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Úvodní slovo.  

 

 Vážení přátelé, dámy a pánové. 

Předkládáme Vám další roční souhrn naší činnosti. Již sedmý. 

Pro toho, kdo věří, že sedmička je šťastné číslo – prosím o pohled spíše kritický a zasílání 

vašich podnětů a postřehů k dalšímu rozvoji Aminy. Ostatním přeji příjemné počtení.  

A hlavně se těšíme na další vzájemnou spolupráci. 

Na posledním řádku, ale v neposlední řadě (last, but not least!) děkuji všem našim 

spolupracovníkům, mým kolegům, rodinám se kterými spolupracujeme, sociálním 

pracovnicím OSPOD a subjektům, kteří nám pomáhají nejen finančně za spolupráci a 

podporu, která Amině dala její místo v systému péče o ohrožené děti v Libereckém kraji! 

 

 Tak jedem!     Tomáš Kahan.  



Str. 02 
 

 
   

 

Přehled o činnosti za rok 2018. 
 

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. OSV 296/2013/17: 

1. Doprovázení, činnost na základě pověření k uzavírání dohod o 

výkonu pěstounské péče. 

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. 
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Snažíme se být v rodinách aktivní! Za důležité schopnosti pro naši práci považujeme 

empatii, odbornost a otevřenost. 

Cílem doprovázení je poskytovat pěstounům prostor pro reflexi péče o děti, pro svůj 

rozvoj, sdílení, celkově zlepšovat podmínky pro zdravý rozvoj dětí, pracovat s  jejich 

identitou. 

Organizace měla v průběhu roku 2018 uzavřené dohody s 90 pěstouny, což je o 5 více, 

než v roce 2017. Za celý rok byl nárůst o 15 klientů. Od května 2018 do prosince 2018 

měla organizace plnou kapacitu a neuzavírala nové dohody.  

  

Ve složení klientů i nadále převažují příbuzenští pěstouni, což odráží s ituaci 

v Libereckém kraji, charakterizovanou malým počtem klasických, tedy 

zprostředkovaných pěstounů. Přesto můžeme pozorovat malý nárůst nepříbuzenských 

pěstounů oproti roku 2017 – 2 přechodné rodiny a 3 dlouhodobé. 
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V roce 2018 naši klíčoví pracovníci poskytli rodinám celkem 755 konzultací. Víte, že to je 

více než 3 konzultace denně, včetně čerpané dovolené?  

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 2018 jsme s dospívajícími dětmi sjeli řeku Sázavu, součástí pobytu již tradičně byl 

program zaměřený na posilování schopnosti spolupráce, udržení nekonfliktního řešení 

náročných situací, oceňování dětí navzájem, i když řeka samotná za nás v tomto směru 

udělala dost práce sama.  Pobytu se zúčastnilo 16 dětí a 5 dospělých.  

Pro menší děti ve věku do 10 ti let jsme připravili týdenní pobyt ve Středisku ekologické 

výchovy STŘEVLIK, kde byl zajištěn zajímavý ekologický program, doplněný o turistiku, 

koupání, sportovní hry, soutěže a spoustu zmrzliny. Pobytu se zúčastnilo 15 dětí z Aminy. 

Také v případě potřeby pomáháme rodinám se zajištěním 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. 

2. 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 
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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 2018 jsme poskytli celkem 200 hodin těchto konzultací, což potvrzuje trend 

posledních let, ukazujících na to, že o tuto službu je zájem.  Je to skoro jedna odborná 

konzultace na každý pracovní den v roce. 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. 

Nově jsme navázali spolupráci se sdružením ATTA z.s., která spočívá v  poskytnutí 

diagnostiky schopnosti attachmentu, tedy toho, jak je dítě schopno navázat a udržet 

pevný citový vztah. Výstupy této diagnostiky zhodnotíme jak v  práci s rodinou tak při 

poskytování další odborné pomoci. 

3. Poskytování výchovné a poradenské činnosti pěstounům, sledování 

výkonu pěstounské péče. 

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

poskytli 755 konzultací, což je oproti roku 2017 nárůst o 147 konzultací. Tento nárůst 

odpovídá nárůstu počtu klientů, ale také jsme zvýšili počet konzultací v průměru na jednu  

rodinu, který je nyní větší než 8 konzultací na rodinu a rok, přičemž jsou rodiny, které 

potřebovali konzultací mnohem více (absolutním rekordmanem je kolega Josef, který 

poskytl jedné jediné rodině 23 konzultací za rok). Toto číslo tedy hovoří o naši častější 

práci v rodinách, pokud je to třeba.  

Snažíme se jednak pomáhat s konkrétními problémy, potřebami, které rodiny mají, jako 

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

rodiny, okrajově dluhová a bytová problematika. Snažíme se také 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, SPS) 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.  
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Uskutečnili jsme pro naše rodiny 3 případové konference, a to za účelem zhodnocení  

situace dítěte v rodině. 

4. 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.  

Realizovali jsme:  

1. Prezentace kampaně „ Mít domov a rodinu – samozřejmost neb vzácnost?“ na besedě 

v knihkupectví u Fryče. 

2. Prezentace kampaně „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“ na akci pro 

rodiny s dětmi „Víla Izerína“, formou výtvarné dílny pro děti a informačního stánku pro 

dospělé, který 50 osob navštívilo přímo, celkem se zúčastnilo akce cca 500 osob. 

3. Tematický večer s názvem „Příběhy pěstounství v nás a kolem nás  II“, kde jsme formou 

tzv. „živých knih“ představovali příběhy lidí, kteří jsou s pěstounstvím nějakým způsobem 

spjatí – pěstouny, terapeuty, sociální pracovnici, klíčovou pracovnici doprovázení. Jako 

doprovodné aktivity jsme představovali některé techniky, které při práci s pěstouny 

používáme, povídali jsme si o doprovázení, a na závěr večera proběhla projekce 

dokumentu cyklu „Rodiče napořád“ a hudební vystoupení skupiny „Bez Beatu“. K dispozici 

byla také kavárna s občerstvením a výtvarná dílna, zaměřená na výrobu šperků z korálků. 

Akci navštívilo 50 osob, z toho se 30 aktivně zapojilo do večera. 

4. Zaměstnanci poskytli celkem 6 individuálních konzultací zájemcům o pěstounskou péči. 

5. Pořádání přednášek, kursů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

- vzdělávání pěstounů. 

Uskutečnili jsme 34 vzdělávacích akcí, které měly celkem 172 vzdělávacích hodin a 

navštívilo je 282 účastníků. 
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Graf Skladba vzdělávacích kursů. 

 

Vzdělávání pěstounských skupin se snažíme uspořádat jak dle vhodných témat, tak také 

skladbou účastníků, z hlediska podobných životních zkušeností a problematiky, kterou 

řeší v souvislosti s pěstounskou péčí. 

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. Tuto formu vzdělávání jsme nabízeli i přechodným pěstounům, 

z důvodu psychické náročnosti výkonu jejich povolání.  

Oproti roku 2017 máme nárůst jak kursů obecně (o 6), tak v počtu vzdělávacích hodin (o 

61) či v počtech účastníků (rovnou o 82!). To nás těší. 

Činnost mimo pověření k výkonu sociálně právní ochrany spočívala v zajištění 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 2018 jsme tuto službu nabídli 20 - ti dětem, v celkovém počtu 747 

individuálních konzultací. 
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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 2018 

jsme uskutečnili 8 případových konferencí, pro OSPODy Frýdlant, Tanvald a Jablonec 

nad Nisou. 

Informace o pracovněprávních vztazích a lidských 

zdrojích. 

Aktivity organizace v hlavní činnosti za rok 2018 zajišťovali 4 zaměstnanci na pracovní poměr, 

všichni čtyři pak s úvazkem 1,0.  

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

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

V roce 2018 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 Mgr. 

Šárka Kohoutová (1,0), Bc. Klára Topolová, (1,0) a Bc. Josef Heindorfer (1,0).  

Vzdělávání, rozvoj zaměstnanců. 

Zaměstnanci Aminy absolvovali akreditované (MPSV) vzdělávací kursy: 

„Vztahová vazba v sociálně právní ochraně dětí“, 12 hodin, LUMOS, 2 pracovníci. 

„Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím“, 8 hodin, VCpVS, 1 pracovník 

„Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením“, 8 hodin, 

VCpVS, 1 pracovník 

„Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou“, 8 hodin, VCpVS, 2 pracovníci 

„Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy“, 8 hodin, VCpVS, 2 

pracovníci 

„Sociální práce s manipulativními rodiči“, 6 hodin, IPSUM, 2 pracovníci 

„Psychologická první pomoc a intervence v krizi, 6 hodin, EDUPOL, 1 pracovník 



Str. 09 
 

 
   

 

„Průvodce pěstounské péče na přechodnou dobu 3“, Dobrá rodina o.p.s., 8 hodin, 1 pracovník 

„Kniha života – metoda práce s dítětem v nrp“, Amalthea, 8 hodin, 1 pracovník. 

Mimo akreditované kursy se naši zaměstnanci účastnili dále: 

Seminář Dobré praxe, 12 hodin, 2 pracovníci. 

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, smluvně zajištěnou u Mgr. Jana Knopa. 

Výhled do budoucnosti 

V roce 2019 budeme pokračovat v zkvalitňování našich služeb formou aplikace standardů 

sociálně právní ochrany, vzděláváním zaměstnanců a pokračováním supervize, přenášením 

zkušeností do praxe a neustálou reflexí naší práce.  

Plánujeme udržet stávající stav klientů a počet úvazků v doprovázení, ovšem se sníženým 

úvazkem pro ředitele organizace, celkově tedy úvazky v doprovázení budou na počtu 3,75.  

Pokud uspějeme s projektem „Děti, domů!“, který jsme počátek roku 2019 podávali do ESF 

fondů – Sociální Inovace, budeme koncem roku intenzivně pracovat na přípravě realizace 

tohoto projektu. Jeho cílem je návrat dětí z ústavní péče či pěstounské péče do biologických 

rodin, s využitím multidisciplinárního přístupu, například s realizací případových konferencí a 

terénní práci, také s řadou podpůrných opatření. 

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. 

Budeme pokračovat v personální stabilizaci služby doučování, s využitím co největšího počtu 

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

z grantů a příspěvků nadací. 

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

Plánujeme pokračování realizace podpůrných skupin pro děti z pěstounské péče, které 

povedou dva zkušení pracovníci, terapeuti. 

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. 

Finanční souhrn 

Informace o výnosech v členění podle zdrojů 

Organizace v roce 2018 hospodařila s částkou 4 041 578 Kč.  

 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče činil v roce 3.896.000,- Kč, jeho nárůst je 

vzhledem k nárůstu klientů služby doprovázení.        

příspěvek na 
výkon 

pěstounské 
péče

3 896 000

granty
80 930

příjmy ze 
vzdělávání

5 000

příjmy z 
případových 
konferencí

30 440

příjmy z táborů
4 000

adresné granty 
pro klienty

25 000

úroky
208

Příjmy organizace v roce 2018

příspěvek na výkon
pěstounské péče

granty

příjmy ze vzdělávání

příjmy z případových
konferencí

příjmy z táborů

adresné granty pro klienty

úroky
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Dary (vč. nadačních příspěvků) od právnických osob jsou ve výši 81.000,- Kč, zbývající část 

19.750,- Kč je převedena do fondu k čerpání v roce 2019 a 77,- Kč vráceno nevyčerpané, od 

fyzických osob – 2.550,- Kč a zúčtování fondů (darů z roku 2017) činilo 16.060,- Kč. 

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

služby a úroky z běžného účtu celkem: 64.647,93 Kč.     

Informace o přijatých bezúplatných plněních (darech) a dárcích. 

Získali jsme tři grantové příspěvky, od Nadačního fondu AVAST 50.000,-Kč na mzdové výdaje 

k zajištění individuálního doučování dětí z pěstounských rodin, 25 000 od Nadace Terezy 

Maxové na stejný účel.  

 

 

Nadace JαT přispěla  6000Kč na propagaci pěstounství – zajištění akce „Příběhy 

pěstounství v nás a kolem nás II“.  

 

DĚKUJEME DÁRCŮM! 
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Přehled o využití finančních prostředků a informace o celkovém 

objemu nákladů 

Na přímý provoz společnosti, tedy na její hlavní činnost, bylo v roce 2018 využito celkem 

3.979.844,62 Kč a to: 

z prostředků státního rozpočtu bylo využito 3.825.853,62 Kč 

z ostatních prostředků (granty): 77.233,- Kč 

z prostředků vlastní činnosti vznikly náklady ve výši: 76.758,- Kč 

Mzda ředitele organizace byla v roce 2018 stanovena na základě smlouvy o výkonu funkce 

ředitele, v částce 10 000kč hrubého měsíčně.   

Celkové hospodářský výsledek organizace za rok 2018 je 60 586,- Kč. V něm je i ztráta z 

vlastní činnosti organizace ve výši 12110,- Kč, kterou musí společnost v příštích letech 

uhradit z vlastní činnosti.  

 

osobní náklady, 
včetně pojištění, 
projektu, daní; 

1 922 708

odvody soc. a 
zdravotní; 
609 531

materiál; 
137052

vzdělávání 
pěstounů; 

180656

odborné služby; 
225423

odlehčovací 
služby; 383606

nájem; 183747

cestovné; 
101000

ostatní služby; 7506

účetnictví; 
102255

telefony, 
internet; 43318

vzdělávání 
zaměstnanců; 

služby webu, 
informační 

systém; 46737

občerstvení na 
školení; 15683

NÁKLADY 2018
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Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni 

V roce 2018 byl vytvořen Fond přijatých darů nadací k čerpání v roce 2019 (911400). 

Účet Stav k  1. 1. 2018 pohyb Stav k 31.12.2018 

911200 16060 -16060 0 

911300 86147,82 +291655,55 377803,37 

911400 0 +19750 19750 

Celkem 102207,82 294345,55 397553,37 

 

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 
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Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) 
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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 
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Kontaktní informace 

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

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

 

   

Amina team v roce 2018, zleva: Josef, Šárka, Tomáš a Klára.    

Informace o společnosti  

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 

mailto:tomaskahan@amina-nrp.cz


Str. 18 
 

 
   

 

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

V průběhu účetního období 2018 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 

 

 




















