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Ohlédnutí za rokem 2019 v  podobě této výroční 
zprávy vzniká ve velmi zvláštní době. Před pár týdny 
se život náhle změnil, v  mnoha oblastech zpomalil, 
v některých směrech naopak nabral vysoké obrátky. 
Koronavirová krize nás zasáhla všechny, ať už jsme 
si její existenci byli ochotni připustit méně, či více. 
Naskytlo se spoustu času na přemýšlení, bilancování, 
hodnocení a přehodnocování… 

V roce 2019 ALMA oslavila první kulatiny – 10 let po-
skytování sociálních a zdravotních služeb! Možná to 
není mnoho, ale přesto bych ráda využila toto deseti-
leté výročí jako příležitost ke krátkému nahlédnutí do 
historie naší organizace.

V roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Alma Femi-
na, v  čele zakladatelského týmu stála Mgr. Zuzana 
Skálová. O necelé dva roky později, tedy na jaře roku 
2009, se v Holešovicích otevřelo Centrum služeb ná-
sledné péče pro ženy ALMA zaměřené primárně na 
doléčování a  podporu sociálního začleňování osob 
závislých na alkoholu. Program byl určen výhradně 
ženské klientele a  již v  prvním roce fungování jeho 
služeb využilo 102 klientek. Sdružení se věnovalo také 
osvětové a publikační činnosti. Díky finanční podpoře 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR se služba dynamicky rozvíjí a v roce 2012 získává 
organizace Čestné uznání za kvalitu v  sociální péči. 
Další ocenění přichází hned následující rok v podobě 
udělení ceny Nadace Rozvoje Občanské Společnosti 
„Neziskovka roku 2013“ v kategorii malé organizace. 

V  průběhu let se mění ředitelé organizace, lidé, kte-
ří v ní pracují, adresy i právní podoba. Organizace se 
transformuje nejprve v obecně prospěšnou společnost 
a po pár letech v zapsaný ústav Centrum ALMA, z.ú..  
Co se však po celou dobu nemění je základní my-
šlenka a poslání organizace, tedy poskytovat po-

moc a podporu lidem, kteří žijí v závislosti a v zá-
vislostním chování. Původní zaměření na ženy 
závislé na alkoholu se postupně rozšiřuje o další cílo-
vé skupiny pokrývající celé spektrum látkových i ne-
látkových závislostí a samozřejmě pracujeme i s muži 
a mladistvými. Organizace získává status zdravotnic-
kého zařízení.

Nové impulzy k dalšímu rozvoji přicházejí v roce 2016, 
kdy byla navázána odborná spolupráce s městem Ne-
ratovice. Vznikla zde pobočka Centra ALMA z.ú. po-
skytující sociální poradenství v oblastech adiktologie, 
rodinných a vztahových potíží, či výchovných problé-
mů s dětmi a dospívajícími. Dalším krokem bylo získá-
ní pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, na 
jehož základě se od roku 2017 můžeme věnovat i tzv. 
doprovázení pěstounských rodin. Ředitelské veslo 
Centra ALMA, z.ú. jsem převzala teprve nedávno a při-
znávám, že jsem ho převzala s obrovskou pokorou. 

Cítím zodpovědnost vůči všem svým předchůd-
cům a děkuji jim tímto za vše, co pro ALMU vykonali.

Cítím velikou zodpovědnost vůči všem našim do-
nátorům, velice si jejich podpory vážím. 

Cítím zodpovědnost vůči všem svým kolegům, 
protože vím, že bez jejich obětavé a  profesionálně 
odvedené práce by to prostě nešlo. 

Cítím zodpovědnost vůči všem spolupracujícím 
odborníkům a subjektům, protože bez jejich ocho-
ty ke spolupráci, bychom toho sami příliš nezmohli. 

A v první řadě cítím odpovědnost vůči všem na-
šim klientům, kteří k nám našli, nebo nacházejí, ces-
tu a kteří dovolí, abychom je na té jejich životní cestě 
mohli alespoň chvíli provázet.

Radka Plačková
Ředitelka Centra ALMA, z.ú.
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Poradna  
ALMA Praha
… je základní program našeho zařízení, který Centrum Alma nabízí 
již od roku 2009. Postupně se tento program rozdělil na dvě větve. 
A to Ambulantní léčbu a Následnou péči.

Ambulantní léčba  
je certifikovaná zdravotní služba, ve které pracujeme s klienty v režimu léčebného procesu syndromu závis-
losti. Tradičně je Centrum ALMA, z.ú. spojováno s léčbou alkoholové závislosti, v posledních letech tomu již 
tak úplně není.  Syndrom závislosti chápeme jako závislostní model chování, který je aplikován na různé typy 
látek a může se projevovat i jako tzv. nelátková závislost. 

Součástí ambulantní léčby jsou individuální konzultace s adiktologem, psychiatrem a skupinová forma léčby. 

Následná péče  
je sociální služba provozovaná ambulantní formou. Docházejí do ní klienti, kteří již abstinují a úspěšně 
absolvovali minimálně ambulantní léčbu, nebo pobytovou léčbu v některém typu zařízení (komunitní typ, či 
zdravotní typ léčby).  Služba obsahuje psychosociální pomoc klientům, kteří se vracejí zpět do běžného živo-
ta a běžných vztahů. Pomoc nacházejí jak v individuálním, tak skupinovém přístupu.

Součinností obou služeb naplňujeme již dlouhodobě 
holistický a integrativní přístup k problému, kdy se 
na jednom pracovišti protíná jak zdravotní,  
tak sociální pomoc našim klientům. 

2019 Počet uživatelů služby

183 114 1973
Počet prvních kontaktů Počet kontaktů celkem

2019 Počet uživatelů služby

88 26 1276
Počet prvních kontaktů Počet kontaktů celkem
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Centrum Alma. z.ú.

Poslání
Ambulance adiktologie Centra Alma, z.ú. poskytuje 
adiktologické a sociální služby lidem ohroženým 
důsledky závislostního chování a také jejich blízkým. 
Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního 
stylu a rozhodují se pro abstinenci.

Cíle
   Dosažení a udržení abstinence.

   Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů 
klienta s jeho blízkými.

   Pomoc při začleňování klientů do společnosti.

   Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých 
klientům se závislostním chováním.

   Motivace ke změně životního stylu týkajícího se 
závislostního chování.

Cílová skupina
   Osoby ohrožené závislostí a rizikovým užíváním 

návykových látek

   Osoby závislé

   Klienti s duální diagnózou

   Osoby dlouhodobě abstinující

   Osoby blízké všem předchozím skupinám

Územní působnost
Služba je poskytována na území Hlavního města 
Praha a ve správním odvodu obce s rozšířenou 
působností Neratovice (od 1.1.2020 pouze na území 
Hlavního města Praha).

Forma služby
   ambulantní

   Služba je poskytována pondělí až čtvrtek od 9:00 
do 16:00, v pátek od 9:00 do 14:00. V odůvod-
něných případech lze konzultaci dojednat mimo 
uvedený časový rámec. Časy skupinových terapií 
jsou zpravidla 17:00 – 18:30.

   Služba je poskytována bezplatně.

Kontakty
Adresa: 
Poradna ALMA, Centrum Alma, z.ú. 
Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7
www.centrum-alma.cz

Pracovní tým

Mgr. Daniel Dvořák
sociální pracovník, terapeut

Dana Pěčová
adiktolog (do 31.12.2019)

Mgr. Martina Košťáková
adiktolog

Bc. Richard Hanus, DiS.
sociální pracovník, adiktolog (od 1.1.2020)

Bc. Radka Plačková, DiS.
sociální pracovnice (do 31.12.2019)

Mgr. Maria Vershinina
psycholog (do 31.12.2019)

Mgr. Iva Šulcová
adiktolog

MUDr. Miroslav Sekot
psychiatr

Telefon:  
+420 774 490 789,  
+420 266 317 404

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Náklady na službu Poradna ALMA Praha

Výnosy

2 462 615

Náklady  
na služby

2 462 615

Z toho nákup  
zboží a služeb

377 517

Z toho osobní  
náklady

2 085 098

Výsledek  
hospodaření

–
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Centrum Alma. z.ú.

Poradna  
ALMA Neratovice
Poradna Alma Neratovice pracovala v roce 2019 jako dislokované 
pracoviště služby Následné péče Poradny Alma Praha. Od roku 
2020 je již samostatnou sociální službou (odborné sociální 
poradenství). Reagovali jsme tak na potřebu města Neratovic, 
zejména oddělení sociálně právní ochrany dětí.

2019 Počet uživatelů služby

140 64 389
Počet prvních kontaktů Počet kontaktů celkem

V roce 2019 byla služba poskytována pravidelně 6 
dní v měsíci a jejími nejčastějšími klienty byli rozvá-
dějící se rodiče, resp. rozcházející se partneři a jejich 
děti. Pracovali jsme s nimi formou sociálního a psy-

chologického poradenství a mediace. Připravovali 
jsme půdu pro další, co nejméně rizikové, podmínky 
života dětí během a po rozchodu rodičů. 

Pracovní tým

Mgr. Daniel Dvořák
sociální pracovník, terapeut

Mgr. Maria Vershinina
psycholog

Kontakty
Adresa: 
Poradna ALMA Neratovice,  
Centrum Alma, z.ú. 
nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice
www.centrum-alma.cz

Telefon:  
+420 608 804 494

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Náklady na službu Poradna ALMA Neratovice

Výnosy

238 600

Náklady  
na služby

238 600

Z toho nákup  
zboží a služeb

25 000

Z toho osobní  
náklady

213 600

Výsledek  
hospodaření

–



10

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 9

11

Centrum Alma. z.ú.

Psychologické  
poradenství pro školy  
Neratovice
Tato služba vznikla na základě poptávky Odboru školství a vnějších 
vztahů Města Neratovice. Služba je zaměřena především na 
školskou problematiku v oblasti rizikového chování a výchovných 
problémů žáků na základních školách v Neratovicích. Cílovou 
skupinu tedy tvoří děti, rodiče a pedagogičtí pracovníci. 
Psychologické poradenství jim bylo v roce 2019 poskytováno 
pravidelně 6 dnů v měsíci. 

2019 Počet uživatelů služby

64 64 160
Počet prvních kontaktů Počet kontaktů celkem

Pracovní tým

Mgr. Daniel Dvořák
sociální pracovník, terapeut

Mgr. Maria Vershinina
psycholog

Kontakty
Adresa: 
Poradna ALMA Neratovice,  
Centrum Alma, z.ú. 
nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice
www.centrum-alma.cz

Telefon:  
+420 608 804 494

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Děkujeme představitelům města Neratovice a pracovníkům odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, neméně pak pracovníkům odboru školství 
a vnějších vztahů, za nevšední podporu při naší společné práci. 

Náklady na službu Psychologické poradenství pro školy Neratovice

Výnosy

200 000

Náklady  
na služby

200 000

Z toho nákup  
zboží a služeb

32 500

Z toho osobní  
náklady

167 500

Výsledek  
hospodaření

–
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Podpora  
pěstounských rodin
Centrum ALMA, z.ú. realizuje činnosti sociálně právní ochrany dětí 
a uzavírání dohod s osobami pečujícími od poloviny roku 2017.

2019 Počet uzavřených dohod

16 18 19
Počet náhradních rodičů Počet dětí v náhradní rodinné péči

V oblasti náhradní rodinné péče pracujeme s ná-
hradními rodinami především terénní formou, 
poskytujeme poradenství, zprostředkování odborné 
pomoci a dalších služeb a realizujeme vzdělávací 
aktivity pro náhradní rodiče. 

Doprovázíme pěstounské rodiny z regionu ORP 
Neratovice, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk a na 
území Hlavního města Praha.

12
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Centrum Alma. z.ú.

Poslání
Posláním Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, 
z.ú. je posilovat náhradní rodiny. Pěstounům, dětem 
jim svěřeným a dalším členům rodiny poskytujeme 
stabilní oporu, informace a poradenství. Důraz kla-
deme především na zájem dítěte.

Cíle
   Dítě žije v bezpečném, stabilním a přijímajícím 

prostředí.

   Pěstoun respektuje individualitu dítěte.

   Pěstoun rozšiřuje své možnosti a schopnosti 
pravidelným vzděláváním a přijímáním doporu-
čení a informací.

   Pěstoun se nebojí požádat o pomoc, pokud 
nastane situace, ve které se cítí nejistě.

   Pěstoun je schopný přijímat rozhodnutí druhých 
(soud, OSPOD).

   Pěstoun podporuje kontakt dítěte s biologickou 
rodinou v souladu se zájmy a potřebami dítěte.

   Dítě je připraveno na přechod do jiného typu 
péče (původní rodina, osvojení, trvalá pěstoun-
ská péče, ústavní výchova).

Cílová skupina
   Osoby pečující (pěstouni, poručníci) trvale žijící 

v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.

   Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou 
dobu) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve 
Středočeském kraji.

   Děti umístěné v náhradní rodinné péči

   Osoby blízké dětem v náhradní rodinné péči 
(sourozenci, rodiče, prarodiče apod.)

   Další osoby v náhradních rodinách (biologické 
děti a partneři osob pečujících)

   Děti, které kontaktují pracovníka Centra Alma 
z.ú. s žádostí o pomoc.

Zásady činnosti
   Individuální přístup – pracovníci uznávají jedineč-

nost každého klienta, dítěte, rodiny a své činnos-
ti přizpůsobují aktuální situaci

   Důvěra – pracovníci zachovávají mlčenlivost a se 
svěřenými informacemi nakládají tak, aby neo-
hrozili soukromí klienta a jeho blízkých

   Respekt – pracovníci plně uznávají přání, názory 
a potřeby jednotlivých členů rodiny

   Transparentnost – pracovníci předávají klientům 
pravdivé a úplné informace

   Partnerská komunikace – vztah pracovníka a kli-
enta je rovnocenný

   Spolupráce – pracovníci aktivně spolupracují 
s dalšími odborníky, především se zástupci od-
dělení sociálně právní ochrany dětí

Veškeré principy činnosti Podpory pěstounské rodi-
ny Centra ALMA, z.ú. vychází z jedné hlavní zásady 
a tou je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a pod-
nětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Naši pra-
covníci směřují svou podporu tak, aby v pěstounské 
rodině bylo takové prostředí vytvořeno především 
pro dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ale také 
pro všechny ostatní členy rodiny. 

Seznam činností vykonávaných 
na základě pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany
Na základě pověření vydaného Magistrátem hl.m. 
Praha jsou pracovníci Podpory pěstounské rodiny 
Centra ALMA, z.ú. oprávnění vykonávat tyto činnosti:

   Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče 
podle § 47 písm.b ZSPOD

    Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřeli dohodu 
o výkonu pěstounské péče, výchovnou a po-
radenskou péči při výkonu pěstounské péče 
a sledovat výkon pěstounské péče. Pokud osoba 
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 
povinna výchovnou a poradenskou péči poskyt-
nout (§ 48 písm.f ZSPOD). Území působnosti:

Kontakty
Adresa: 
Podpora pěstounských rodin,  
Centrum ALMA, z.ú., 
Jankovcova 864/45, 170 00 Praha 7
www.centrum-alma.cz

Pobočka Neratovice: 
Centrum Alma, z.ú.,  
nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice

Pracovní tým

Mgr. Daniel Dvořák
sociální pracovník, terapeut

Bc. Radka Plačková, DiS.
klíčová pracovnice

Michaela Rejšková, DiS.
klíčová pracovnice (od 12.9.2019)

Telefon:  
+420 724 719 533

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Náklady na službu Podpora pěstounských rodin

Výnosy

544 316

Náklady  
na služby

490 879

Z toho nákup  
zboží a služeb

290 164

Z toho osobní  
náklady

254 152

Výsledek  
hospodaření

53 437

Území působnosti
Služba Podpora pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú je poskytována na území Hlavního města Prahy a ve 
Středočeském kraji.
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Ministerstvo zdravotnictví ČR 450 000

Kraj Hlavní město Praha 972 000

Magistrát Hl.m.Prahy - sociální oblast 497 000

Magistrát Hl.m.Prahy - oblast adiktologických služeb 140 000

RVKPP - Úřad Vlády ČR 201 000

KÚ Středočeského kraje 58 600

Úřad práce ČR 544 000

Město Neratovice 380 000

Městská část Praha 3 8 000

Městská část Praha 5 13 000

Městská část Praha 7 27 000

Městská část Praha 8 28 000

Městská část Praha 9 15 000

Městská část Praha 10 50 000

Městská část Praha 11 16 000

Městská část Praha 12 20 000

Městská část Praha 13 20 000

Ostatní příjmy 5 931

Celkem 3 445 531

Uzavřené smlouvy na dotace  
a ostatní výnosy v roce 2019

Centrum Alma. z.ú.

Položka Aktiva celkem Ke dni 1. 1. 2019 Ke dni 31. 12. 2019

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhod. majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 588 714

B. II. Pohledávky celkem 71 83

B.II Krátkodobý finanční majetek celkem 513 630

B.III Jiná aktiva 4 1

 AKTIVA Celkem 588 714

Položka Pasiva celkem Ke dni 1. 1. 2019 Ke dni 31. 12. 2019

A.  Vlastní zdroje celkem 274 335

A. I.  Jmění celkem 205 205

A. II.  Výsledek hospodaření celkem 69 130

B.  Cizí zdroje celkem 314 379

B. III.  Krátkodobé závazky celkem 267 332

B. IV.  Jiná pasiva celkem 47 47

 PASIVA Celkem 588 714

Položka Výnosy celkem Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. I.  Tržby za vlastní výkony celkem 0 0

B. IV.  Ostatní výnosy celkem 6 0

B. VI.  Přijaté příspěvky celkem 0 0

B. VII.  Provozní dotace celkem 3 439 0

 VÝNOSY Celkem 3 445 0

 Daň z příjmu 0 0

D.  Výsledek hospodaření celkem 53 0

Položka Náklady celkem Za činnost celkem

A. I.  Spotřebované nákupy a služby celkem 649

A. II. Změna stavu zásob 0

A. III.  Osobní náklady celkem 2 720

A. IV.  Daně a poplatky celkem 2

A. V.  Ostatní náklady celkem 21

A. VI.  Odpisy, prodaný majetek celkem 0

 NÁKLADY Celkem 3 392

Zveřejňování údajů  
z Účetní Závěrky za rok 2019
Rozvaha (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2019 jsou uloženy v sídle Centra ALMA, z.ú.
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Poděkování
Srdečně děkujeme všem za podporu naší činnosti v roce 2019.
Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Středočeský kraj, Město Neratovice, MČ Praha 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Poděkování patří také advokátní kanceláři JUDr. Luboše Kuny za pomoc a konzultace v oblasti 
právní problematiky.

Kontakty a důležité informace
Adresa: Centrum ALMA, z.ú., Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Pobočka Neratovice: nám. Republiky 400, budova Městského úřadu, vchod z boku
IČ: 226 650 05
E -mail: info@centrum-alma.cz
Tel: 266 317 404, 774 490 789
Datová schránka: v9SS7yv
Číslo účtu: 217 302 480 / 0300
www.centrum-alma.cz

Statutární orgán – ředitel
Mgr. Daniel Dvořák (do 31.12.2019)
Bc. Radka Plačková, DiS. (od 1.1.2020)

Revizor: Ing. Radek Pavelka

Registrace v rejstříku ústavů, vedeného městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 518.
Registrovaná sociální služba: služby následné péče, identifikátor: 4851969
Registrovaná sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6711298 (od 1.1.2020)
Zařízení je oprávněno k poskytování zdravotních služeb pod sp.zn.: S-MHMP 506469/2017 ZDR.
Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany na základě Rozhodnutí MHMP Sp.zn.: S-MHMP 
338944/2019 ze dne 19.2.2019 (první Rozhodnutí Sp.zn.: 993136/2017).  
 
Rozsah činností: 
   uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b ZSPOD
   poskytování osobě pečující, s níž uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovné a poradenské 

péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto služ-
bu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Správní rada:
Msc. Kateřina Vickers – předsedkyně
PhDr. Magdalena Frouzová – člen
MUDr. Miroslav Sekot – člen


