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Úvodní slovo 
 

Vážení a milí přátelé, spolupracovníci, kolegové,  

po roce jsme pro vás opět, a to nejen kvůli zákonné povinnosti, přichystali souhrn 

činností, informací i nějakých těch čísel, které se za minulý rok v Amině odehrály. 

Byl to rok úspěšný, Amině se podařilo stabilizovat personálně, úspěchy vnímáme 

také v rozvoji a zkvalitnění některých oblastí práce.  

Nedílnou součástí naší práce se staly případové konference, které realizujeme pro 

OSPOD tzv. „na klíč“, velmi dobře pokračovalo doučování pro děti. Navázali jsme 

na systémovou spolupráci s OSPOD Liberec, formou pravidelných hodnotících 

schůzek. Počet klientů, kterým poskytujeme naše služby, rostl, rostl, až dorostl do 

konečného limitu, který máme. Ano, musíme klienty také odmítat. Pravidelně běží 

supervizní skupiny, velkou radost máme především z té pro přechodné pěstouny, 

kterou se nám v roce 2016 nastartovat nepodařilo. A velkým plusem je rozjezd 

informačního systému, který nám umožní digitalizaci práce, tisknutí méně papírů a 

hlavně efektivní administraci. 

 

Konec roku 2017 nám přinesl i nové výzvy a příležitosti, na kterých v současné době 

pracujeme. Jedná se o možné rozšíření služeb pro rodiny, které jsou rozdělené a 

jejichž děti žijí buď v ústavní či pěstounské péči. Také jsme připravovali realizaci 

podpůrné skupiny pro děti v náhradní rodinné péči, která nyní běží.  

 

Pokračovali jsme ve spolupráci s pěstounskou sekcí Rodiny v centru z Nového Boru, 

zejména v oblasti metodické výměny, a také nastartovali podobnou spolupráci 

s Centrem pro rodinu Náruč, z. ú. z Turnova. 

 

Níže je malý, především statistický výčet naší činnosti. Za těmi čísly je ovšem 

hromada práce, osobního nasazení jak nás, všech pracovníků Aminy, tak externích 

spolupracovníků a zcela jistě i našich partnerů – pěstounů a jejich dětí. Všem těmto 

lidem patří opravdu veliké poděkování, neboť bez nich by Amina nebyla tím, čím je! 

 

Tomáš Kahan 
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Přehled o činnosti za rok 2017 
 

Jsme nezisková organizace, jejímž posláním je podpora 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 podporovat 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 k 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: 
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1. Doprovázení, činnost na základě pověření k uzavírání dohod o výkonu 

pěstounské péče. 

Doprovázení pěstounských rodin formou konzultací, poradenství tvoří 

nejdůležitější část 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 se snažíme vnášet i pohled nás – člověka 

mimo rodinu. 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. 

 

Naše organizace měla v průběhu roku 2017 uzavřené dohody s 85 pěstouny. 

Z toho byly 3 pěstounky na dobu přechodnou, 10 dlouhodobých nepříbuzenských 

pěstounů a 73 rodin tzv. příbuzenské péče.  
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V průběhu roku 2017 jsme získali 20 nových klientů, 3 rodiny spolupráci s námi 

ukončily z důvodu zletilosti dětí, u 6 rodin došlo k ukončení pěstounské péče a 

návratu dětí do biologických rodin, 3krát jsme ukončovali dohodu z důvodu 

odstěhování klienta a jedna dohoda skončila z důvodu 1 z důvodu úmrtí klienta.  

Naprostá většina rodin, se kterými spolupracujeme, je z okresu Liberec, ale 6 

rodin máme z okresu Jablonec n. N.. Většinou poskytujeme konzultace přímo v 

rodinách. 

 

Mezi další služby poskytnuté rodinám patří 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 plně hradíme dětem letní tábory, pořádáme vlastní pobyty.  

V roce 2017 jsme organizovali již osvědčený putovní tábor pro náctileté děti z 

pěstounských rodin, v rámci kterého jsme šli pěšky přes Lužické hory, tentokráte 

ze Svoru přes Českosaské Švýcarsko do Mikulášovic. Na trase měly děti několik 

možností, jak dokázat sami sobě i okolí, že nejsou žádná ořezávátka – jako lezení 

po skalách s horolezci, noční stezku, sjezd na koloběžkách pořádným deštěm, 
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hromadu kopců na vylezení, plnění dalších úkolů. A spoustu zábavy, dřiny s 

plnými batohy a také malinko naší reflexe toho, v čem jsou dobří (ale jen trochu, 

aby děti spíše odpočívaly a nepracovaly). Hodně pozornosti jsme věnovali 

posilování schopnosti spolupráce, udržení nekonfliktního řešení náročných 

situací, oceňování dětí navzájem.  

 

Pro menší děti jsme připravili týdenní pobyt v penzionu s romantickým názvem 

„Na Bidýlku“, který byl věnován práci s keramikou, výrobě hrníčků, turistice, 

koupání, sportovním hrám a soutěžím. Pobytu se zúčastnilo 20 dětí z Aminy a 

ještě jedno dítě, které doprovází OSPOD Liberec, tedy opravdu velká skupina.  

 

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 samy řeknou, případně tam, kde naše síly a odbornost nestačí. 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 2017 jsme poskytli celkem 175,5 

hodiny těchto konzultací, což potvrzuje trend posledních let, ukazující na to, že o 

tuto službu je zájem. 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. 
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3. Poskytování výchovné a poradenské činnosti pěstounům, sledování výkonu 

pěstounské péče. 

 

  

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

zaměstnanci poskytli 608 konzultací, což je oproti roku 2016 nárůst o 142 

konzultací, tento nárůst odpovídá nárůstu počtu klientů, ale také jsme zvýšili počet 

konzultací v průměru na jednu rodinu, který se pohyboval mezi 7 - 8 konzultacemi 

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

Toto číslo tedy hovoří o naší častější práci v rodinách.  

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 zvenku, 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 
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asistenci při kontaktech samotných. Každá forma podpory je zde opět individuální, 

vychází z potřeb a možností rodiny i dítěte. 

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 

odborného poradenství a pomoci žadatelům se zástupce naší organizace aktivně 

účastní jednání pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů, která vznikla 

na krajském úřadu Libereckého kraje. Jejím cílem je sjednocení postupů při 

vyhledávání pěstounů, zejména dlouhodobých. Také se uskutečnily následující 

aktivity: 

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

ekofestivalu Greenfest, kde jsme měli svůj propagační stánek. 

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

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

propagačního stánku pro dospělé. 

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

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

nějakým způsobem spjatí – pěstounů, terapeutů, sociální pracovnice, klíčové 

pracovnice doprovázení. Jako doprovodné aktivity jsme představovali některé 

techniky, které při práci s pěstouny používáme, povídali jsme si o doprovázení a 

na závěr večera promítli film „Kluk na kole“, který se tématem pěstounské péče 

zabývá. Večer proběhl v kině Varšava, tudíž návštěvníci měli k dispozici výborné 

zákusky, kávu, čaj a další občerstvení. 

4. Zaměstnanci poskytli celkem 3 individuální konzultace zájemcům o 

pěstounskou péči. 

 

5. V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek, kursů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 

výchovu - vzdělávání pěstounů. 

Uskutečnili jsme 28 vzdělávacích akcí, které trvaly celkem 111 vzdělávacích hodin 

a navštívilo je 200 účastníků.  
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Graf č. 2. Skladba vzdělávacích kursů. 

 

 

Z organizačních a ekonomických důvodů jsme nerealizovali celovíkendové 

vzdělávací akce, naopak jsme se soustředili na kratší kursy, stabilní je supervizní 

skupiny, pro dlouhodobé pěstouny i pro přechodné. Velmi dobře hodnocenou 

vzdělávací akcí se stal celodenní zážitkový kurs, zaměřený na téma spolupráce v 

rodině, určený nejen pěstounům, ale i jejich dětem. 

  

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. 

  

  

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 poskytnout dětem podporu ve školní 

oblasti, zejména proto, že k tomu nemají vždy doma zajištěny vhodné podmínky, 

jejich pěstouni – často prarodiče, již nemají schopnosti a možnosti děti při školní 

přípravě adekvátně podpořit. Jako doučovatelé pracují studenti pedagogických 

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

dostatek praxe. V roce 2017 jsme tuto službu nabídli 19 dětem, v celkovém počtu 

865 individuálních konzultací. 
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Případové konference jako službu pro OSPODy Libereckého kraje poskytujeme 

od roku 2015, sledujeme narůstající zájem. 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 2017 jsme 

uskutečnili 16 případových konferencí, pro OSPOD Frýdlant a Jablonec nad 

Nisou. 

  

Organizační struktura společnosti 
  

Orgány společnosti jsou: 

  

ředitel, statutární zástupce společnosti:  Mgr. Tomáš Kahan 

správní rada jmenovaná zakladateli o. p. s. 

Tereza Kapalínová, DiS 

Bc. Martina Břeňová 

Mgr. Kateřina Skočdopolová 

 

dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti 

Mgr. Vlastimil Faltýnek  

Mgr. Lucie Mrklasová 

Mirka Kyksová, DiS 

  

V průběhu účetního období 2017 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změně 

ve složení správní a dozorčí rady a osoby ředitele. 

  

Informace o předpokládaném vývoji organizace. 
  

 V roce 2018 budeme pokračovat ve zkvalitňování našich služeb formou aplikace 

standardů kvality 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, tedy 4,0.  
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Připravujeme novou službu pro rodiny, jejichž děti byly umístěné do ústavní péče 

nebo jsou v péči pěstounské, a kde je předpoklad návratu těchto dětí do vlastní 

rodiny. Musíme hledat zdroj financování, kde se nabízí buď využití tzv. Sociálních 

inovací v ESF, případně program MPSV „Rodina“. 

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. 

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. 

Plánujeme realizaci 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. 

  

Informace o pracovněprávních vztazích a lidských zdrojích. 
 
Aktivity organizace v hlavní činnosti za rok 2017 zajišťovali 4 zaměstnanci na 

pracovní poměr, z toho tři s úvazkem 1,0 a jeden, u kterého se úvazek navyšoval v 

průběhu roku z 0,5 na 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 2017 to bylo celkem 8 externích odborníků. 

  

Vzdělávání, rozvoj zaměstnanců. 

Základní zaměstnanecký team se v průběhu roku změnil, a to odchodem kolegyně, 

která ukončila pracovní poměr dohodou k 31. 3. 2017, neboť se po mateřské 
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dovolené vracela na své původní místo, podařilo se nám však ihned vybrat nového 

pracovníka. Také jsme rozšířili počet úvazků na pozici doprovázení o jeden úvazek. 

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).  

  

Zaměstnanci Aminy absolvovali akreditované (MPSV) vzdělávací kursy: 

„Specifika vzdělávání z řad příbuzných“, Rozum a Cit, 20 hodin 1 pracovník. 

„Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími“, MUDr. František Matuška, 16 

hodin, 2 pracovníci. 

„Komunikace a výchova dítěte v období dospívání, rizika v tomto období“, Amalthea 

z.s., 8 hodin, 1 pracovník. 

 „Nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami“, Lumos, 3 hodiny, 1 pracovník. 

„Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s biologickou rodinou“, Velký vůz Sever, 8 

hodin, 1 pracovník. 

„Využití facilitace v sociální práci“ Velký vůz Sever, 16 hodin, 1 pracovník. 

„Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných, v pěstounské péči a 

adopci“, Středisko náhradní rodinné péče, 20 hodin, 1 pracovník. 

  

Mimo akreditované kursy se naši zaměstnanci účastnili dále: 

 „Seminář dobré praxe“, KÚ LK, 12 hodin, 1 pracovník. 

  

V organizace probíhá pravidelná skupinová kazuistická supervize, v rozsahu 3 

hodiny přibližně jednou za měsíc.  

Zaměstnanci mají k dispozici také individuální supervizi v rozsahu jednou za dva 

měsíce, případně i častěji, smluvně zajištěnou u Mgr. Jana Knopa. 

  

   

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, 40 

000 od statutárního města Liberec z fondu Vzdělávání za stejným účelem a od 
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Nadace J&T 7815,- Kč na propagaci pěstounství – zajištění akce „Příběhy 

pěstounství v nás a kolem nás“. 

Děkujeme dárcům! 

 

 

 

Informace o výnosech v členění podle zdrojů 
 

Dary (nadační příspěvky) – od právnických osob – 41.755,- Kč, zbývající část 

16.060,- Kč je převedena do fondu k čerpání v roce 2018,  

Státní příspěvek na výkon PP – 3.484.000,-Kč 

Statutární Město Liberec – 40.000,- Kč 

Vlastní činnost organizace – vzdělávací kurzy, organizace případových konferencí 

a ostatní služby a úroky z běžného účtu celkem: 57.674,23 Kč.             

 

Celkové výnosy společnosti v účetním období činily: 3.623.429,24 Kč. 
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příspěvek na výkon pěstounské péče 3 484 000 

granty 97 815 

příjmy ze vzdělávání 3 600 

příjmy z případových konferencí 51 100 

příjmy z táborů 2 500 

úroky 474 

 

 

Přehled o využití finančních prostředků a informace o celkovém objemu 
nákladů 

 

 

Na přímý provoz o.p.s. (hlavní činnost) bylo v roce 2017 využito celkem 

3.331.773,69 Kč: 

Z prostředků státního rozpočtu bylo využito  3.251.798,69 Kč. 

Z ostatních prostředků: 41.755,- Kč 

Z prostředků vlastní činnosti vznikly náklady ve výši: 38.220,- Kč 

 

Z těchto celkových nákladů jsou náklady na zaměstnance v tis.Kč: 

 

mzdové náklady 1689 

zákonné pojištění 541 

os.náklady celkem 2230 

Mzda ředitele organizace je stanovena na základě smlouvy o výkonu funkce 

ředitele, v částce 10 000kč měsíčně.   
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Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni 
 

V roce 2017 byl vytvořen Fond přijatých darů nadací k čerpání v roce 2018 (911200). 

 

Účet Stav k  1.1.2017 vyčerpáno Stav k 31.12.2017 

911200 0 0 16060 

Celkem 0 0 0 

 

 

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. 

Tvoří je zejména – závazky vůči zaměstnancům, finančnímu úřadu, OSSZ a ZP. 

 

 

Účetní závěrka ke dni 31.12.2017 

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě 




















