2,26                  60 000,00 Kč 2,90 0,00 0,00 0,00 

Jiné                336 570,00 Kč 12,70                241 628,50 Kč 11,67                    3 989,00 Kč 6,94          90 952,50 Kč 17,43                       -   Kč 0,00 
Daně a poplatky                    3 581,50 Kč 0,14                    2 620,50 Kč 0,13                              -   Kč 0,00 961,00 Kč 0,18 0,00 

Letní tábor                123 967,50 Kč 4,68                123 967,50 Kč 5,98                              -   Kč 0,00 0,00 0,00 

Jiné                167 320,00 Kč 6,31                  73 339,50 Kč 3,54                    3 989,00 Kč 6,94           89 991,50 17,24 0,00 

Setkání s pěstouny                  41 701,00 Kč 1,57                  41 701,00 Kč 2,01                              -   Kč 0,00 0,00 0,00 

Celkem             2 650 708,50 Kč 100,00             2 071 324,50 Kč 100,00                  57 473,50 Kč 100,00        521 910,50 Kč 100,00          10 125,00 Kč 100,00 

�ýd��� ��� r��počt��ý�� p�l����



30 31 .... hospodaření organizace .... 

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA stav 
k 1.1.2007

stav 
k 31.12.2007

A. Dlouhodobý majetek celkem 61 88

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - -

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 128 317

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - -

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -67 -229

B. Krátkodobý majetek 267 455

I. Zásoby celkem - -

II. Pohledávky celkem 6 3

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 258 445

IV. Jiná aktiva celkem 3 7

AKTIVA CELKEM 328 543

PASIVA stav 
k 1.1.2007

stav 
k 31.12.2007

A. Vlastní zdroje celkem 276 353

I. Jmění celkem 19 81

II. Výsledek hospodaření celkem 257 272

B. Cizí zdroje celkem 52 190

I. Rezervy celkem - -

II. Dlouhodobé závazky celkem - -

III. Krátkodobé závazky celkem 51 178

IV. Jiná pasiva celkem 1 12

PASIVA CELKEM 328 543

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

A. Náklady  

I. Spotřebované nákupy celkem 132

II. Služby ceklem 909

III. Osobní náklady celkem 1555

IV. Daně a poplatky celkem 1

V. Ostatní náklady celkem 19

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 90

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 20

VIII. Daň z příjmů celkem -

Náklady celkem 2726

B. Výnosy  

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 39

II. Změny stavu zásob celkem -

III. Aktivace celkem -

IV. Ostatní výnosy celkem 4

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

-

VI. Přijaté příspěvky celkem 58

VII. Provozní dotace celkem 2163

Výnosy celkem 2264

C. Výsledek hospodaření po zdanění -462

��k�� r��v�h� ��k�� �i��� � z�rá�



30 31 .... amalthea .... výroční zpráva 2007 .... 

�rg���za��� s���m� s�������
VALNÁ HROMADA

představenstvo sdružení: David Svoboda (předseda), Martina Pojmonová, Radek Král

David Svoboda, DiS., odborný ředitel

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Martina Pojmonová, výkonná ředitelka 

Mgr. Lenka Kranlová, provozní vedoucí, sociální pracovnice

Bc. Bohuslava Skořepová, sociální pracovnice

Monika Semerádová, DiS. , sociální pracovnice

externisté CNRP

Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnictví

dobrovolníci

SANACE RODINY

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

David Svoboda, DiS., provozní vedoucí

dozorčí rada: Bc. Jitka Vavřinová, Ing. Iveta Vitáčková, Mgr. Martin Schreier

PROVOZNÍ SLOŽKA

Radek Král, DiS., účetní

Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka programu

externisté 

externisté 

Bc. Bohuslava Skořepová, koordinátorka projektů
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32  .... data a kontakty .... 

z��la��� dat� � k�nt�k�� n� �rg���za��                 
(st�� � 06/2�08)

název: Amalthea, o.s.
sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice
poštovní adresa: Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice
tel.: 466 302 058
e-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz
www.amalthea.pardubice.cz
IČ: 26647214
č.ú.: 188 243 185/0300

�e���� �rg���za��
David Svoboda, DiS., předseda představenstva, odborný ředitel 
tel.: 776 752 805, david@amalthea.pardubice.cz

Martina Pojmonová, místopředsedkyně představenstva, výkonná ředitelka
tel.: 776 377 370, martina@amalthea.pardubice.cz

Radek Král, DiS., člen představenstva
tel.: 604 452 259, r_kral@seznam.cz

�r�v���� �l��k�
Martina Pojmonová, výkonná ředitelka
tel.: 776 377 370, martina@amalthea.pardubice.cz

Radek Král, DiS., účetní
tel.: 604 452 259, r_kral@seznam.cz

Bc. Bohuslava Skořepová, koordinátorka projektů

tel.: 777 752 819, bohunka@amalthea.pardubice.cz

��n���� n��ra��� ro����� �é��
Mgr. Lenka Kranlová, provozní vedoucí, sociální pracovnice
tel.: 776 752 819, lenka@amalthea.pardubice.cz

Bc. Bohuslava Skořepová, sociální pracovnice
tel.: 777 752 819, bohunka@amalthea.pardubice.cz

Monika Semerádová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 773 512 525, monika@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnictví
tel.: 777 752 818, katerina@amalthea.pardubice.cz

s�na�� ro����
Mgr. Kateřina Chocholová, koordinátorka programu
tel.: 777 752 818, katerina@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Gabriela Pavlíková, sociální terapeutka
tel.: 773 952 819, gabina@amalthea.pardubice.cz

z�r�v� ro��n�
David Svoboda, DiS., vedoucí programu
tel.: 776 752 805, david@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Jitka Šoltová, psycholožka
tel.: 777 000 359, jitsolt@seznam.cz
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