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Když se nyní s odstupem ohlížím za rokem 2020 napadají mě slova jako zastavení, 
přehodnocení, rozvoj…

I přes všechny koronavirové události se dá říci, že rok 2020 nám hodně dal. Naučil 
nás vážit si zdraví našeho i našich blízkých a jak důležitá je jeho ochrana. Naučil nás 
vážit si běžných, do té doby možná obyčejných, věcí, jako je například setkávání s ro-
dinou a přáteli, cestování nebo návštěvy nejrůznějších kulturních akcí. Jsem optimista 
a proto věřím, že děti se naučily mít rády školu. 

Naše práce je postavená především na osobním individuálním přístupu. Během nej-
přísnějších protiepidemických opatřeních jsme se já a moji kolegové museli přeori-
entovat na jiné formy kontaktu s klienty. Na dálkový přístup poskytování služeb jsme 
přešli již v první covidové vlně a díky tomu jsme s našimi klienty zůstali v intenzivním 
spojení v období, které pro většinu z nich bylo velmi náročné. 

Říká se, že krize je příležitost k růstu. Tahle covidová krize ukázala nejen kdo je 
ochoten hledat nové příležitosti a růst, ale také kdo je ochoten nezištně a dobrovolně 
pomáhat. Obracela se na mě celá řada lidí s nabídkou různých forem pomoci. Díky 
tomu se nám podařilo získat pro děti v pěstounských rodinách počítače potřebné 
pro distanční výuku, případně internetové připojení, ale také doučování. Všem, kteří 
projevili jakoukoli podporu či ochotu pomáhat, velice děkuji.

Chtěla bych zde také poděkovat pracovníkům Magistrátu hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje, kteří se již od prvních chvil pandemického ohrožení snažili 
zajistit pro pracovníky v sociálních službách nedostupné ochranné pomůcky a pod-
porovali nás, jak jen to bylo za dané situace možné.

Radka Plačková,
ředitelka
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PORADNA  
ALMA PRAHA

Ambulantní léčba  
je certifikovaná zdravotní služba, ve které pracujeme 
s klienty v režimu léčebného procesu syndromu zá-
vislosti. Smyslem programu Ambulantní léčby je pře-
devším nastolení abstinence od návykových látek, 
a poté její udržení v běžných životních podmínkách 
klienta. Součástí programu může být testování na 
přítomnost návykových látek, pokud je to podmín-
kou třetích stran, nebo na základě dohody pracov-
níka s klientem. Indikovaným klientům podáváme 
disulfiram, jako součást léčby. 

Základními metodami práce jsou adiktologické 
vyšetření klienta s možností psychiatrické konzulta-
ce, individuální terapie a poradenství a v neposlední 
řadě skupinová terapie v podobě tzv. „motivační 

skupiny“. Motivační skupina představuje otevřený 
skupinový prostor pro klienty, kteří jsou zařazeni do 
programu Ambulantní léčby. Skupinová terapie je 
nedílnou součástí programu Ambulantní léčba. 

Bezprostředně po vyhlášení hygienicko-protiepi-
demických opatření na jaře roku 2020 byla v Am-
bulantní léčbě zavedena možnost telefonických 
a on-line konzultací. Tyto konzultace probíhaly po 
předchozím objednání na určité datum a čas jako 
v běžném provozu a byly našimi klienty intenzivně 
využívány. Při rozvolňování opatření jsme se s klien-
ty postupně vrátili k tradičním formám práce. Stejný 
postup byl využit i během podzimní covidové vlny. 
Díky dálkovému přístupu se počet klientů ani kon-
taktů nijak výrazně neliší od předchozího období.

Rok 2020

Počet uživatelů 
služby

113 76

Počet prvních  
kontaktů

995

Počet kontaktů 
celkem

1328,75

Počet hodin  
přímé práce
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Poslání
Poradna ALMA – ambulantní léčba poskytuje 
zdravotní adiktologické 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 blízké všem předchozím skupinám

Územní působnost
Služba je poskytována 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 odůvodněných případech lze konzultaci  
dojednat mimo uvedený časový rámec.  
Časy skupinové terapie (motivační skupina)  
je každou středu 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
vedoucí služby, terapeut

dvorak@centrum-alma.cz

MUDr. Miroslav Sekot
psychiatr

info@centrum-alma.cz

Bc. Richard Hanus, DiS.
sociální pracovník, adiktolog

hanus@centrum-alma.cz

Mgr. Iva Šulcová
adiktolog

sulcova@centrum-alma.cz 

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

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Náklady na službu Poradna ALMA – ambulantní léčba

Výnosy

739 000 739 000

Náklady služby

102 438

Z toho nákup  
zboží a služeb

636 562

Z toho osobní  
náklady

–

Výsledek  
hospodaření

P O R A D N A  A L M A  P R A H A
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NÁSLEDNÁ PÉČE  
ALMA

Program následná péče  
navazuje svým pojetím na program Ambulantní 
léčby. Jedná se o registrovanou sociální službu 
poskytovanou ambulantní formou, která je přiroze-
ným pokračováním zdravotních služeb.  Je určena 
klientům, kteří úspěšně absolvovali minimálně šes-
timěsíční ambulantní léčbu, nebo úspěšně ukončili 
základní tříměsíční pobytovou léčbu v některém typu 
léčebného zařízení a nyní již abstinují.  Základními 
metodami doléčování je individuální poradenství 
a skupinová terapie. V Následné péči ALMA klienti 
nacházejí psychosociální pomoc a podporu při ná-
vratu do běžného života a při obnově vztahů naruše-
ných předchozím závislostním způsobem života. 

I přes všechna protiepidemická opatření, která 
v roce 2020 významně zasáhla do způsobu práce 
s klienty, byla služba poskytnuta srovnatelnému po-
čtu osob jako v předchozích letech. Stejně tak jako 

u programu ambulantní léčby, tak i v následné péči 
dokázali pracovníci rychle reagovat na zavedená 
omezení osobních kontaktů a služba byla klientům 
nepřetržitě poskytována on-line formou prostřed-
nictvím skype nebo videohovorů. Klienti tak zůstávali 
se zařízením v kontaktu i v obtížných a psychicky 
náročných obdobích covidové krize.

Součástí programu Následné péče jsou dva typy 
skupinové psychoterapie. První typ (skupina) je ori-
entována na klienty, kteří bezprostředně přicházejí 
do programu po absolvování léčby a soustředí se 
především na udržení abstinence. Druhým typem je 
tzv. „růstová skupina“, do které docházejí klienti po 
řádném ukončení programu Následné péče, jedná 
se o uzavřený typ skupiny. Obsahem skupinových 
setkání je především práce se vztahy a obnovení 
přirozených procesů života. 

Rok 2020

Počet uživatelů 
služby

85 44

Počet prvních  
kontaktů

905

Počet kontaktů 
celkem

1024,75

Počet hodin  
přímé práce



11

Centrum Alma. z.ú.

10

Poslání
Program Následné péče Centra Alma, z.ú. poskytuje 
sociální a adiktologické služby lidem ohroženým 
důsledky závislostního chování a také jejich blízkým. 
Pracujeme zde s klienty, kteří dokončili středně, či 
dlouhodobou pobytovou léčbu, případně ambulant-
ní léčbu, nebo abstinují po významnou dobu. 

Cíle
– 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.

Forma služby
–  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
vedoucí služby, terapeut

dvorak@centrum-alma.cz

MUDr. Miroslav Sekot
psychiatr

info@centrum-alma.cz

Bc. Richard Hanus, DiS.
sociální pracovník, adiktolog

hanus@centrum-alma.cz

Michaela Rejšková, DiS.
sociální pracovnice

rejskova@centrum-alma.cz

Mgr. Iva Šulcová
adiktolog

sulcova@centrum-alma.cz 

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

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Náklady na službu Následná péče ALMA

Výnosy

2 754 900 2 754 900

Náklady služby

379 946

Z toho nákup  
zboží a služeb

2 374 954

Z toho osobní  
náklady

–

Výsledek  
hospodaření

N Á S L E D N Á  P É Č E  A L M A
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PORADNA ALMA  
NERATOVICE

Poradna Alma Neratovice vznikla v roce 2016 jako di-
slokované pracoviště služby Následné péče Poradny 
Alma Praha. Od ledna roku 2020 je však již samo-
statnou sociální službou registrovanou jako odborné 
sociální poradenství. Reagovali jsme tak na potřebu 
města Neratovic, zejména oddělení sociálně právní 
ochrany dětí. Služba je poskytována pravidelně 6 dní 
v měsíci a jejími nejčastějšími klienty jsou děti a mla-
diství s výchovnými problémy a jejich rodiče, rodiče 
nezletilých dětí, kteří žijí rizikovým způsobem živo-
ta a v neposlední řadě rozvádějící se rodiče, resp. 
rozcházející se partneři a jejich děti. Všem uvedeným 
cílovým skupinám nabízíme sociální poradenství, 
psychologické poradenství a podporu, případně spo-
lupráci během mediačního, nebo soudního procesu. 

V roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu uži-
vatelů služby, což bylo způsobeno především vlivem 
protiepidemických opatření spojených s omezením 
pohybu osob a omezením poskytování sociálních 
služeb. Potíže, se kterými lidé do naší poradny 
přicházeli v minulých letech, se „přetavily“ ve starost 
o zdraví, případně ve starost o udržení práce a do-
statku finančních zdrojů pro zajištění základních 
potřeb. Již na konci roku 2020 však bylo zřejmé, že 
výchovné a vztahové potíže v rodinách nevymizely 
a že Poradna ALMA Neratovice je opět vyhledávanou 
službou. Svědčí o tom i zvyšující se počty statistic-
kých ukazatelů v prvních měsících roku 2021.

Rok 2020

Počet uživatelů 
služby

56 7

Počet prvních  
kontaktů

230

Počet kontaktů 
celkem

143

Počet hodin  
přímé práce

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

Pracovní tým

Mgr. Daniel Dvořák
vedoucí služby, psycholog

dvorak@centrum-alma.cz

Bc. Martin Cepek
sociální pracovník

cepek@centrum-alma.cz

Telefon:  
+420 737 441 778

E-mail:  
poradna.neratovice@centrum-alma.cz

Náklady na službu Poradna ALMA Neratovice

Výnosy

299 600 299 600

Náklady služby

39 400

Z toho nákup  
zboží a služeb

260 200

Z toho osobní  
náklady

–

Výsledek  
hospodaření
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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 pracov-
níci. Psychologické poradenství jim bylo v roce 2020 
poskytováno pravidelně 6 dnů v měsíci. 

I v oblasti psychologických služeb pro školy dochá-
zí ve sledovaném období roku 2020 k výraznému 

poklesu počtu klientů. Důvody jsou obdobné jako 
u poradenství v sociální oblasti. Během distanční 
výuky logicky nedocházelo k interakcím ve školním 
prostředí, a tudíž nedocházelo k situacím, pro které 
je služba indikována. Veřejné průzkumy a dostup-
né informace z neratovických škol však naznačují, 
že služba bude v následujícím období vyhledávána 
pro nově vzniklé potíže u dětí, pramenící především 
z dlouhodobé izolace dětí v domácím prostředí,  
ztráty sociálních kontaktů, rozdílného přístupu  
ke vzdělání apod. 

Rok 2020

Počet uživatelů 
služby

29 3

Počet prvních  
kontaktů

106

Počet kontaktů 
celkem

159

Počet hodin  
přímé práce

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

Pracovní tým

Mgr. Daniel Dvořák
vedoucí služby, psycholog

dvorak@centrum-alma.cz

Mgr. Barbora Černá
dětský psycholog (od 1.1.2021)

cerna@centrum-alma.cz

Telefon:  
+420 737 441 778

E-mail:  
poradna.neratovice@centrum-alma.cz

Náklady na službu Poradna ALMA Neratovice

Výnosy

200 000 200 000

Náklady služby

31 500

Z toho nákup  
zboží a služeb

168 500

Z toho osobní  
náklady

–

Výsledek  
hospodařeníDěkujeme představitelům města Neratovice a pracovníkům odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví a pracovníkům odboru školství 
a vnějších vztahů za nevšední podporu při naší společné práci.
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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. S pěstounskými rodinami 
pracujeme především terénní formou, poskytuje-
me poradenství, zprostředkování odborné pomoci 
a dalších služeb a realizujeme vzdělávací aktivity pro 
náhradní rodiče. Doprovázíme pěstounské rodiny 
z regionu ORP Neratovice, Mělník, Brandýs nad La-
bem-Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín 
a na území Hlavního města Prahy.

Rok 2020 byl pro Podporu pěstounských rodin Cen-
tra ALMA, z.ú. ve znamení rozvoje a růstu. Již v lednu 
jsme úspěšně prošli inspekcí poskytování sociálně-
-právní ochrany a následně jsme v září absolvovali 
kontrolu výkonu sociálně-právní ochrany provádě-
nou pracovníky Magistrátu hlavního města Prahy. 

Počet rodin, se kterými jsme uzavřeli dohodu o výko-
nu pěstounské péče se během roku 2020 více než 
zdvojnásobil (na konci roku 2019 jsme doprovázeli 
16 rodin), přibyly spolupracující úřady a instituce. 
S našimi pěstounskými rodinami jsme byli v inten-
zivním kontaktu ať již osobním, nebo telefonickém 
v období nejpřísnějších protiepidemických opatře-
ních. Pokud bylo potřeba, zajistili jsme dětem počíta-
če pro domácí výuku, podporovali jsme je v přípravě 
do školy formou osobního nebo on-line doučování, 
případně jsme komunikovali s jejich učiteli. Pro ná-
hradní rodiče jsme zorganizovali 4 on-line semináře 
a pro celé pěstounské rodiny jeden pobytový víkend 
se zážitkovým programem ve Lhotce u Mělníka. 

Rok 2020

Počet pěstounských rodin

34

Z toho  
dlouhodobých 
pěstounských 
rodin

31

Z toho  
dlouhodobých 
pěstounů

37

Z toho dětí 
v dlouhodobé 
PP

33

Z toho pěstoun-
ských rodin na 
přechodnou 
dobu

3

Z toho pěstounů 
na přechodnou 
dobu

4

Z toho dětí v PP 
na přechodnou 
dobu

4

41

Počet osob – pěstounů (popř. 
osob v evidenci)

37

Počet osob - dětí v NRP
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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 doporučení 
a informací.

–  Pěstoun se nebojí požádat o pomoc, pokud nasta-
ne 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 pěstounská 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.

Seznam činností vykonávaných na 
základě pověření k výkonu sociál-
ně-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 
poskytnout (§ 48 písm.f ZSPOD).

Zásady činnosti
Individuální přístup – pracovníci uznávají jedineč-
nost každého klienta, dítěte, rodiny a své činnosti 
přizpůsobují aktuální situaci

Důvěra – pracovníci zachovávají mlčenlivost a se 
svěřenými informacemi nakládají tak, aby neohrozili 
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 klienta je rovnocenný

Spolupráce – pracovníci aktivně spolupracují 
s dalšími odborníky, především se zástupci oddělení 
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.

Územní působnost
Služba Podpora pěstounské rodiny Centra ALMA, 
z.ú je poskytována na území Hlavního města Prahy 
a ve Středočeském kraji.

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

www.centrum-alma.cz

Pracovní tým

Bc. Radka Plačková, DiS.
vedoucí, klíčová pracovnice

plackova@centrum-alma.cz 

Michaela Rejšková, DiS.
klíčová pracovnice

rejskova@centrum-alma.cz

Bc. Hana Koťátková, DiS.
klíčová pracovnice

kotatkova@cetrum-alma.cz 

Telefon:  
+420 724 719 533

E-mail:  
info@centrum-alma.cz

Náklady na službu Podpora pěstounských rodin

Výnosy

924 600 839 696

Náklady služby

389 889

Z toho nákup  
zboží a služeb

449 807

Z toho osobní  
náklady

84 904

Výsledek  
hospodaření

N Á S L E D N Á  P É Č E

Pobočka Neratovice:  
Centrum ALMA, z.ú.,  
nám. Republiky 400,  
277 11 Neratovice
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V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 2 0

EKONOMICKÉ ÚDAJE

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 714 1018

B. II. Pohledávky celkem 83 152

B.II Krátkodobý finanční majetek celkem 630 865

B.III Jiná aktiva 1 1

 AKTIVA Celkem 714 1018

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

A.  Vlastní zdroje celkem 335 402

A. I.  Jmění celkem 205 205

A. II.  Výsledek hospodaření celkem 130 197

B.  Cizí zdroje celkem 379 616

B. III.  Krátkodobé závazky celkem 332 395

B. IV.  Jiná pasiva celkem 47 221

 PASIVA Celkem 714 1018

Položka Výnosy celkem Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. I.  Tržby za vlastní výkony celkem 0 0

B. IV.  Ostatní výnosy celkem 13 0

B. VI.  Přijaté příspěvky celkem 0 0

B. VII.  Provozní dotace celkem 5 005 0

 VÝNOSY Celkem 5 018 0

 Daň z příjmu 0 0

D.  Výsledek hospodaření celkem 67 0

Položka Náklady celkem Za činnost celkem

A. I.  Spotřebované nákupy a služby celkem 1 014

A. II.  Změna stavu zásob 0

A. III.  Osobní náklady celkem 3 890

A. IV.  Daně a poplatky celkem 19

A. V.  Ostatní náklady celkem 28

A. VI.  Odpisy, prodaný majetek celkem 0

 NÁKLADY Celkem 4 951

Zveřejňování údajů z Účetní Závěrky za rok 2020Uzavřené smlouvy na dotace a ostatní výnosy v roce 2020

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 2020 jsou uloženy v sídle Centra ALMA, z.ú.

Kraj Hlavní město Praha - dotace MPSV 1 700 000

Magistrát Hl.m.Prahy - sociální oblast 720 000

Magistrát Hl.m.Prahy - oblast adiktologických služeb 376 000

RVKPP - Úřad Vlády ČR 517 000

KÚ Středočeského kraje 119 600

Úřad práce ČR 924 000

MPSV ČR - dotace na vícenáklady v souvislosti s COVID-19 96 828

Město Neratovice 380 000

Městská část Praha 3 13 400

Městská část Praha 7 22 500

Městská část Praha 8 30 000

Městská část Praha 10 50 000

Městská část Praha 11 16 000

Městská část Praha 12 20 000

Městská část Praha 13 20 000

Celkem 5 005 328
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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: +420 724 719 533
Datová schránka: v9SS7yv
Číslo účtu: 217 302 480 / 0300
www.centrum-alma.cz

Statutární orgán – ředitelka Správní rada:
Bc. Radka Plačková, DiS. Msc. Kateřina Vickers – předsedkyně
plackova@centrum-alma.cz   PhDr. Magdalena Frouzová – člen 
tel.+420 724 719 533 MUDr. Miroslav Sekot – člen

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
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).

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem za podporu naší činnosti v roce 2020.



www.centrum-alma.cz


