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VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012

Rok 2012 byl pro centrum ALMA FEMINA rokem
přelomovým.
V oblasti kvalitativní jsme dosáhli odměny v podobě udělení
Čestného uznání za kvalitu v oblasti sociální péče. Ocenění jsme
převzali během slavnostního ceremoniálu v Senátu ČR dne
4. prosince 2012.
V oblasti kvantitativní došlo k rozvoji našich služeb o další
aktivity. Začátek nových projektů plánujeme na leden 2013.
Oblast naší pomoci zahrnuje podporu žen závislých na alkoholu.
Dovolím

si

tvrdit,

zaznamenáváme

stále

že
širší

od

vzniku
zájem

naší

společnosti

organizace
o

tuto

problematiku. Ženy se však pořád potřebují učit o svou pomoc si
říci.
A my jsme tu, abychom je podpořili

Mgr. Kateřina Halfarová
ředitelka

POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ALMA FEMINA
Posláním nestátní neziskové organizace ALMA FEMINA o. s. je:
 Poradenská a informační činnost a poskytování služeb
ženám, které mají problém se zneužíváním alkoholu.
 Podpora začleňování žen závislých na alkoholu zpět do
společnosti.
 Podpora vlastních aktivit závislých žen.
V roce 2012 občanské sdružení ALMA FEMINA o. s. provozovalo čtvrtým
rokem Centrum služeb následné péče pro ženy ALMA (dále „Centrum“),
které sídlí v Praze 7.
V roce 2012 využilo služeb Centra následné péče pro ženy 68 klientek.

CÍLOVÉ SKUPINY
V roce 2012 byly cílovou skupinou především ženy z Prahy ve věku nad 18 let, které
mají problém se zneužíváním alkoholu, při vstupu do služby abstinují, a které:
 absolvovaly léčbu závislosti – přednost mají klientky s dokončenou
ústavní, popř. ambulantní léčbou, nebo
 neabsolvovaly léčbu závislosti – nicméně vykazují problematické pití
alkoholu
 jsou matkami nezletilých dětí, nebo
 zneužívaly alkohol v kombinaci s jinou látkou, např. s návykovými léky,
 mají duální diagnózu, např. závislost v kombinaci s úzkostí, depresí či
poruchami příjmu potravy, nebo
 jsou osamělé.
Další cílovou skupinou byly blízké osoby žen, které mají problém se zneužíváním
alkoholu a veřejnost, která se z odborného či laického hlediska zajímá o
problematiku závislosti na alkoholu.

NAŠE SLUŽBY
 Individuální poradenství - včetně párových a rodinných konzultací.
 Skupinové poradenství - otevřené skupiny pro max. 12 osob, probíhají v
odpoledních hodinách.
 Sociálně právní a pracovní poradenství

- poradenství

zaměřené na

praktickou pomoc klientkám při řešení záležitostí týkajících se rodiny,
zaměstnání, finanční poradenství, dluhové poradenství apod.
 Telefonické a internetové poradenství - pro klientky i osoby blízké, pro
všechny, kdo se na nás obrátí „zvenčí“, prostřednictvím internetové poradny
na www.almafemina.cz.
 Vydávání informačních materiálů -

pro klientky i veřejnost (laickou i

odbornou); vytváření metodik, statistik a odborných analýz.

PROSTORY CENTRA ALMA FEMINA
Centrum ALMA FEMINA mělo sídlo na území Prahy 7 na adrese V háji 35, Praha 7 –
Holešovice do září 2012.
V únoru 2013 se Centrum přestěhovalo na adresu

MILADY HORÁKOVÉ

690/4, Praha 7.
Centrum sídlí v druhém patře obytného domu. Klientky i ostatní návštěvníci oceňují
výbornou dopravní dostupnost Centra a také účelnost i útulnost prostor, jejichž
zařízení dotváří celkovou přátelskou a podporující atmosféru služby.
V Centru jsou klientele k dispozici konzultační místnosti, pro individuální poradenství
a místnost pro skupinové aktivity a semináře, kuchyňka a sociální zařízení se sprchou.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ALMA FEMINA o. s.
Sněm členů sdružení

Výkonná rada sdružení

Výkonné orgány sdružení
Předsedkyně sdružení

Kontrolní
komise

Ředitelka Centra ALMA

Pracovníci Centra Alma

Obsazení orgánů občanského sdružení k 31. 12. 2012:
Předsedkyně sdružení:
Místopředseda sdružení:
Výkonná rada:
Kontrolní komise:

Mgr. Kateřina Halfarová
Mgr. Pavel Plaček
Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Pavel Plaček
Ing. Michael Stanovský, Blanka Vaněčková

TÝM ALMA FEMINA o. s.
Ředitelka:
Finanční manažerka, účetní:
Terapeutka:
Psychožka:
Sociální pracovnice:
Webmaster a správce IT:

Mgr. Kateřina Halfarová
Ing. Jitka Jandáková
Mgr. Kateřina Halfarová,
Mgr. Michaela Tomanová
Mgr. Erika Benická
PhDr. Zora Polášková
Ing. Michael Stanovský

Supervizoři :
Odborná supervize:
Supervize řízení:

Mgr. Danuše Struková
Mgr. Pavel Plaček

OCENĚNÍ ALMA FEMINA
Občanskému sdružení bylo uděleno Čestné uznání za kvalitu v

oblasti sociální péče. Ocenění jsme převzali během slavnostního
ceremoniálu v Senátu ČR dne 4. prosince 2012.

ALMA OČIMA KLIENTEK
Co mi pomohlo:
 Vše – už jen pomyšlení, že Alma je! Chodila jsem na skupinu, to mě
podporovalo, stejně jako psychoterapeutická individuální práce a
další aktivity.
 Terapeutická sezení.
 Vstřícný, osobní, individuální přístup, časová flexibilita.
 Jediné místo v ČR s tímto programem!
 Zorientování se, posílení sebevědomí – stát za svým názorem.
 Skvělá individuální i skupinová terapie – bez toho bych po návratu
z léčebny byla ztracená!
 Pocit, že v případě nepohody i krize se mám kam obrátit – do
známého prostředí, na někoho s kým se známe.
 I povídání o běžných věcech, protože žiju sama.
 Komunikace, možnost mluvit.
 Kontakt s jinými ženami s podobnými problémy, sdílení zkušeností
s abstinencí i recidivami. Podpora a účast odborných pracovnic.
 Pocit sounáležitosti, vstřícnost
 Laskavý, chápavý, neodsuzující přístup všech pracovníků.
 Psychologická pomoc v případných krizích!
 Moje terapeutka.
 Osobní přístup a odbornost.
 Ustálený řád, pravidelnost v návštěvách
 Individuální i skupinová terapie – odbornost a osobní přístup
terapeuta.
 Celkový přístup pracovního týmu.
 Kolektiv – sdílení, pocit, že mě někdo poslouchá a rozumí mi.
 Konzultace s terapeutkou - jsou oázou klidu, kdy si mohu utřídit
myšlenky a vždy dostanu podněty k zamyšlení.
 Najít sebe samu.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Položka

Náklady

A. I.
Spotřebované nákupy celkem
A. II.
Služby celkem
A. III.
Osobní náklady celkem
A. V.
Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

Položka

Výnosy

B. I.
Tržby za vlastní výkony celkem
B. IV.
Ostatní výnosy celkem
B. VI.
Přijaté příspěvky celkem
B. VII.
Provozní dotace celkem
Náklady celkem
Daň z příjmu
D.
Výsledek hospodaření celkem

v tisících Kč
114
355
965
12
1 446

v tisících Kč
33
134
598
684
1 449
0
3

Finanční výkaz účetní závěrky za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k
31. 12. 2012 je uložen v dokumentaci ALMA FEMINA o.s.

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Položka

Aktiva

Dlouhodobý majetek
celkem
Dlouhodobý nehmotný
A. I.
majetek celkem
Krátkodobý majetek
B.
celkem
B. II.
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční
B. III.
majetek celkem
B. IV.
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
A.

Položka
A.
A. I.

Pasiva

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
A. II.
celkem
B.
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky
B. III.
celkem
B. IV.
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k
1.1.2012

Stav k
31.12.2012

156

116

16

17

743

410

20

14

588

389

135
899

7
526

Stav k
1.1.2012

Stav k
31.12.2012

346
229

254
198

117

56

553

272

553

198

899

74
526

Finanční výkaz účetní závěrky za rok 2012 - Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 je
uložen v dokumentaci ALMA FEMINA o.s.

Údaje o grantech, dotacích a ostatních výnosech
získaných v roce 2012
Zdroj
Magistrát hl. m. Prahy – Projekt Centrum následné
péče o ženy ALMA

Výše příspěvku
360 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Projekt
Centrum následné péče o ženy ALMA

239 000,00

Městská část Praha 7 – Projekt Centrum následné
péče o ženy ALMA

45 000,00

Městská část Praha 8 – Projekt Centrum následné
péče o ženy ALMA

20 000,00

Městská část Praha 11 – Projekt Centrum následné
péče o ženy ALMA

10 000,00

Městská část Praha 13 – Projekt Centrum následné
péče o ženy ALMA
Sponzorská smlouva PRE, a.s.
Sponzorská smlouva Kolektory, a.s.
Darovací smlouva – Magistrát hl. m. Prahy
Darovací smlouvy – firemní dárci
Darovací smlouvy – individuální dárci

10 000,00
60 000,00
200 000,00
390 000,00
249 800,00
1 000,00

VÝHLED NA ROK 2013
ALMA FEMINA o. s. v roce 2013 bude realizovat tyto projekty:

Centrum následné péče o ženy ALMA
Centrum následné péče je dle zákona č.108/2006 Sb. registrovaná sociální
služba.
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. Několikrát ročně
pořádáme mezioborové semináře pro odbornou veřejnost. 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.

Projekt ALMA work and go
registrační číslo: 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. Cílem projektu je formou Job klubu a
podpůrnými aktivitami zvýšit zaměstnatelnost těchto osob, podpořit a
rozvinout schopnost nalezení práce, udržení se na pracovním trhu a
navázání užší spolupráce s potencionálními zaměstnavateli. 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.
Projekt „ALMA work and go“ je inovativní ve způsobu a formě práci
s cílovou skupinou, nikoli v obsahu. Tzn., že projekt vychází z obecných tezí
a teorií v rámci oborů adiktologie, lékařství, sociální práce, psychologie,
ekonomie apod. Východiskem pro projekt je tedy multidisciplinární
teoretický přístup, který sleduje dílčí cíle v rámci metody case
managementu.
S ohledem na problematiku závislosti na alkoholu a zaměstnanosti, je
tento přístup založen na metodě učení se novému stylu zacházení s
informacemi. Projekt tedy pracuje v dlouhodobém horizontu. Cílovou
skupinu totiž učí nové strategie dosahování cílů. Projekt tedy logicky
nedává CS hotové produkty a návody, neboť je to strategie s krátkodobým
dopadem. To je podstata základního filozofického východiska projektu
WORK AND GO.

Projekt Program podpory zaměstnávání ALMA
registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00008

Zaměstnávání žen závislých na alkoholu je doposud nepovšimnutým, až
tabuizovaným tématem. Přitom při trvalé abstinenci nejvíce napomáhají
faktory, jako je fungující rodina, spokojenost v zaměstnání a dlouhodobé
využívání podpůrných služeb vedoucích k udržení abstinence a celkové
resocializaci.
Dle naší zkušenosti z dříve realizovaného projektu našly uplatnění na trhu
práce klientky, které byly většinou před léčbou ze závislosti zaměstnané.
Velké procento klientek však uplatnění na trhu práce nenachází
především proto, že mají kromě závislosti další handicap - jsou na MD
nebo dlouhodobě nezaměstnané, mají další zdravot. znevýhodnění
(psych. či somat. onemoc.), jsou v předdůchodovém věku, pečují o malé
děti. Tyto složitější případy klientek potřebují intenzivnější péči
zaměřenou primárně na získání zaměstnání. Dlouhodobá nezaměstnanost
prokazatelně vede k narušení abstinence.

Projekt spočívá v přímé práci s klientkami formou komplexního motivačně
- poradenského programu, složeného z poradenských programů
individuálních a skupinových, bilanční a pracovní diagnostiky a
motivačních aktivit, včetně možnosti využití akreditovaných vzdělávacích
programů, motivačních seminářů a asistovaných pracovních míst.

Projekt ALKO-STOP
Projekt „ALKO-STOP“ je zaměřen na cílovou skupinu žen ohrožených
závislostí na alkoholu. Jde především o poradenství v otázkách konzumace
alkoholu. Cílem je poskytování služeb zaměřených na specifickou
sekundární a terciární prevenci v oblasti zneužívání alkoholu, a také
včasné zachycení ohrožených žen, které již závislé jsou. Vyšším cílem je
tedy péče o rodinu. Předpokládáme, že včasná intervence facilituje
zdravou péči o děti a rodinu.
Součástí projektu je podpora osob, které mají v rodině člověka
zneužívajícího alkohol (muže či ženu) – i těm bude poskytnuto odborné
poradenství s cílem minimalizace škod způsobených alkoholismem blízké
osoby (manželky, matky, dcery, přítelkyně, babičky atp.) a podpory sanace
rodinného systému. Vycházíme ze zkušenosti, že závislost je problémem
celé rodiny – s postiženým člověkem trpí i jeho blízcí. Pokud nevědí, jak se
k závislé osobě chovat, stává se celé fungování rodiny vysloveně
patologickým. Zdravotnická zařízení AT se zaměřují především na ošetření
zdravotního stavu osob zneužívajících alkohol a řešení sociálních otázek a
aktivity směřující k jejich sociálnímu začlenění zůstávají v pozadí. Právě
tato témata jsou v ohnisku zájmu našeho projektu.

a příslušné městské části hlavního města Prahy

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem pracovníkům, kolegům, spolupracujícím
institucím, firmám, jednotlivcům a přátelům za podporu naší činnosti.
Hluboce si vážíme veškeré poskytnuté materiální i morální pomoci.
Nadále věříme, že důvěra, která byla do našich projektů vložena, se
vyplácí a navrací naději desítkám nešťastných žen a jejich blízkým.
Poděkování patří především:
Instituce a společnosti
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Městské část Praha 7, 8, 11, 13
Kolektory Praha a.s.
PRE a.s.

Spolupracující odborné instituce a organizace
Psychiatrická léčebna Apolinář, Červený Dvůr
o. s. Prev-Centrum; o. s. SANANIM
Semiramis o. s. / Laxus o. s.

Lidé, kteří nám pomáhají
Jaroslav Kopecký, radní MČ Praha 7
Bc. Petra Šundová, koordinátor prevence kriminality a protidrog. prevence MČ Praha 7
Mgr. Marcela Justová, radní MČ Praha 7
Ing. Eva Šultysová
Ing. Michael Stanovský
Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy
Zdeněk Skála
Mgr. Danuše Struková

KONTAKTY
Centrum služeb následné péče pro ženy ALMA:
Adresa od 2/13 – MILADY HORÁKOVÉ 4/690, PRAHA 7
Adresa: V háji 35, Praha 7 - Holešovice
E-mail:
info@almafemina.cz
Web:
www.almafemina.cz
Tel/fax: 266 317 404
Mobil:
774 490 789 (tým), 777 347 497 (ředitelka)
Otevírací doba:
30
30
Po – Čt
9 – 18
30
00
Pá
9 – 15
Údaje o organizaci:
ALMA FEMINA o. s.
Sídlo: V háji 1243/35
IČ: 22665005
Reg. č. MV ČR: VS/1-1/68 232/07-R
Identif. soc. služby: 4851969
Číslo bankovního účtu: 217302480/0300 (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.

