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Vážení přátelé, mám radost z toho, že vše, co jsme si pro rok 2018 naplánovali, se nám podařilo
naplnit.

Získali jsme nové prostory v Jankovcově ulici, které užíváme především k poskytování služeb
rodinám a poradenským činnostem. Máme novou posilu v kolegyni, která pracuje s ruskojazyčnou
klientelou a rozšířili jsme poradenské dny v Neratovicích na tři dny v týdnu. To vše se nám daří
při běžném pracovním vytížení, kdy se nám stále zvyšuje počet klientů, kteří našimi programy
procházejí. Když k tomu připočítám časově náročné vzdělávání, které téměř všichni absolvujeme,
je za námi vidět skutečně kus velké práce.
Vážení kolegové, děkuji Vám.

Naši práci oceňují jednak ti, kteří naše služby využívají přímo, ale i ti, se kterými úzce
spolupracujeme. Jsou to především PN Bohnice, OSPODy jednotlivých městských částí, Magistrát
Hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví, Městský úřad Neratovice, další léčebná zařízení,
organizace, sociální pracovníci a adiktologové.
Děkuji také jim, našim klientům a našim spolupracovníkům.

Plány na příští rok nejsou malé…, především však chceme udržet kvalitu poskytovaných služeb ve
všech našich programech. Pokud se nám podaří další rozvoj, bude to bonus, ze kterého se budeme
těšit jak my pracovníci, tak naši klienti a jistě i kolegové ze spřízněných organizací a služeb.

Za Centrum Alma, z.ú.
Mgr. Daniel Dvořák

PORADNA ALMA

Jedná se o základní program našeho zařízení,

Náklady na službu

Počet uživatelů služby za rok 2018

který je orientovaný na osoby se
závislostním chováním, případně na rodiny
a rodinné příslušníky, kteří se se závislostí

Počet prvních

Počet uživatelů

zprostředkovaně setkávají.

kontaktů

Je koncipován jednak jako ambulantní,
poradensko - léčebný program, jednak jako
program ambulantně poskytované následné
péče v režimu sociální práce.

219

167

Se závislostí

Výnosy

2 479 697,00

Náklady služby

2 479 697,00

Z toho provozní náklady
Z toho osobní náklady

pracujeme holistickým přístupem, kdy

403 489,00
2 076 208,00

Počet kontaktů

prolínání adiktologické a sociální práce je

celkem

Výsledek hospodaření

zásadní pro úspěšnou a efektivní pomoc
klientům, pacientům

2 240

a lidem.

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ
Skupinová setkání jsou tradičně součástí

Skupinová setkání za rok 2018

programu Poradna Alma. V roce 2018 se
podařilo znovuobnovit tzv. „motivační
skupinu“, která je zaměřena na klienty
v léčebném programu, kdy se ještě

Počet setkání

Počet uživatelů

nepředpokládá plná abstinence, ale klienti již
o abstinenci prokazatelně usilují. Tato
skupina je otevřená a schází se pravidelně

71

82

Počet kontaktů
počet minut
E-mail: info@centrum-alma.cz

léčby, nebo úspěšně dokončili ambulantní
program a abstinují minimálně 3 měsíce.
Druhá skupina je pak pro klienty, kteří
abstinují dlouhodobě, minimálně po dobu
jednoho roku. Jedná se o uzavřenou skupinu
zaměřenou na vztahovou a existenciální
problematiku života po léčbě v abstinenci.

Praha 7

+420 266 317 404

Další dvě skupiny se setkávají v režimu

určena klientům, kteří se vracejí z pobytové

z.ú., Přístavní 1111/40, 170 00

Tel: +420 774 490 789,

1x týdně.

„následné péče“. První, otevřená skupina, je

Adresa:
Poradna ALMA, Centrum Alma,

447
90 min

-

PORADNA ALMA NERATOVICE

Počet uživatelů služby za rok 2018

Náklady na službu

Počet uživatelů

V Neratovicích pracuje Centrum
ALMA, z.ú. již čtvrtým rokem.
Jedná se o specifickou

134

Náklady služby

198 700,00

Z toho osobní náklady

a Městským úřadem. Spolupráce
se odvíjí jak v oblasti

rodinného poradenství

198 700,00

20 000,00

Z toho provozní náklady

spolupráci mezi zařízením

adiktologie, tak v oblasti

Výnosy

178 700,00

Výsledek hospodaření
Počet prvních
kontaktů

a mediace. Postupně se rozšířil
počet poskytovaných služeb až

64

na tři dny v týdnu, v současné
Adresa:

době se spolupráce rozšířila

Poradna ALMA Neratovice,

mimo oblast sociálních

Centrum Alma, z.ú., nám.
Republiky 400 (1.patro), 277 11

a zdravotních služeb také na

Neratovice

oblast školství.

Počet kontaktů

Tel: +420 608 804 494

celkem
E-mail: info@centrum-alma.cz

389

-

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

CÍLE

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 správního odvodu 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

Bc. Radka Plačková, DiS. –

pátek od 9:00 do 14:00. V

sociální pracovnice

odůvodněných případech lze

Mgr. Iva Šulcová – adiktolog

konzultaci dojednat mimo

Dana Pěčová – adiktolog (od

uvedený časový rámec. Časy
skupinových terapií jsou
zpravidla 17:00 – 18:30 v
pondělí a ve středu.
Služba je poskytována
bezplatně.

1.4.2018)
Mgr. Maria Vershinina – psycholog
(od 1.5.2018)
MUDr. Miroslav Sekot – psychiatr

PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Pěstounství je krásná a náročná profese. Děti,

Počet uživatelů služby za rok 2018

Náklady na službu

i ty úplně nejmenší, které žijí v pěstounských
rodinách, si zpravidla prošly nějakou ztrátou,
odmítnutím, či jinými těžkostmi, které život
přináší. Naštěstí na to nejsou sami. Mají vedle
sebe pěstouny a pěstouni mají vedle sebe nás.
Pěstounských rodin si v Centru ALMA, z.ú.
velice vážíme a snažíme se jim poskytnout co

Počet
pěstounských rodin
Výnosy - Úřad práce ČR

236 000,00

Náklady služby

202 953,00

Z toho provozní náklady

116 931,00

nejlepší a nejefektivnější podporu. Poskytujeme
jim poradenství, zprostředkováváme odbornou
pomoc, zajišťujeme vzdělávání a další služby
tak, abychom posílili pěstouny v jejich

8

rodičovských a pěstounských dovednostech.
Pěstounské rodiny zkrátka „doprovázíme“ na

Z toho osobní náklady

86 022,00

Výsledek hospodaření

33 047,00

jejich cestě. Jsme s nimi. Podporu a pozornost
věnujeme všem členům v rodině, naším cílem
je, aby se všem dařilo dobře.
Počet osob - pěstounů
Oproti minulému roku se v roce 2018 počet

(popř. osob v evidenci)

pěstounských rodin, s nimiž naše organizace
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče,
více než zdvojnásobil. Územní působnost se

10

podařilo rozšířit z původního ORP Neratovice
na další regiony Středočeského kraje i na oblast
Hlavního města Praha. Vzhledem k našim
Adresa:

dosavadním zkušenostem a zaměření

Podpora pěstounských rodin,

organizace se Centrum ALMA, z.ú. specializuje

Centrum ALMA, z.ú.,

na doprovázení pěstounských rodin,
ve kterých se objevuje téma závislosti
a rizikového závislostního chování. Mnohdy

Počet osob - dětí
v NRP

Jankovcova 864/45,
170 00 Praha 7

bývá právě rizikové chování biologických
Tel: +420 724 719 533

rodičů důvodem umístění dětí do pěstounské
péče.

8

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 SLUŽBY

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

CÍLOVÁ SKUPINA

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

pravidelným vzděláváním a přijímáním

rozšířenou působností Neratovice

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 typu

Centra Alma z.ú. s žádostí o pomoc

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

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

FORMA SLUŽBY

Služba Podpora pěstounských

terénní, ambulantní

rodin Centra ALMA, z.ú je

Služba je poskytována pondělí

poskytována na území

až pátek od 9:00 do 16:00 po

Hlavního města Prahy a na

telefonické domluvě. V

území Středočeského kraje.

odůvodněných případech lze
setkání dojednat mimo uvedený
časový rámec.
Služba je poskytována
bezplatně osobám pečujícím a
osobám v evidenci, s nimiž má
Centrum ALMA, z.ú.
uzavřenou dohodu o výkonu
pěstounské péče.

PRACOVNÍ TÝM

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

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY ZA ROK 2018

R O Z V A H A

(v tis. Kč)

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ Z ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY ZA ROK 2018

V Ý K A Z

Z I S K U

A

Z T R Á T Y

(v tis. Kč)

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2018 jsou uloženy v sídle Centra ALMA, z.ú.

UZAVŘENÉ SMLOUVY NA DOTACE A
OSTATNÍ VÝNOSY V ROCE 2018

PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme všem za podporu naší činnosti v roce 2018.

Magistrát hlavního města Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Středočeský kraj
Město Neratovice
MČ Praha 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13

DŮLEŽITÉ INFORMACE
A
Adresa: Centrum ALMA, z.ú.,
Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 –
Holešovice

Pobočka Neratovice: nám.
Republiky 400, budova Městského

KONTAKTY

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

Registrovaná sociální služba: služby
následné péče, identifikátor:
4851969

úřadu, 1.patro

IČ: 226 650 05

Zařízení je oprávněno k poskytování
zdravotních služeb pod sp.zn.: S-

E -mail: info@centrum-alma.cz

MHMP 506469/2017 ZDR.

Tel: 266 317 404, 774 490 789
Datová schránka: v9SS7yv
Číslo účtu: 217 302 480 / 0300

www.centrum-alma.cz

Zařízení je pověřeno k výkonu
SPOD v rozsahu činností:

uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče podle § 47b
ZSPOD

Statutární orgán – ředitel
Mgr. Daniel Dvořák

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

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

pěstounské péče a sledování
výkonu pěstounské péče; pokud
osoba pečující o tuto službu
požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči
poskytnout.

Revizor: Ing. Radek Pavelka

