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Rok 2017 byl pro Centrum Alma významný hned v několika ohledech. Zmíním zde ty nejdůležitější.

Na začátku roku proběhla připravovaná transformace zařízení z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. S tím
byla spojena i výměna některých členů správní rády a nově byl jmenován revizní orgán. Členové správní rady jsou
dlouholetí odborníci na problematiku závislostí a jejich kooptace nebyla pouze formální záležitost.

Spolupracují s

Centrem Alma, z.ú. v odborné rovině, např. jako supervizoři programů. Během prvních měsíců roku jsme také dokázali
získat registraci zdravotnického zařízení a díky tomuto úsilí se Centrum Alma, z.ú. stalo součástí systému
adiktologických ambulancí.

V roce 2017 se také dále úspěšně rozvíjela spolupráce s Městským úřadem v Neratovicích, a to především na poli péče o
matky s rizikovým chováním, které jsou v režimu sociálně právní ochrany dětí. Tato spolupráce byla završena tím, že
jsme se stali doprovázející organizací některých pěstounských rodin. Jedná se především o rodiny, které pečují o děti s
adiktologickou anamnézou. V této práci využíváme našich zkušeností z adiktologie, bez kterých by byla komunikace s
biologickými rodiči dětí často nemožná. S oborem sociálních věcí a zdravotnictví v Neratovicích plánujeme pro rok
2018 další rozšíření spolupráce a navýšení poradenských dnů.

Ve druhé polovině roku jsme adiktologické služby začali připravovat na proces certifikace RVKPP, který úspěšně
proběhl v závěru roku. Znamenalo to pro nás zpřesnění struktury ambulantní léčby a její důsledné propojení s nezbytnou
následnou péčí. V oblasti následné péče a doléčování jsme se stali prakticky první volbou pro klientky, které opouštějí
PN Bohnice.

V roce 2018 připravujeme posílení našeho týmu o zkušené pracovníky z PN Bohnice, chceme se více zaměřit na
ruskojazyčnou klientelu, která naše zařízení stále častěji vyhledává, rozšířit poradenské dny v Neratovicích a rozšířit
prostory, ve kterých poskytujeme péči našim klientům. Konkrétně pro klienty a pacienty by to znamenalo zkvalitnění
služby v častějších frekvencích individuálních konzultací a vzniku léčebné a motivační skupiny.

Děkujeme všem podporovatelům naší práce, ať už se jedná o kompetentní pracovníky na ministerstvech, Magistrátu
HMP, jednotlivé pracovníky v městských částech Prahy, pracovníky sociálního a zdravotního odboru v Neratovicích,
kolegy ve zdravotních a sociálních službách…
Děkujeme našim klientům, pacientům a lidem, kteří v nás mají důvěru a dokáží s námi sdílet svůj osud v obtížných
etapách svého života.

Za Centrum Alma, z.ú.

Mgr. Daniel Dvořák

PORADNA ALMA

Program je orientovaný na osoby se závislostním chováním, případně na rodiny a
rodinné příslušníky, kteří se se závislostí zprostředkovaně setkávají.
Je koncipován jako ambulantní, poradensko - léčebný program, jehož nezbytnou
součástí je sociální práce následné péče. Program tak dokáže pracovat se závislostí
holistickým přístupem, kdy prolínání adiktologické a sociální práce je zásadní pro
úspěšnou a efektivní pomoc klientům, pacientům a lidem.

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Daniel Dvořák, ředitel

Nedílnou součástí služby následné péče (doléčování) jsou již tradičně pravidelná
skupinová setkání. V roce 2017 se uskutečnilo 28 skupinových setkání a celkem
tuto službu využilo 36 klientek. Jedná se především o klientky, které již
dlouhodobě abstinují. Vzrůstající počet nových uživatelů služby dal podnět k
vzniku nové skupiny. V režimu doléčování tedy nyní fungují dvě skupiny, každá v
časovém rozmezí 1 x za 14 dní s časovou dotací 90 minut. První – uzavřenou
navštěvují dlouhodobě abstinující klientky, druhá – otevřená skupina je určena pro

Adresa:
Poradna ALMA, Centrum Alma,
z.ú., Přístavní 1111/40, 170 00
Praha 7
Tel: +420 774 490 789,
+420 266 317 404

klientky nově přicházející do Centra ALMA, z.ú. po absolvování pobytové či
ambulantní léčby závislostního chování.
Plánem pro rok 2018 je znovuobnovení tzv. motivačních skupin pro klienty v
režimu ambulantní léčby. Jak již označení skupiny napovídá, hlavním tématem
těchto setkávání bude především motivace k abstinenci. Skupiny budou otevřené

Poradna ALMA Neratovice,
Centrum Alma, z.ú., nám.
Republiky 400 (1.patro), 277 11
Neratovice
Tel: +420 608 804 494

pro všechny klienty ambulantní léčby v pravidelných časech 1 x týdně (středa od
17:00 do 19:30h).

E-mail: info@centrum-alma.cz

CÍLE

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Dosažení a udržení abstinence.

Osoby ohrožené závislostí a

Podpora, obnovení, stabilizace a

rizikovým užíváním návykových

udržení vztahů klienta s jeho

látek

blízkými.

Osoby závislé

závislostního chování a také

Pomoc při začleňování klientů do

Klienti s duální diagnózou

jejich blízkým. Pracujeme s

společnosti.

Osoby dlouhodobě abstinující

klienty, kteří uvažují o změně

Podpora rodinných příslušníků a

Osoby blízké všem předchozím

životního stylu a rozhodují se

osob blízkých klientům se

skupinám

Ambulance adiktologie Centra
Alma, z.ú. poskytuje
adiktologické a sociální služby
lidem ohroženým důsledky

pro abstinenci.

závislostním chováním.
Motivace ke změně životního stylu
týkajícího se závislostního
chování.

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

FORMA SLUŽBY

ambulantní
Služba je poskytována na
území Hlavního města Prahy
a ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností
Neratovice.

PRACOVNÍ TÝM

Mgr. Daniel Dvořák – sociální

Služba je poskytována pondělí

pracovník, terapeut

až čtvrtek od 9:00 do 16:00, v

Mgr. Eliška Vavrušová, DiS. –

pátek od 9:00 do 14:00. V
odůvodněných případech lze
konzultaci dojednat mimo
uvedený časový rámec. Časy
skupinových terapií jsou
zpravidla 17:00 – 18:30 v
pondělí a ve středu.
Služba je poskytována
bezplatně.

adiktolog, sociální pracovník (do
30.4.2017)
Mgr. Kateřina Sklenářová Francová
– adiktolog
Mgr. Iva Šulcová – adiktolog (od
12.5.2017)
Radka Plačková, DiS. – sociální
pracovník (od 1.4.2017)
MUDr. Miroslav Sekot – psychiatr
(od 19.5.2017)

Počet uživatelů služby za rok 2017

Počet uživatelů

274

Počet prvních kontaktů

195

Počet kontaktů / počet minut

996 / 60
min

Počet uživatelů služby_ skupinová setkání za rok 2017

Počet setkání

28

Počet uživatelů

36

Počet kontaktů / počet minut

164 / 90
min

PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Jednou ze zásadních změn je vznik nové služby Centra Alma, z.ú. a tou je
„Podpora pěstounských rodin.“ Jedná se o tzv. doprovázení pěstounů, což je
poskytování podpory a pomoci pěstounským rodinám na základě uděleného
Pověření k sociálně-právní ochraně dětí na uzavírání dohod o výkonu pěstounské
péče.

Ačkoli se může na první pohled zdát, že pěstounská péče má k naší primární cílové
skupině osob ohrožených závislostním chováním daleko, opak je pravdou. Stále
častěji se v adiktologické ambulanci setkáváme se situacemi, kdy našim klientkám-

Radka Plačková, DiS.

matkám hrozí odebrání dětí z péče nebo už jejich děti byly do péče jiné osoby
(pěstouna) svěřeny. V některých případech jsme následně byli zapojeni do procesu
udržování kontaktu mezi rodiči a jejich dětmi. Při setkávání s pěstouny, jimž byly
děti našich klientek svěřeny do péče, jsme si často všímali, jak důležitou roli v
celém procesu mají právě oni. Tyto zkušenosti nás přivedly k myšlence věnovat se
doprovázení pěstounských rodin a to zejména těch, kterým jsou svěřeny do péče
děti s adiktologickou anamnézou.

Zažádali jsme o vydání Pověření k sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) a v
červenci nám Magistrátem hlavního města Prahy bylo toto Pověření uděleno. V
druhé polovině roku 2017 jsme tedy službu „Podpora pěstounské rodiny“ začali
poskytovat na území ORP Neratovice, pro rok 2018 plánujeme rozšíření i do
působnosti Hlavního města Prahy. Vzhledem k charakteru organizace a
dlouhodobým zkušenostem našich pracovníků bychom se rádi ve službě „Podpora
pěstounské rodiny“ specializovali na pěstounské rodiny, jichž se téma
závislostního chování jakýmkoli způsobem dotýká.

Adresa:
Podpora pěstounských rodin,
Centrum Alma, z.ú., Přístavní
1111/40, 170 00 Praha 7
Tel: +420 724 719 533

E-mail: info@centrum-alma.cz

POSLÁNÍ

Posláním Podpory pěstounských
rodiny Centra ALMA, z.ú. je
doprovázení pěstounů a dětí jim
svěřených, poskytovat jim
pevnou a stabilní oporu,
informace, poradenství a sledovat
průběh pěstounské péče.

CÍLE

Dítě žije v bezpečném, stabilním a
přijímajícím prostředí.
Pěstoun respektuje individualitu dítěte.
Pěstoun rozšiřuje své možnosti a

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby pečující (pěstouni, poručníci)
trvale žijící v Hlavním městě Praha
a ve správním obvodu obce s

schopnosti pravidelným vzděláváním a

rozšířenou působností Neratovice

přijímáním doporučení a informací.

Osoby v evidenci (pěstouni na

Pěstoun se nebojí požádat o pomoc, pokud
nastane situace, ve které se cítí nejistě.
Pěstoun je schopný přijímat rozhodnutí

přechodnou dobu) trvale žijící v
Hlavním městě Praha a ve správním

druhých (soud, OSPOD).

obvodu obce s rozšířenou působností

Pěstoun podporuje kontakt dítěte s

Neratovice

biologickou rodinou v souladu se zájmy a

Děti, které kontaktují pracovníka

potřebami dítěte.
Dítě je připraveno na přechod do jiného

Centra Alma z.ú. s žádostí o pomoc

typu péče (původní rodina, osvojení,
trvalá pěstounská péče, ústavní výchova).
Všem členům rodiny se daří dobře.

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

FORMA SLUŽBY

Služba je poskytována na

terénní, ambulantní

území Hlavního města Prahy

Služba je poskytována pondělí

a ve správním obvodu obce s

až pátek od 9:00 do 16:00 po

rozšířenou působností

telefonické domluvě. V

Neratovice.

odůvodněných případech lze
setkání dojednat mimo uvedený
časový rámec.
Služba je poskytována
bezplatně.

PRACOVNÍ TÝM

Radka Plačková, DiS. – klíčový
pracovník
Mgr. Daniel Dvořák – klíčový
pracovník

Počet uživatelů služby za rok 2017

Počet rodin

3

Počet osob - pěstounů
(popř. osob v evidenci)

3

Počet osob - dětí v NRP

3

*Údaje jsou za období červenec-prosinec 2017. V uvedeném období byl rozsah působnosti Pověření k SPOD pouze na
území ORP Neratovice.

EKONOMICKÉ ÚDAJE

EKONOMICKÉ ÚDAJE

EKONOMICKÉ ÚDAJE

PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme všem za podporu naší činnosti v roce 2017.

Magistrát hlavního města Praha,
Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Středočeský kraj,
Město Neratovice,
MČ Praha 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
A
KONTAKTY

Registrace v rejstříku ústavů,
vedeného městským soudem v Praze,
oddíl U, vložka 518.

Registrovaná sociální služba: služby
následné péče, identifikátor:
4851969

Zařízení je oprávněno k poskytování
zdravotních služeb pod sp.zn.: SMHMP 506469/2017 ZDR.

Zařízení je pověřeno k výkonu
Adresa: Centrum ALMA, z.ú.,

Statutární orgán – ředitel

Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 –

Mgr. Daniel Dvořák

SPOD v rozsahu činností:
uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče podle § 47b

Holešovice

ZSPOD
Pobočka Neratovice: nám.

Správní rada:

Republiky 400, budova Městského

Mgr. Kateřina Vickers – předsedkyně

úřadu, 1.patro

PhDr. Magdalena Frouzová – člen
MUDr. Miroslav Sekot – člen

poskytování osobě pečující, s níž
uzavřel dohodu o výkonu
pěstounské péče, výchovné a
poradenské péče při výkonu
pěstounské péče a sledování

IČ: 226 650 05

výkonu pěstounské péče; pokud
E -mail: info@centrum-alma.cz
Tel: 266 317 404, 774 490 789
Datová schránka: v9SS7yv
Číslo účtu: 217 302 480 / 0300

Revizor: Ing. Radek Pavelka

osoba pečující o tuto službu
požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči
poskytnout.

