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Amalthea poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické služby 

rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany 

dětí. Cílem organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách 

vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do 

ústavní péče.



Podpora pro rodinu a dítě

Podporu a pomoc poskytujeme rodinám a dětem, které se 

ocitly v náročné životní situaci. 

Hrozí jim odebrání dítěte z péče nebo již bylo dítě z rodiny 

odebráno.

Zaměřujeme se na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, 

tak aby rodiče uměli svým dětem zajistit bezpečné prostředí, 

dostatek podnětů pro jejich zdravý rozvoj

a jistou vztahovou vazbu.



Kniha pro rodiče 

• je určená sociálním 

pracovníkům pro práci s 

rodiči s různým druhem 

znevýhodnění

• zaměřuje se na děti do 6ti 

let



• kniha je prakticky  
rozdělena do jednotlivých 
témat

• pro snadné čtení 
obsahuje názorné 
obrázky a krátké texty







Naše podpora se zaměřuje nejen na rodiče, kteří 
již děti mají, ale i na rodiče nastávající. 

Při naší každodenní práci jsme si uvědomili, že 
nám chybí podobný srozumitelný „návod“ 
zaměřený na toto náročné období (těhotenství, 
porod, ukončení těhotenství apod.)



A tak díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem

vznikla kniha Budu máma… 



Naším dlouhodobým cílem 
je pomoci nalézt správnou 
cestu matkám ke svým 
dětem a dětem do 
bezpečné náruče rodičů. 

Kniha je zaměřena na 
období od početí do 
šestinedělí



Kniha poskytuje důležité 
informace a je doplněna 
ilustracemi

Dále obsahuje slovníček 
pojmů, základní kontakty, 
kde hledat pomoc a 
podporu.



Individuální práce s knihou

• S knihou pracujeme 
během konzultací v rodině

• Během povídání si 
budoucí rodič může dělat 
poznámky

• Je možné tisknout 
jednotlivé části knihy



Skupinová práce s knihou

• Knihu využíváme na 
kurzu rodičovských 
kompetencí a na 
společných výjezdech

• O jednotlivých tématech 
skupina diskutuje,
sdílí vlastní zkušenosti



Naše zkušenosti

Tak jako Kniha pro rodiče je 
klienty kladně hodnocena, 
je pro ně přehledná a 
srozumitelná.



Knihy je možné bezplatně stáhnout a využívat ke 
své práci

Kniha pro rodiče 
https://www.wearelumos.org/czechrepublic/media-
centre/publications/

kniha Budu máma…
https://www.amalthea.cz/publikace-ke-stazeni/

Budeme rádi za vaše zpětné vazby

https://www.wearelumos.org/czechrepublic/media-centre/publications/
https://www.amalthea.cz/publikace-ke-stazeni/


Od května 2017 nabízíme 
rodičům vzdělávací program: 

„Jak lépe porozumět 
svému dítěti“

Kurz probíhá formou dvanácti 
skupinových setkání 1x14 
dnů a individuálních návštěv 
v domácnosti 
účastníka.



Děkuji za pozornost 


