
 

 



 
 

ÚVODNÍ SLOVO A VÝHLED NA 2015 

 
 

Rok 2015 přináší Centru Alma řadu změn. V oblasti personální došlo počátkem roku 
k výměně na postu ředitele. Zároveň s ukončením evropských projektů nebyly prodlouženy 
pracovní smlouvy většině pracovníků.  Bohužel, tímto Centrum Alma ztratilo zkušené kolegy, 
kteří se společně s bývalou ředitelkou Kateřinou Halfarovou významně podíleli na dobrém 
jménu, které si Centrum Alma vybudovalo, především u klientů.  

Díky této dlouhodobé práci je na co navazovat. Přestože nás čekají významné změny 
také v odborné rovině, chceme zachovat základní program zařízení, to je následná péče o ženy 
závislé na alkoholu. Zkušenosti z různých druhů léčby jednoznačně dokazují prospěšnost 
následné péče a to nejen v oblasti dlouhodobé abstinence. Následná péče o osoby závislé se 
týká i partnerů, dětí a rodičů. Děti v rodinách, kde se vyskytuje závislost, bývají často samy 
ohroženy závislostním, nebo jiným rizikovým chováním. Proto chceme přesunout pozornost 
výrazně tímto směrem. Je to oblast, která si zaslouží naši péči. Vedou nás k tomu poznatky 
z  dosavadní činnosti, dlouholetá spolupráce s orgány SPOD a také profesionální zkušenosti. 
Vybudovat zařízení, které se bude ubírat tímto směrem je však dlouhodobý proces. Letos 
chceme začít.  

 

Další změna, která se Centra Alma týká, je registrace zdravotnického zařízení. Je to 
významný krok, který sám o sobě přináší řadu změn: stěhování do nových prostor, personální 
posílení o další zdravotnickou profesi, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a s tím spojenou 
částečnou změnu financování. Také s těmito změnami chceme letos začít. 

 

Není toho málo, co nás čeká a tak chci popřát všem, kterým na Almě a jejich klientech 
záleží hodně sil a všechno dobré.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Daniel Dvořák 
                  ředitel  

 

 



REALIZOVANÉ PROJEKTY 

„Centrum následné péče pro ženy ALMA“ 

 

Centrum následné péče je dle zákona č.108/2006 Sb. registrovanou sociální službou. 

Služba obsahuje komplexní ambulantní program pro ženy, které mají problémy s alkoholem. 

Cílem je poskytovat podporu v abstinenci ženám, které nadměrně pijí nebo jsou již závislé na alkoholu. 

Tyto služby jsou poskytovány ženám, které absolvovaly pobytovou režimovou léčbu závislosti na 

alkoholu. Poradenství také poskytujeme blízkým osobám uživatelek.  

Centrum velmi úzce spolupracuje s odbornou veřejností, zejména s pracovníky sociálních 

odborů úřadů MČ. Komplexní program je sestaven z individuálního, skupinového a sociálně právního a 

pracovního poradenství. Součástí programu jsou i další aktivity, jako jsou výběrové semináře zaměřené 

na rozvoj efektivního trávení volného času. 

Na základě spolupráce s ostatními adiktologickými subjekty tyto ženy vstupují do systému léčby 

závislosti na alkoholu, čímž se zvyšuje úspěšnost léčby v ústavní formě. 

Podporujeme klientky v udržení abstinence a sociálním začlenění, které bývá po návratu z 

několikaměsíčního pobytu v PL komplikované. Uživatelky řeší ztrátu a hledání nového zaměstnání, 

finanční tíseň a zadluženost, ztrátu společenských kontaktů, neuspokojivé partnerské a rodinné vztahy. 

Trpí přidruženými zdravotními a psychickými problémy (včetně duálních diagnóz) a nedostatkem 

sebedůvěry. Proto při práci s nimi využíváme multidiciplinární tým, který poskytuje případovou sociální 

práci, doprovázení, psychologickou diagnostiku, individuální a skupinové poradenství, práci s rodinnými 

příslušníky a sociálně aktivizační dílny.  

Klienti Počet osob Počet výkonů 

Doléčování 27 120 

Osoby blízké 4 5 

Celkem 31 125 

Služby 

Individuální poradenství 31 105 

Skupinové poradenství 13 20 

Tel. a int. poradenství 13 66 

Celkem 57 191 

 Výkon je buď počet provedených terapeutických konzultací (á 60min.), terapeutických skupin á 120minut).  

 



Projekt „ALKO – STOP“ 

Projekt ALKO – STOP zajišťuje sekundární a terciární prevenci na poli závislosti u žen a 

mužů na alkoholu. 

 

V průběhu roku 2014 došlo k plánovanému rozvoji služby, konkrétně byl projekt podrobněji upraven na 

více programů tak, aby vyhovoval individuálním či specifickým potřebám klientů.  

K vývoji došlo také v oblasti spolupráce s pražskými OSPODy, kdy se daří efektivněji uchopit a propojit 

problematiku závislosti na alkoholu s problematikou rodinnou.  

Projekt, ačkoliv se jedná o projektu pokračující z předchozích let realizace, je pro rok 2014 profilován 

jako pilotní projekt, který vede k ověření forem práce s cílovou skupinou. Výsledkem jsou návrhy pro 

možný větší formát projektu – ve stylu, formátu, metodách a zpětné reflexe v plnění cílů. 

Projekt prošel za rok 2014 revizí, na základě zkušeností pracovníků a supervizora byly vytvořeny 

podrobnější metodiky služby a doporučené postupy práce s klientem.  

Dne 24. 11. 2014 projekt úspěšně prošel certifikačním šetřením RVKPP. Výsledkem je udělení certifikátu 

standardů kvality na dobu 3 let v oblasti ambulantní péče. 

V roce 2014 proběhlo v Praze 8 osvětových kampaní s názvem „Pojďte se s námi zdravě napít!“. Akce 

se konaly na pražských Dnech sociálních služeb či Dnech zdraví či v rámci Veletrhu neziskových organizací 

nebo festivalu United Islands.  

Během celoroční akce bylo zaznamenáno 245 přímých kontaktů s potencionální cílovou skupinou. 

Občané byli informováni o akci, o službách Centra ALMA, se zájemci probíhala aktivní diskuse na témata 

závislost na alkoholu a postoje české společnosti ke konzumaci alkoholu. Zájemci si mohli při této 

příležitosti odnést letáček Centra ALMA, vodu s kontaktem na Centrum. Zájemci se též mohli nechat 

anonymně otestovat dotazníkem, zda je jejich konzumace alkoholu bezpečná nebo jestli je u nich riziko 

rozvoje závislosti. K dispozici byla pro odborné konzultace adiktolog Centra. 

Klienti Počet osob Počet výkonů 

Závislí či ohrožení závislostí 33 158 

Osoby blízké 13 30 

Celkem 46 188 

Služby 

Tel. a int. poradenství 67 67 

Oslovení při osvětové kampani 245 245 

Sebetestování na webu 1250 -- 

 



Projekt „ALMA work & go“ 

 
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/35053 

Posláním projektu „ALMA work and go“ je umožnit ženám, které jsou z důvodu své závislosti na 

alkoholu ohroženy na trhu práce, obnovit ztracené pracovní a sociální návyky. Cílovou skupinou jsou 

zájemci o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce: fyzické osoby, které se ocitly v 

obtížných poměrech z důvodu své závislosti, dlouhodobě nezaměstnané a starší 50 let věku. 

V rámci klíčové aktivity 1 – Job klub docházelo k plnění základních cílů projektu především 

formou motivování a aktivizování klientek pro uplatnění a udržení na otevřeném trhu práce, zároveň 

stabilizací klientky v rovině psychické podpory a v rovině praktické.  

Výstupem klíčové aktivity byla rovněž metodika „Práce a já“, dostupná na www.centrum-alma.cz.  

Klíčovou aktivitou 2 je individuální podpůrné poradenství, které pracuje na základě 

individuálního plánu každé klientky. Klíčová aktivita byla zpočátku plánována jako podpůrná aktivita, 

ukázalo se však, že je to aktivita klíčová pro plnění základních i dílčích cílů projektu. CS spolu 

s terapeutem vždy řešili jednotlivé cíle individuálního plánu. 

Edukační semináře – „Už vím“ jsou náplní klíčové aktivity 3.  

Klíčová aktivita byla založena na faktu, že zvyšování poznatků a znalostí zvyšuje úspěšnost abstinence a 

úspěšnosti na otevřeném trhu práce. Samotná edukace se ukázala jako nástroj, který vždy musí souviset 

s jinou aktivitou, jinak není efektivní a funkční. Celkem za dobu trvání projektu bylo v rámci této KA 105 

podpořených osob a z toho 75 úspěšně podpořených osob. 

Klíčová aktivita 4 – tréninková pracovní místa. Cílem klíčové aktivity bylo naučit klientky v 

bezpečném prostředí komunikaci, pracovním návykům, zvládání konfliktů na pracovišti a jednání ve 

stresových situacích. Celkem za dobu realizace projektu bylo realizováno 16 tréninkových pracovních 

míst.  

Klíčová aktivita 5 Skupinové poradenství 50+ reaguje na nepříznivý trend dnešní doby, kdy jsou 

starší klientky často handicapovány na trhu práce jen kvůli svému věku. Skupina klade důraz na 

potlačování věkových stereotypů a podporu a rozvoj alternativních možností seberealizace. Celkem bylo 

podpořeno 59 osob, z toho úspěšně podpořeno 46 osob.  

 

Údaje za 2014 

 Celkový počet klientek  Počet individuálních konzultací Počet skupinových setkání 

104 726 37 

 
Údaje za celou dobu realizace projektu 

Celkový počet klientek  Počet individuálních konzultací Počet skupinových setkání 

164 1120 90 

 

  

http://centrum-alma.cz/wp-content/uploads/Prace_a_ja_final.pdf
http://www.centrum-alma.cz/


Projekt „Program podpory zaměstnávání ALMA“ 
 

 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00008 

Projekt byl realizován od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015 a jeho realizace byla postavena na 6 klíčových 

aktivitách.  

Klíčová aktivita 1 – pracovní individuální poradenství spočíval v posouzení osobnostních a 

kvalifikačních předpokladů klientek z hlediska volby vhodného zaměstnání. Je kladen důraz na 

praktickou stránku procesu získávání pracovního místa, komunikační dovednosti, asertivní chování, 

společenské vystupování.  

Klíčová aktivita 2 – psychologické poradenství umožnil rozvoj chybějících schopností a 

dovedností, klientky projdou psychodiagnostickými testy zaměřenými na povolání, životní spokojenost, 

motivaci k výkonu atd.  Celkem proběhlo 290 hodin přímé práce, vyhodnoceno 241 tesů a vytvořeno 61 

bilančních diagnostik včetně individuálních plánů. 

Klíčová aktivita 3 – Pracovní poradenství skupinové umožnilo klientkám sdílet své zkušenosti, 

starosti, úspěchu, související s hledáním zaměstnání. Součástí aktivity byly také motivační semináře, 

tematicky zaměřené na způsoby dosažení zdravého životního stylu, prevenci vyhoření, sebeprezentaci, 

budování domácího zázemí apod.  

Klíčová aktivita 4 – Vzdělávací kurzy nabízela možnost zvýšení kvalifikačních předpokladů 

širokou nabídkou rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. Rekvalifikaci celkem absolvovalo 21 klientek. 

Klíčová aktivita 5 – asistované pracovní místo umožnila 5 úspěšným klientkám pracovat 6 

měsíců pod dohledem a korekcí pracovní poradkyně v bezpečném prostředí zapojeného 

zaměstnavatele. 

Údaje za celou dobu realizace projektu 

Celkový počet klientek Počet individuálních konzultací Počet skupinových setkání 

92 478 90 

 

 
  



Projekt „Rozvoj organizací poskytující sociální služby“ 

 

 
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36143 
 

Od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014 realizovala Centrum ALMA, o. p. s. projekt Rozvoj organizací 
poskytující sociální služby. Posláním projektu byla podpora organizace a jejích zaměstnanců.  

Naším partnerem v projektu bylo o. s. Kaleidoskop. Kaleidoskop je zaměřen na péči o klienty s 
poruchou osobnosti a Centrum ALMA na ženy se závislostí. Velmi často dochází k průniku témat. 

Projekt Rozvoj organizací SSL je založen na předpokladu, že kvalitní péče o zaměstnance se bude 
odrážet i v kvalitní péči o klienty. Organizace Centrum ALMA a Kaleidoskop, pracují v oblasti sociálního 
začleňování sociálně znevýhodněných osob na trh práce a do kvalitního života tak, aby se osoby závislé 
na alkoholu a osoby s poruchou osobnosti nedostaly na sociální dno a sociální okraj, kde by byly velkou 
zátěží pro společnost, i pro komunitu ve které žijí. 

V rámci projektu byly vytvořeny tyto výstupy: 

Strategický plán Centrum ALMA a Strategický plán o.s. Kaleidoskop, definující cíle na období roku 

2015 – 2017. Popisuje organizaci a její služby, výchozí stav, zdroje financování, vize a cíle. Cíle dále 

rozpracovává na období 2015 – 16.  

Fundraisingový plán Centrum ALMA a Fundraisingový plán o.s. Kaleidoskop. Fundraisingový plán 

popisuje zdroje financování organizace a způsoby jejich získávání. Dává informaci o vývoji těchto zdrojů 

v čase a komentuje tento vývoj. Pomocí analýzy pěti partnerů definuje míru efektivity jednotlivých 

zdrojů a oblasti, na které by se měla organizace zaměřit. V rozpracovaném akčním plánu definuje kroky 

na období roku 2015. 

Anti burn-out systém/plán Centrum ALMA a Anti burn-out systém/plán o.s. Kaleidoskop, které 

definují zdroje vzniku syndromu vyhoření, popisují současný stav, provádí analýzu potřeb a stanovení 

plánu v oblasti prevence syndromu vyhoření a navrhuje preventivních opatření. 

Vybrané metody práce s CS – Metodika. Inovovaná metodika práce s cílovou skupinou organizace 

mapující práci s cílovou skupinou Centra ALMA a propojující poskytované služby s inovacemi, které 

budou v práci s cílovou skupinou aplikovány v návaznosti na získané poznatky a vzdělání na kurzech 

v rámci projektu. 

Metodika terapeutické komunity – příloha. Metodika uvádí metody práce s cílovou skupinou o.s. 

Kaleidoskop – terapeutická komunita. Přílohou této metodiky, kterou partner chtěl zachovat ve 

stávající podobě, je formou popisu výstupu z jednotlivých vzdělávacích aktivit definován inovativní 

dopad v práci s klienty a propojen s jednotlivými částmi metodiky.  

V rámci rozvojových aktivit Centra ALMA, o.p.s. se zástupci organizace zúčastnili 6. European Alcohol 

Policy Conference, kterou pořádala organizace EUROCARE ve dnech 27. – 28. 11. 2014 v Bruselu. Dne 

18. 12. 2014 se Centrum ALMA stala členskou organizací EUROCARE.  

 



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 
 
  Orgány organizace: 
   
  Správní rada 
  Ředitel/ka 
  Dozorčí rada 

 
 
Ředitelka:    Mgr. Kateřina Halfarová  
Finanční manažerka:  Ing. Jitka Jandáková 
Asistentka:   Alena Růžičková 
Fundraiser:   Markéta Marićová *) 
 
Terapeutický tým 

Mgr. Kateřina Sklenářová Francová 
Mgr. Milada Rejzková 
Mgr. Petra Měchýřová 
Mgr. Romana Růžičková *) 
Mgr. Michaela Tomanová 

    Mgr. Lucie Rafajová 
Mgr. Lenka Pristačová 

 
Supervizoři: 
Odborná supervize:  Mgr. Michal Zahradník *) 
Supervize řízení:  Mgr. Pavel Plaček *) 

 
 
*) údaje platné k 31. 12. 2014 
 

 

  



VEŘEJNÁ SBÍRKA 
 

V roce 2014 pokračuje Veřejná sbírka na podporu  

finančních zdrojů pro projekt ALKO–STOP. 

 

Číslo sbírkového účtu je: 262 302 199/0300 

Sbírka probíhá formou kasiček. V roce 2014 byla rozšířena o registraci DMS ALKOSTOP, 

během první poloviny roku 2014 chceme ještě přidat DMS. Kasičky jsou putovní a budou 

se stěhovat po různých pražských kavárnách, restauracích, pizzeriích, obchodech se 

zdravou výživou a podobných provozovnách. 

Hospodářský výsledek z veřejné sbírky za rok 2014: 28 538 Kč. 

Díky majitelům a manažerům níže uvedených obchodů a provozoven je 

možné Projekt ALKO-STOP podpořit formou veřejné sbírky:  

 

BISTRO 8

Čapatí

Čaje – Nečaje

Peklo Nebe Ráj

Koala Café

Biodomov

Country Life

Cafe DECADA

Tichá kavárna

Pizzeria Vysočany

SKLIZENO Dejvická

Kavárna Šlágr

Restaurace U Stadionu

Restaurace U Regenta

Chvalský zámek

Papírnictví Náchodská 93, P9

 

 

 

Děkujeme, že nás podporujete!  



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 
 

 

 

 

515 445

Materiálové náklady 35 404

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a 

hygenické potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál) 22 696

drobný majetek 12 708

Nemateriálové náklady 4 800

spotřeba energií 4 800

Služby 141 441

Služby spojů (telefon, internet, pošta) 23 529

Právní služby 15 000

Výroba a tisk informační materiálů, propagace 9 476

Pronájem nebytových prostor 30 000

Odborné supervize (klientská, řízení) 1 600

Ostatní služby 61 836

Osobní náklady 329 417

Pracovní smlouvy 165 979

Dohody o pracovní činnosti 35 481

Dohody o provedení práce 58 800

Sociální a zdravotní pojištění 68 372

Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění) 785

Ostatní náklady 4 383

515 445

361 000

104 600

Dary a ostatní příspěvky 49 300

Magistrát hl. m. Prahy - Darovací smlouva 49 300

Ostatní výnosy - vlastní zdroje 545

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výnosy

Náklady

"Centrum následné péče ALMA"                          

identifikátor sociální služby: 4851969



 

474 064

Materiálové náklady 36 013

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygenické 

potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál) 32 013

drobný majetek 4 000

Nemateriálové náklady 1 800

spotřeba energií 1 800

Služby 132 405

Služby spojů (telefon, internet, pošta) 13 796

Právní služby 5 000

Výroba a tisk informační materiálů, propagace 45 120

Pronájem nebytových prostor 10 560

Odborné supervize (klientská, řízení) 1 600

Ostatní služby 56 329

Osobní náklady 296 146

Pracovní smlouvy 192 467

Dohody o pracovní činnosti 14 700

Dohody o provedení práce 17 600

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu 0

Sociální a zdravotní pojištění 70 443

Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění) 936

Ostatní náklady 7 700

474 064

Poskytnutá dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR 247 737

Poskytnutá dotace Městská část Praha 2 20 000

Darovací smlouva Městská část Praha 3 6 000

Poskytnutá dotace Městská část Praha 7 30 000

Darovací smlouva Městská část Praha 8 30 000

Poskytnutá dotace Městská část Praha 13 15 000

Dary a ostatní příspěvky 125 327

Individuální dárci - dar formou poskytnutí služeb 59 000

Individuální dárci - finanční dary 15 300

Veřejná sbírka (včetně zúčtování fondů) 51 001

Ostatní výnosy - vlastní zdroje 26

Výnosy

Náklady

Projekt "ALKO - STOP"



 

 

1 794 101

Materiálové náklady 56 091

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygenické 

potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál) 50 453

drobný majetek 5 638

Nemateriálové náklady 8 985

spotřeba energií 8 985

Služby 192 597

Služby spojů (telefon, internet, pošta) 20 533

Cestovné 4 170

Výroba a tisk informační materiálů, propagace 13 429

Pronájem nebytových prostor 52 008

Odborné supervize (klientská, řízení) 43 680

Ostatní služby 58 777

Osobní náklady 1 536 170

Pracovní smlouvy 1 065 034

Dohody o provedení práce 19 970

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu 89 800

Sociální a zdravotní pojištění 357 111

Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění) 4 255

Ostatní náklady 259

1 794 101

Poskytnutá dotace na Projekt "ALMA work&go" 1 794 101

V roce 2014 bylo vyčerpáno 49% z celkové dotace na projekt "ALMA work&go". 

Celkem byla dotace vyčerpána z 94%.

Výnosy

Náklady

Projekt "ALMA work&go"                           

CZ.2.17/2.1.00/35053 
financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR v rámci 

Operačního programu Praha - Adaptabilita



 

1 747 108

Materiálové náklady 36 301

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygenické 

potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál) 32 111

drobný majetek 4 190

Nemateriálové náklady 4 755

spotřeba energií 4 755

Služby 229 841

Služby spojů (telefon, internet, pošta) 19 773

Cestovné 5 461

Cestovné hrazené cílové skupině 17 381

Výroba a tisk informační materiálů, propagace 2 125

Vzdělávání cílové skupiny 112 969

Pronájem nebytových prostor 39 949

Odborné supervize (klientská, řízení) 0

Ostatní služby 32 183

Osobní náklady 1 476 123

Pracovní smlouvy 802 479

Dohody o provedení práce 4 800

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu 0

Mzdové příspěvky - Asistovaná pracovní místa cílové skupiny 392 926

Sociální a zdravotní pojištění 272 561

Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění) 3 357

Ostatní náklady 89

1 747 108

Poskytnutá dotace na Projekt "Program podpory zaměstnávání ALMA" 1 747 108

V roce 2014 bylo vyčerpáno 49% z celkové dotace na projekt "Program podpory zaměstnávání ALMA".

Projekt "Program podpory zaměstnávání ALMA"  

CZ.1.04/2.1.01/91.00008
financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Náklady

Výnosy



 

  

1 518 168

Materiálové náklady 14 024

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygenické 

potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál) 12 371

drobný majetek 1 653

Nemateriálové náklady 169

spotřeba energií 169

Služby 710 538

Služby spojů (telefon, internet, pošta) 13 863

Cestovné 56 229

Výroba a tisk informační materiálů, propagace 16 110

Pronájem nebytových prostor 1 023

Odborné supervize (klientská, řízení) 0

Vzdělávání cílové skupiny 556 460

Ostatní služby 66 852

Osobní náklady 792 687

Pracovní smlouvy 529 877

Dohody o pracovní činnosti 61 099

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu 0

Sociální a zdravotní pojištění 199 353

Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění) 2 358

Ostatní náklady 750

1 518 168

Poskytnutá dotace na Projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální služby" 1 518 168

V roce 2014 bylo vyčerpáno 82% z celkové dotace na projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální služby".

Projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální služby"                           

CZ.2.17/2.1.00/36143
financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR v rámci 

Operačního programu Praha - Adaptabilita

Výnosy

Náklady



 

  



PODĚKOVÁNÍ 

Srdečně děkujeme všem pracovníkům, kolegům, spolupracujícím institucím, firmám, 
jednotlivcům a přátelům za podporu naší činnosti.   

Instituce a společnosti  

Magistrát hlavního města Prahy 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Městské část Praha 2, 3, 7, 8, 13 

 

Spolupracující odborné instituce a organizace  

Apolinář - oddělení pro léčbu závislostí VFN 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Červený Dvůr 

NROS  

Sanek Ponte 

 

Lidé, kteří nám pomáhají  

Michael Stanovský 

Zuzana Schreiberová 

Aron Hořínek 

Vladimír Došek 

Hana Salačová Svobodová 
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KONTAKTY 

 

Adresa: MILADY HORÁKOVÉ 690/4, 170 00 PRAHA 7 

IČ:   22665005 

 

E-mail:  info@centrum-alma.cz  

Web:   www.centrum-alma.cz, www.centrum-alma.eu   

Tel/fax:  266 317 404  

Mobil:   774 490 789  

Datová schr.: vg2a8y 
 
 
Otevírací doba: 

Po – Čt  9
30

 – 18
30

 

Pá  9
30

 – 15
00 

 

Údaje o organizaci 

Centrum ALMA, o.p.s. 

Sídlo:  Milady Horákové 690/4, 170 00 Praha 7 
IČ:  22665005 
Registrace v rejstříku obecně prospěšných společností, vedené Městským soudem v Praze,  
oddíl O, vložka 1183.  
Identifikátor sociální služby – následná péče: 4851969 
 
Číslo bankovního účtu: 217 302 480/0300 (ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna) 
Číslo sbírkového účtu: 262 302 199/0300 (ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna) 
 
Údaje pro zasílání finančního daru 
Variabilní symbol: 682 
Konstantní symbol:  558  
Pro identifikaci daru a dárce žádáme o uvedení jména, adresy nebo názvu a sídla firmy do 
informace pro příjemce. Tato identifikace nám umožní zpracování Darovací smlouvy, kterou 
může dárce využít pro daňové potřeby. 
 

http://www.centrum-alma.cz/
http://www.centrum-alma.eu/

