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VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2013. 
 
 
 
 

 

1. Základní údaje. 

Název organizace: Společnost pro podporu náhradní rodinné péče – AMINA o.p.s. 

Sídlo: Dolní Řasnice 44, Frýdlant, 464 01 

IČO: 02250306 

Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Kahan, ředitel. 

 

 

 

2. Úvod. 

Určitě ten příběh o štěněti, které vůbec nebylo štěnětem, znáte. Rodina poštovního rady 

nalezne u cirkusu malého pejska a do jeho výchovy si promítají své představy o tom, jaké 

to je vychovávat bernardýna. Ovšem z malého štěněte se vyklube žirafka, což rodině přináší 

doposud netušené objevy, radosti i starosti. 

Pučálkovic rodina neměla nikoho, kdo by jim ve složitých a nečekaných situacích poradil, 

vyslechnul, podpořil je.   

Život pěstounských rodin je tomuto příběhu v mnohém podobný, ale protože se složité a 

nečekané situace dotýkají dětí, jejich pěstounů i celých rodin, může být mnohem 

náročnější, než je výchova malé žirafky. 

Proto jsme založili AMINU o.p.s., v rámci které chceme pěstounům pomáhat překonávat 

překážky, vysvětlovat složité situace a sdílet ty nečekané. Tak, aby pěstounská péče byla 

radostí i přínosem jak pro děti, tak pro dospělé. 

 

Tomáš Kahan, zakladatel a ředitel Aminy. 
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3. Přehled o činnosti za rok 2013 

 

Posláním Společnosti pro podporu náhradní rodinné péče - AMINA o.p.s. je podpora náhradní rodinné 

péče v Libereckém kraji, rozvoj forem pěstounské péče a podpora naplňování přirozených potřeb dětí, 

které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině. Naším cílem je doprovázet rodiny v obtížných a 

krizových situacích, napomáhat v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému 

rozvoji dětí, zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě a informacemi a osvětovou činností 

zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči. Služby jsou poskytovány zdarma. 

AMINA, obecně prospěšná společnost, byla založena dne 10. 10. 2012, zapsaná je v obchodním 

rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec a to dne 14. 11. 2012. 

Zakladatelé: Mgr. Tomáš Kahan, Zuzana Kahanová. 

Správní rada společnosti: Tereza Kapalínová DiS, předseda správní rady, Mgr. Kateřina Skočdopolová, 

člen správní rady,  Bc. Martina Břeňová, člen správní rady. 

Dozorčí rada společnosti: Mgr. Vlastimil Faltýnek, předseda dozorčí rady, Mgr. Lucie Mrklasová, čle 

dozorčí rady, Mirka Kyksová, DiS, člen dozorčí rady. 

 

Dne 14. 11. 2013 získala společnost od Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru sociálních 

věcí pověření k výkonu sociálně právní ochrany, a to k: 

- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče; 

- Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče, 

- Poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím; 

- Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 

- Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí; 

- Pořádání přednášek a kursů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě; 

- Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. 

 

Za rok 2013 – tedy za měsíc a půl práce, bylo hlavní činností organizace uzavírání dohod o výkonu 

pěstounské péče, k 31. 12. 2013 uzavřela dohody s celkem 35 rodinami z okresu Liberec. 

 

Zaměstnanci organizace poskytli celkem 42 konzultací odborného poradenství rodinám, se kterým 

uzavřeli dohody o výkonu pěstounské péče. 

 

Organizace navázala spolupráci s Maják o.p.s., zejména v oblasti pořádání vzdělávacích aktivit, kdy 

uskutečnila 2 kurzy, každý v rozsahu 4 hodin pro celkem16 klientů. O kurzy mají zájem i pěstouni, 

kteří mají podepsanou dohodu s jinou organizací (OSPOD Liberec, Assistentia o.p.s.). 
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4. Informace o organizační struktuře 

Statutární zástupcem organizace je ředitel, kterým byl správní radou jmenován Mgr. Tomáš Kahan. 

Ředitel řídí organizaci, odpovídá za její hospodaření a kvalitu služeb. Také v organizaci pracuje jako 

klíčový pracovník přímé péče, zodpovídá za přípravu a organizaci vzdělávacích kursů. 

Organizace měla k 31. 12. 2013 ještě jednoho zaměstnance, který vykonával činnost klíčového 

pracovníka. 

Organizace má uzavřeny smlouvy s externímu spolupracovníky – psychology, terapeuty, které 

využívá pro potřeby klientů. Zaměstnanci organizace jsou pravidelně supervidováni, účastní se 

společně s pracovníky Rodiny v centru o.s. metodických setkání.  

5. Informace o přijatých darech a dárcích  

Organizace nepřijala za rok 2013 žádné dary. 

6. Přehled o využití finančních prostředků  

Hospodaření společnosti včetně výkazů účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013. 

 

Organizace měla za rok 2013 pouze jediný příjem, a to státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve 

výši 272 000 Kč, úroky z běžného účtu pak ve výši 7, 15 haléřů. 

 

Využití fin. prostředků – náklady v celkové výši a to 212289,75. 

Spotřeba materiálu, nákup vybavení 13 

Služby 26 

Osobní náklady 150 

Ostatní náklady, pojištění 4 

Cestovné 19  

Celkem 212 

Uvedené hodnoty jsou v tisících. 

 

Nevyčerpané prostředky ve výši 59.717,40 Kč byly převedeny do následujícího období k vyčerpání na 

určený účel. 

Účetní jednotka v roce 2013 účtuje podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a řídí se pokyny 

Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní jednotka pečlivě rozděluje příjmy a výdaje podle 

činnosti a účelu a zároveň rozděluje podle Zákona o daních z příjmů na daňové a na ty, které nejsou 

předmětem daně z příjmů podle §18 odst.2, nebo jsou předmětem daně z příjmů podle § 18 odst.4 

a na ty, které jsou osvobozené podle § 19 odst. 1 a). 

V roce 2013 měla společnost výsledek hospodaření 0,- Kč 

Účetní závěrka roku 2013 nebyla ověřena auditorem z důvodu nepřekročení limitu pro povinný 

audit. 

Příloha č. 1 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu. 

Příloha č. 2 Výkaz zisků a ztrát. 
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