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Úvodní slovo.  

Vážení přátelé, dámy a pánové. 

Předkládáme jubilejní desátou výroční zprávu, která ukazuje souhrn naší činnosti za poslední 

rok, který rozhodně nebyl jednoduchý, ale jak níže vidíte na fotografii, cíle lze dosáhnout 

různými způsoby. 

 

Děkuji všem zaměstnancům a partnerům, spolupracovníkům Aminy za spolupráci, za to co 

pro nás vykonali. Opět také s radostí děkuji všem našim pěstounům i jejich rodinám za 

spolupráci, za vzájemné obohacení i za to, jak se o své „plaváčky“ starají. 

Přeji nám všem, aby příští rok byl opět veselý, bez různých omezení a abychom jej mohli 

prožít ve zdraví, dobré náladě a míru. 

Tomáš Kahan 
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Přehled o činnosti za rok 2021. 

Jsme nezisková organizace, která má jako poslání podporu pěstounských rodin, při 

naplňování potřeb dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. 

Naším cílem je, aby pěstouni byli schopni zajistit stabilní a podnětné prostředí pro zdravý 

vývoj dětí. Podporujeme pevné a bezpečné vztahy dětí s pěstouny i s vlastní (biologickou) 

rodinou. Usilujeme o to, aby se děti cítily v rodině pěstounů přijaté. Služby jsou klientům Aminy 

poskytovány zdarma. 

Za tímto účelem máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany od Krajského úřadu 

Libereckého kraje a to v oblastech uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 

doprovázení pěstounů, jejich vzdělávání, náboru.   

Služby na základě pověření poskytujeme formou individuálního poradenství, konzultací, 

práce s rodinou a jejím systémem. Hlavní myšlenkou naší práce je ve spolupráci s 

pěstounskými rodinami zdravý rozvoj dětí v náhradní rodinné péči. Zájem a potřeby dítěte 

jsou v naší práci na prvním místě. Velký důraz klademe na práci s celou pěstounskou 

rodinou, neboť pouze přijetí dítěte a jeho osobní historie, vztahů s širokou rodinou 

pěstounů je dobrým předpokladem ke zdárnému průběhu pěstounské péče.  

Mimo to (tedy mimo výkon pověření SPO) nadále zajišťujeme individuální doučování 

dětem z pěstounských rodin, a od roku 2015 také organizaci případových konferencí tzv. 

na klíč. Zde jsou našimi klienty OSPODy Libereckého kraje.  

Kontaktní místo máme v Liberci, ulice Jablonecká, čp. 8/31, které využíváme jako školící 

místnost, konzultovnu i kanceláře. 

Činnosti vykonávané na základě pověření k  výkonu sociálně právní ochrany, vydaného 

KÚ LK, čj. 88140/2020. 
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Doprovázení, činnosti na základě pověření k uzavírání dohod o výkonu 

PP. 

Doprovázení pěstounských rodin formou konzultací, poradenství tvoří nejdůležitější 

činnost naší práce. Snažíme se vždy o takový přístup, který respektuje individuální 

odlišnosti a potřeby rodin, pracujeme s reflexí toho, jak se pěstounům daří naplňovat svoje 

poslání a zároveň přinášet i naše pohledy – odborníka, člověka mimo rodinu. Snažíme se 

být v rodinách aktivní! Za důležité schopnosti pro naši práci považujeme empatii, 

odbornost a otevřenost. 

Složitá situace s dopady nemocí COVID-19 vedla ke změně způsobu práce i k jejím cílům. 

V praxi jsme museli řešit jinak nestandardní situace, dopady různých omezení a dlouhých 

lockdowvnů a domácí školní přípravy na psychický stav dětí i dospělých, v  té samé 

souvislosti také na sociální vztahy rodin, i na jejich zázemí a základní životní jistoty. 

Pomáhali jsme občasným dovozem potravin sociálně slabým rodinám, častým tématem 

byla podpora v oblasti doučování a kompenzace ztráty sociálních kontaktů.  

Organizace měla v průběhu roku 2021 uzavřené dohody s 101 pěstouny, je to o 4 rodiny 

více než v roce předchozím. Máme tak daný nový strop naší roční kapacity, většinu roku 

jsme měli plnou kapacitu (která je stanovena na aktuálních 87 rodin) a nové dohody jsme 

uzavírali pouze po skončení spolupráce s jinou rodinou. V ukončování dohod se také 

odrážela nově praxe, která spočívá v ukončení spolupráce s rodinou, v souvislosti 

s ukončením osobní péče o dítě, například při návratu do péče rodičů, ale s  faktickým 

trváním pěstounské péče do doby pravomocného soudního rozsudku.  

 

Ve složení klientů i nadále převažují příbuzenští pěstouni,  což odráží situaci v Libereckém 

kraji, charakterizovanou malým počtem klasických, tedy zprostředkovaných pěstounů.  
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V roce 2021 naši klíčoví pracovníci poskytli rodinám celkem 1048 konzultací, ve kterých jsme 

již mohli většinou opustit model on-linového prostředí, a využívali jsme osobních schůzek, 

s patřičnými postupy – testování před schůzku, využití ochranných pomůcek, část schůzek 

probíhala venku). 

Mezi další služby poskytnuté rodinám v doprovázení, patří služby zajištění celodenní péče, 

kterou nabízíme v několika variantách, vždy s ohledem na konkrétní potřeby dané rodiny a 

situaci dítěte. Účelem této služby je jednak poskytnout pěstounům odpočinek, čas pro vlastní 

– třeba i partnerský život a také nabídnout dětem smysluplné trávení času. Přispíváme, nebo 

100% platíme dětem letní tábory, pořádáme vlastní pobyty.  

V roce 2021 jsme s dospívajícími dětmi podnikli pobyt ve stanech, kde jsme kombinovali 

koloběžky, jízdu na kánoích, návštěvy památek a pěší túry. Nejvíce děti asi prověřil závěrečný 

přechod Českého Ráje, na krásné tábořiště přímo pod Troskami, přičemž nachodili za jeden 

den 27 kilometrů. Pobytu se zúčastnilo 16 dětí ve věku 10-16 let a 6 dospělých.  

Pro menší děti ve věku do 10 ti let jsme připravili týdenní pobyt ve skautské chatě Seleška, 

umístěné uprostřed lesů Lužických hor, s náplní věnovanou i indiánskému létu, 

s celotáborovou tematickou hrou. Pobytu se zúčastnilo 18 dětí z Aminy. 

V  případě potřeby pomáháme rodinám se zajištěním osobní péče o svěřené děti, při 

vyřizování nezbytných záležitostí, nebo v případě nemoci – a to jak osobní pomocí, 

mapováním a zajištěním zdrojů mimo rodinu, tak i finančním příspěvkem.  

V roce 2021 jsme poskytli také 98 hodin hlídání dětí, tedy služby zajištění osobní péče 

o děti v době, kdy se o ně pěstouni nemohli starat – například při nemoci, vzdělávání, při 

vyřizování nezbytných záležitostí nebo i jen při velké únavě.  
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Poskytování odborné pomoci. 

Jako velké plus vnímáme také zprostředkování odborné pomoci těm rodinám, které si o 

ni sami řeknou, případně tam, kde naše síly a odbornost nestačí. Snažíme se aktivně 

reflektovat potřebu psychologického poradenství či terapeutické práce.  Máme domluvené 

externí terapeuty, psychology, speciální pedagogy, kteří pro nás pracují na základě 

konkrétního kontraktu s rodinou. Nespornou výhodou je rychlost a odborná garance této 

služby. V roce 2021 jsme poskytli celkem 320 hodin těchto konzultací, což potvrzuje trend 

posledních let, ukazujících na to, že o tuto službu je zájem. Zároveň jsme se tím dostali 

na hranici našich finančních možností a budeme pro tuto službu hledat jiné zdroje. 

Kontrakt s rodinou a odborníkem vždy sjednáváme písemný, s  jasnou zakázkou. Naše 

role zde často spočívá v základní diagnostice, následné reflexi směrem k pěstounům, 

s vyústěním k předání konkrétnímu vytipovanému odborníkovi. 

Poskytování výchovné a poradenské činnosti pěstounům, sledování 

výkonu PP. 

Rodinám, se kterými Amina uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, zaměstnanci 

poskytli 1048 konzultací.  Počet konzultací v průměru na jednu rodinu je nyní větší než 10 

konzultací na rodinu a rok, přičemž jsou rodiny, které potřebovali konzultací mnohem více , 

v průměru to bylo přes 12 konzultací rodinám, které jsme doprovázeli po celý rok, ale 

velká část rodin nás měla doma minimálně desetkrát, v některých případech jsme byli s 

rodinou i více než 20krát v kontaktu, maximální počet byl 32 konzultací pro jednu rodinu 

za rok. Tato číslo tedy hovoří o naši častější práci v rodinách, o opravdu náročném roce 
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Snažíme se jednak pomáhat s konkrétními problémy, potřebami, které rodiny mají, jako 

jsou například sociálně-právní poradenství, vztahy v rodinách, komunikace mezi členy 

rodiny, nyní také více dluhová a bytová problematika. Vlivem nemoci covid-19 to také byla 

pomoc při řešení různých krizí, které naše rodiny potkaly – vztahové, finanční, sociální 

zdravotní. Snažíme se nahlížet na systém rodiny z venku, poskytovat reflexi situace, 

nabízet řešení. Mezi časté poradenství patří řešení výchovných problémů dospívajících 

dětí, spolupráce se školami, s poradenským zařízením (PPP, SPC) téma identity dětí, 

poruchy attachmentu. Pomoc při kontaktu s biologickou rodinou dětí, je služba, která 

zejména díky spolupráci s přechodnými pěstouny je již stabilní součástí naší práce. Zde 

nabízíme plánování kontaktu, asistenci, doprovod, konzultace předem i k průběžnému 

vyhodnocování, spolupráci s pracovníky OSPOD, zprostředkování mimosoudní dohody o 

kontaktu, přípravu dětí na kontakt s biologickou rodinou, využití externího mediátora, v 

nabídce máme asistenci při kontaktech samotných. Každá forma podpory je zde opět 

individuální, vychází z potřeb a možností rodiny i dítěte.  

Uskutečnili jsme pro naše rodiny také tři případové konference, a to za účelem zhodnocení 

situace dítěte v rodině, plánování návratu dětí do péče rodičů či navazování kontaktu 

s rodiči. 

V oblasti vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli a 

poskytování oborného poradenství a pomoci žadatelům se zástupce naší 

organizace aktivně účastní jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních  rodičů, 

která vznikla na krajském úřadu Libereckého kraje, jejímž cílem je sjednocení postupů při 

vyhledávání pěstounů, zejména dlouhodobých.  

Omezení společenského života dopadla i na tuto oblast, nicméně jsme realizovali 

kontaktní kampaň v rámci Týdně náhradního rodičovství, zaměřenou na téma mýtů 

v pěstounské péči. Tato proběhla ve třech dnech na náměstí dr. E. Beneše v  Liberci, 

oslovila celkem 85 lidí, z toho 21 zájemců o náhradní rodinnou péči. 
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Zaměstnanci poskytli také 4 individuální konzultace zájemcům o pěstounskou péči. 

Ve spolupráci se společností Nisapark Vratislavice jsme realizovali zábavné odpoledne 

pro naše pěstounské rodiny, které bylo otevřeno veřejnosti a kde jsme měli informační 

stánek k tématu pěstounské péče. Akci navštívilo 90 osob. 
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5. Pořádání přednášek, kursů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních problémů souvisejících s péčí o dítě - vzdělávání pěstounů. 

Dopady opatření proti nemoci covid 19 se dotýkaly i vzdělávacích akcí pěstounů, zejména 

jejich využíváním on-linových kursů, či individuálního vzdělávání.  

Realizovali jsme 21 vzdělávacích kursů, a podpořili dalších 23 kursů. Celkem jsme poskytli 

našim pěstounům  

Samozřejmě i v oblasti vzdělávacích aktivit jsme pocítili dopady onemocnění COVID -19, 

z části jsme se přesunuli do on-line prostoru, poskytovali více individuálních forem 

vzdělávání. Uskutečnili jsme 21 vzdělávacích akcí, a také jsme podpořili dalších 11 

individuálních forem vzdělávání, naši pěstouni absolvovali tak celkem 171 vzdělávacích 

hodin a navštívilo je 163 účastníků. Oproti hlavnímu „covidovému“ roku tato čísla 

symbolizují návrat zpět, přesto si část pěstounů oblíbila zejména webové vzdělávání.  
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Velký význam v rámci vzdělávání přikládáme superviznímu procesu, který umožní 

nahlédnout na konkrétní situaci konkrétní rodiny z různých úhlů pohledu, s využitím 

sebereflexe a má často tedy dobré předpoklady k  posunu v péči o děti, vede k využití 

v praktickém životě rodiny. 

 

6. Doučování. 

Další činnost organizace, která souvisí s výkonem pěstounské péče, bylo doučování 

dětem z pěstounských rodin, se kterými má naše organizace uzavřenou dohodu o 

doprovázení. Doučování probíhá individuální formou, tedy jeden doučovatel na jedno dítě. 

Cílem je poskytnou dětem podporu ve školní oblasti, zejména proto, že k  tomu nemají 

doma zajištěny vhodné podmínky, jejich pěstouni – často prarodiče, již nemají schopnosti 

a možnosti se dětem plně věnovat. Jako doučovatelé pracují studenti pedagogických 

oborů, kteří mají zpravidla titul bakalář, tedy mají znalosti o předmětu , ale nemají dostatek 

praxe. V roce 2021 jsme tuto službu nabídli 20 - ti dětem, v celkovém počtu 470 

individuálních konzultací. Tuto službu jsme mohli nabídnout díky podpoře Nadace 

Terezy Maxové Dětem a sbírky programu ČSOB pomáhá přes Forum dárců. V době, kdy 

byly děti odkázány pouze na online vzdělávání, jsme v  ní spatřovali opravdu velký 

význam, hlavně v těch rodinách, kde není dostatečné zázemí pro vzdělávání dětí – 

například u pěstounů samoživitelů či prarodičů. 

Podařilo se nám sehnat celkem 12 pěkných notebooků, které jsme mohli darovat do 

potřebných rodin na domácí školní přípravu. 
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7. Případové konference 

Případové konference jako službu pro OSPODy Libereckého kraje poskytujeme od roku 

2015, sledujeme stále velký zájem, zejména při řešení komplikovaných případů.  Službu 

realizujeme tzv. na klíč, tedy dojednávání, facilitaci případové konference, veškerou 

administrativu. Pro vedení případových konferencí máme externí facilitátorku, PhDr. 

Lenku Václavíkovou, PhD., která má mimo jiné výcviky v mediaci i facilitaci. V roce 2020 

jsme uskutečnili 7 případových konferencí, v dotaci přes 20 hodin pro OSPODy 

Frýdlant a Jablonec nad Nisou. Opět je nutno poznamenat, že případové konference byly 

po většinu roku omezeny z důvodu opatření proti nemoci covid-19. 

I. Informace o pracovněprávních vztazích a 

lidských zdrojích. 

Aktivity organizace v hlavní činnosti za rok 2021 zajišťovalo 5 zaměstnanců na pracovní 

poměr, čtyři pak s úvazkem 1,0 a jeden s úvazkem 0,25. 

Mimo to je team doplněn o externí spolupracovníky, nejčastěji psychology, speciální 

pedagogy, terapeuty, kteří pro klienty Aminy pracují na základě nasmlouvaných služeb. 

V roce 2021 to bylo celkem 8 externích odborníků. 

Základní zaměstnanecký team se v průběhu roku nezměnil. Ředitelem a klíčovým 

pracovníkem (úvazek 1,0) je Mgr. Tomáš Kahan, klíčoví pracovníci v doprovázení jsou : Bc. 

Klára Topolová, (1,0),  Bc. Josef Heindorfer (1,0), Bc. Blanka Škodová DiS, úvazek (1,0), a 

Mgr. Šárka Kohoutová (0,25)  
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Amina team na teambuldingovém výšlapu v roce 2021, ze předu Tomáš, Blanka, Klára, Šárka 

a Josef. 

Vzdělávání, rozvoj zaměstnanců. 

Zaměstnanci Aminy absolvovali akreditované (MPSV) vzdělávací kursy: 

Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce, Velký vůz Sever, z.ú, 

v rozsahu 48 hodin, 4 zaměstnanci  

Jedna zaměstnankyně zahájila akreditovaný výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii DDP, 

absolvovala 1 level, v rozsahu 24 hodin. 

Mimo akreditované kursy jsme absolvovali následující vzdělávání: 

Workshop na práci s emočními kartami Myši z majáku, 3, hodiny, 5 zaměstnanců. 

Dva zaměstnanci se účastnilo Konference o náhradní rodinné péči, pořádal Krajský úřad 

Libereckého kraje, v rozsahu 5ti hodin. 
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V organizace probíhá pravidelná skupinová kazuistická supervize, rozsahu přibližně jednou 

za měsíc na tři hodiny. Zaměstnanci mají k dispozici také individuální supervizi v rozsahu 

jednou za dva měsíce, případně i častěji. 

Scházíme se na neformální metodická setkání s dalšími doprovodnými organizacemi 

v Libereckém kraji – Náruč, Rodina v Centru. 

Kontroly. 

V roce 2020 neproběhla v naší organizaci žádná kontrola. 

Výhled do budoucnosti 

Naše práce v roce 2022 snad již nebude tolik ovlivněna dopady onemocnění COVID-19 a 

souvisejícími opatřeními.  

Stále předpokládáme, že se budeme muset věnovat větším dopadům na psychiku dětí i rodin, 

budeme se snažit ve větší míře nabízet podpůrné a odborné služby, terapie. 

Opět se pokusíme uspořádat letní pobyty a víkendové akce. 

Pokusíme se realizovat terapeutickou skupinu pro pěstouny, jako jejich podporu při zvládání 

a léčbě poruchy attachmentu. 

Změnou bude financování organizace, které sice je navýšené, v počtu na jednu dohodu, ale 

bude se muset eventuální přebytek vracet do státního rozpočtu. Vzhledem k rostoucím cenám 

a zájmu o služby ale vratky nepředpokládáme, spíše nedostatek financí na odborné služby, 

kde budeme muset hledat zdroje jinde. 

Plánujeme udržet stávající stav klientů a počet úvazků v doprovázení. 

Budeme se snažit do práce dále zapojit terapeutické techniky a různé pomůcky pro práci 

s dětmi – FOCUS BOX, Karty emocí, karty situací a karty rodiny (Myši z majáku), publikace 

Knihy života. 

Chceme vyvinout vlastní e-learningové vzdělávání, které budeme nabízet i partnerským 

organizacím. 

Hodláme nadále pokračovat v systémově nastavené komunikaci s pracovníky OSPOD, za 

účelem lepší kvality služeb a vzájemné koordinace, formou společných projednávání kazuistik 

a námi zpracovávaných zpráv pro OSPOD. 
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Budeme pokračovat v personální stabilizaci služby doučování, s využitím co největšího počtu 

již prověřených a zkušených spolupracovníků. Tuto službu nadále chceme ze 100% 

financovat z grantů a příspěvků nadací. 

Nadále budeme hledat granty, sponzory, prodávat více naše služby jiným organizacím.  

Z hlediska počtu klientů nepředpokládáme výrazně větší nárůst, cílem organizace je se více 

soustředit jak na kvalitu současné práce, tak na práci s profesionálními a nepříbuzenskými 

pěstouny. 

Poskytování odborných služeb plánujeme minimálně zachovat na stejné úrovni, ale spíše 

rozvíjet a doplňovat jejich prostupnost s doprovázením. 

Plánujeme rozvíjet partnerské vztahy s doprovodnými organizacemi (Náruč, Rodina 

v Centru), také s dalšími partnery, budeme se nadále aktivně účastnit Pracovní skupiny pro 

vyhledávání náhradních rodičů. Budeme poskytovat našim klientům pleny a dětskou výživu, 

hygienické potřeby prostřednictvím Potravinové banky Liberec. 

Pokusíme se připravit podmínky pro rozvoj nové služby pro ohrožené rodiny, na bázi sociálně 

aktivizačních činností a také balík služeb pro OSPODy. 

Informace ke COVID -19. 

Team pracovníků společnosti se tématem dopadu onemocnění COVID-19 na činnost 

organizace zabývalo a situaci stále hodnotí. Přijali jsme proto opatření vedoucí k zajištění 

zdraví a bezpečnosti jak zaměstnanců, tak klientů. Pravidelně se testujeme, zejména před 

kontakty s osobami, které patřily do rizikové skupiny. Také používáme respirátory, 

desinfikujeme prostředí Aminy, využíváme venkovní prostředí ke schůzkám, případně online. 

V současné době zaměstnanci prochází procesem očkování proti nemoci covid-19. 

Z pohledu finančního zajištění nejsou dopady onemocnění COVID-19 na financování naší 

činnosti nějak závažné. 

Finanční souhrn 

Informace o výnosech v členění podle zdrojů 

Organizace v roce 2021 hospodařila s částkou 4 346 371,16 Kč.  
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Lze říci, že celkově zůstala výše příjmů organizace na stejné úrovni jako v roce 2021, ovšem 

je zde nárůst státního příspěvku na výkon PP a pokles darů. 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče činil v roce 4.228.000,- Kč. 

Nadační příspěvky činily 71.231,- Kč, dary v roce 2021 nebyly žádné a ve fondu k čerpání v 

roce 2022 jsou finance ve výši 22.997,- Kč. 

Vlastní činnost organizace – vzdělávací kurzy, organizace případových konferencí a ostatní 

služby a úroky z běžného účtu celkem: 47.140,16 Kč.     

.Informace o přijatých bezúplatných plněních (darech) a dárcích. 

Získali jsme dva grantové příspěvky: Nadace Preciosa 10 000Kč na uspořádání zábavného 

odpoledne pro pěstounské rodiny a z Nadace Terezy Maxové 34 000Kč příspěvek na zajištění 

individuálního doučování dětem. Ostatní bylo čerpáno přes fondy z roku 2020.  

    

Trvá také naše spolupráce s Potravinovou bankou Liberec, prostřednictvím které získáváme 

zejména dětské pleny pro naše klienty. V roce 2021 jsme tak získali hmotné dary ve výši 

13 312 Kč. 

příspěvek na výkon 
pěstounské péče

4 228 000

granty
71 231

vlastní činnost 
organizace

47 140

finanční dary
0

Příjmy organizace

příspěvek na výkon pěstounské
péče

granty

vlastní činnost organizace

finanční dary
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Dárcům děkujeme!   

Přehled o využití finančních prostředků a informace o celkovém 

objemu nákladů 

Na přímý provoz společnosti, tedy na její hlavní činnost, bylo v roce 2021 využito celkem 

4.601.307,19 Kč a to:  

z prostředků státního rozpočtu bylo využito 4.247.080,68 Kč 

z ostatních prostředků (granty, zúčtování fondů): 296.018,01 Kč 

z prostředků vlastní činnosti vznikly náklady ve výši: 58.208,50 Kč 

Mzda ředitele organizace byla v roce 2021 stanovena na základě smlouvy o výkonu funkce 

ředitele, v částce 17 500Kč hrubého měsíčně.   

Celkové hospodářský výsledek organizace za rok 2021 je - 254.936,03 Kč, což je srovnáno 

čerpáním rezervního fondu.  
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Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni 

V roce 2021 byl vytvořen Fond přijatých darů nadací k čerpání v roce 2022 (911700). 

Účet Stav k 1. 1. 2021 pohyb Stav k 31. 

12. 2021 

911300 rezervní fond 

z hlavní činnosti 

553.033,17 + 141.152,71 694.185,88 

911600 doučování dětem 49.028 - 49.028 0 

911700 doučování dětem 

z Nadace T. Maxové dětem 

0 + 22.997 22.997 

Celkem 602.061,17 115.121,71 717.182,88 

 

osobní náklady, 
včetně odvodů, 

pojištění, 
doučování atd.; 

2 870 089

materiál, odborné 
pomůcky; 75 962

odborné služby 
pro pěstouny; 

251 450

odlehčovací 
služby, tábory, 

pobyty; 388 032

nájem, vč. Energií; 
168 363

cestovné; 48 979

vybavení, drobné 
nákupy; 43 366

ostatní služby 
(případové 
konference, 

pronájmy atd).; 
40 461

účetnictví a audit; 
164 270

náklady na školení 
pěstounů, včetně 

občerstvení; 
225 314

telefony, internet; 
40 456

vzdělávání 
zaměstnanců; 

40 000

služby webu, 
informační 

systém; 31 516 NÁKLADY 2021



Str. 17 
 

 
   

 

 
 

Informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni  

Společnost nemá žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek.  

Všechny závazky společnosti byly všechny zaplaceny po rozvahovém dni a ke dni sestavení 

účetní závěrky byly všechny zlikvidovány.  
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Finanční výkazy 

Výkaz o finančním stavu – výkaz zisku a ztráty. 
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Výkaz souhrnných příjmů (Rozvaha) 
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Účetní závěrka 

Účetní závěrka je nedílnou součástí výroční zprávy, zprávu o účetní uzávěrce přikládáme 

v příloze výroční zprávy. 

Zpráva nezávislého auditora 

Zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy, je uvedena jako příloha. 

Informace o společnosti  

Kontaktní informace 
Kontakt: Mgr. Tomáš kahan, ředitel společnosti. Te.l 6024135434.  

Email: tomaskahan@amina-nrp.cz               www-amina-nrp.cz 

Adresa: Jablonecká 8/31, Liberec. 

Datová schránka: d7pcn6n 

   

Organizační struktura společnosti 

Orgány společnosti jsou: 

a) ředitel, statutární zástupce společnosti:  Mgr. Tomáš Kahan 

b) správní rada jmenovaná zakladateli o. p. s 

Tereza Kapalínová, DiS 
Bc. Martina Břeňová 
Mgr. Kateřina Skočdopolová 
 

c) dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti 

Mgr. Vlastimil Faltýnek  
Mgr. Lucie Mrklasová 
Mirka Kyksová, DiS 

V průběhu účetního období 2021 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změně ve 

složení správní a dozorčí rady a osoby ředitele. 

Název, adresa: Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina o.p.s. 

Sídlo: Dolní Řasnice 44, 464 01 Frýdlant, kontaktní adresa: Jablonecká 8/31, Liberec 

Telefon 602413534 

www.amina-nrp.cz 

mailto:tomaskahan@amina-nrp.cz





















