VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
CENTRUM ALMA, o. p. s.

Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti,

Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.
Tento rok byl pro nás velmi důležitý z nejen z hlediska rozšiřování a zkvalitňování služeb, ale
museli jsme také projít transformací na obecně prospěšnou společnost, pracovali jsme na vystavění
kvalitního týmu pracovníků a v neposlední řadě jsme získali významné ocenění.
Zažili jsme společně období napětí a stresu, ale také chvíle radosti a pocitu smysluplnosti své
práce. Naše klientky u každého z našich pracovníků naleznou všestrannou u podporu, pomoc, a co
nejvíce oceňují – lidské pochopení.

Nabídku našich služeb jsme mohli významně rozšířit díky dvěma projektům, financovaným
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, nadále však poskytujeme sociální službu
prostřednictvím Centra následné péče a v neposlední řadě projekt ALKO-STOP, který má ambice
zaměřit se na preventivní strategie na poli závislosti na alkoholu a minimalizaci škod, které závislost
způsobuje.
Poslední dva jmenované projekty mohou fungovat pouze díky našim podporovatelům,
donorům a sponzorům, jejichž jména naleznete ve Výroční zprávě.
Děkujeme jim za to, že dali naší organizaci možnost se rozvinout a nabídnout služby všem,
kteří je potřebují a kteří o ně stojí.

za celý tým Centra ALMA, o. p. s.
Mgr. Kateřina Halfarová
Ing. Jitka Jandáková

CENTRUM ALMA
Naše organizace vznikla jako občanské sdružení na základě poptávky samotných klientek.
Druh služby zajišťující následnou péči po absolvování léčby závislosti na alkoholu totiž v Praze a
okolí chyběl. Zakladatelky organizace v roce 2007 zpracovaly projekt, který vycházel z potřeb a
podnětů klientek a vznikla organizace, která postupně prošla vývojem směrem k profesionalitě.
Služba byla registrována jako sociální dle zákona o sociálních službách. Od roku 2010 jsme rozšířili
nabídku služeb o další aktivity a doplňkové projekty. V současné době dokážeme obsáhnout
odborné pole širokého rozsahu včetně různorodého spektra nabídek pro klientky.
Organizace byla založena na financování v rámci evropského projektu a postupně od roku
2010 začala rozvíjet své fundraisingové aktivity v souvislosti s dalšími projekty a aktivitami s cílem
udržitelnosti činnosti.
Organizace se dokázala prosadit a předložit kvalitní projekty v dotačních řízeních na státní,
krajské i obecní úrovni. Rovněž svou činností oslovila řadu firemních dárců.
Druhá polovina roku 2011 a rok 2012 byl zásadním mezníkem v rozvoji organizace. Po
personálních změnách ve vedení v polovině roku 2011 a ukončení financování projektu z prostředků
evropských fondů, se novému vedení organizace podařilo předložit kvalitní projekty, jak na všech
úrovních financování z veřejných prostředků, tak i v rámci dalších výzev ESF.
V roce 2013 proběhla transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Naše vize
 Vytvoření sítě pro léčbu závislosti na alkoholu.
 Zacílení na laickou veřejnost v rámci prevence.
 Být kvalitním poskytovatelem služeb v oblasti problematiky alkoholu.
Naše poslání
 Pomáháme v abstinenci
 Poradenská, informační a preventivní činnost v oblasti závislosti na alkoholu
Popis hlavní činnosti organizace
 sociální služba následné péče dle zák. 108/2006 Sb. - Centrum služeb následné péče Alma
 poradenské a konzultační služby pro osoby s problémem zneužívání alkoholu v rovině
primární, sekundární a terciární prevence
 resocializační projekty, které propojují neziskovou sféru se ziskovou, zaměřené na podporu
klientek na pracovním trhu
 odborné mezioborové semináře pro veřejnost a semináře prevence pro ZŠ a SŠ

Cílová skupina
V roce 2013 byly cílovou skupinou především ženy
 které jsou ohrožené závislostí na alkoholu
 jsou na alkoholu závislé
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.

NEZISKOVKA ROKU

Neziskovka roku 2013 je nové nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice.
Ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého
organizačního řízení“.
O prestižní titul Neziskovka roku 2013 se ucházelo více než 120 neziskových organizací působících v
České republice. Nejlépe hodnocená organizace z každé kategorie obdržela kromě titulu Neziskovka
roku 2013 také finanční příspěvek v hodnotě 20 000 Kč, sérii vzdělávacích kurzů a speciální ceny od
partnerů projektu. Všechny neziskové organizace, které se do projektu zapojily, získaly i cenný
nástroj pro hodnocení svého „zdraví“ a možnost stát se příkladem pro další organizace.
V kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika pro nejúspěšnější malou neziskovku ocenění
získala obecně prospěšná společnost CENTRUM ALMA, která se věnuje poradenské, konzultační a
informační činnosti pro ženy, jež mají problém se zneužíváním alkoholu.

http://www.nros.cz/cs/o-nadaci/tiskovy-servis/novinky/zname-viteze-neziskovky-roku-2013/80/

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.
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.
V sociální službě Centrum následné péče ALMA se specificky zaměřujeme na dospělé ženy
závislé na alkoholu, které podstoupily či aktuálně podstupují některou z forem protialkoholní
léčby, především formu ústavní (pobytovou) v psychiatrické léčebně (dále PL), ale také
ambulantní a pohybují se na území města Prahy a Středočeského kraje. Služby mohou být také
poskytnuty i ženám v počátečních stádiích rozvoje závislosti, tedy v případech žen, které
neabsolvovaly pobyt v PL. Na základě spolupráce s ostatními adiktologickými subjekty však tyto
ženy vstupují do systému léčby závislosti na alkoholu, čímž se zvyšuje úspěšnost léčby v ústavní
formě.
Zhruba třetina uživatelek jsou matky nezletilých dětí. Průměrný věk uživatelek je 40 let.
Podporujeme tyto ženy 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.
Všechny osoby v týmu jsou odborníci s nejméně 5 letou praxí v oboru, tým vede psycholožka
a psychoterapeutka. Úzce spolupracujeme s psychiatry a praktickými lékaři uživatelek a dalšími
organizacemi v síti. Jsme jediné zařízení v Praze a Středočeském kraji, které poskytuje takto
komplexní ambulantní služby následné péče pro danou cílovou skupinu.
Kvalitativní rozvoj služby úzce souvisí i s užší a odbornou spoluprací s odborníky z oblasti
adiktologie či center s následnou péčí a to s celorepublikovou působností.

Díky nárůstu širokého spektra klientek dochází v roce 2013 k dělení Centra ALMA FEMINA na
jednotlivé projekty se svými metodikami a týmy. To je přirozeným vyústěním kvalitativního rozvoje,
na který jsme se soustředili v roce 2012.
Dopady aktivit na cílovou skupinu se projevuje především ve zvyšování prožitků a kvality
života, eliminace maladaptivních vzorců chování, které kdysi vedly k závislé formě chování ve
vztahu k alkoholu.
Našimi dosaženými výsledky jsou abstinující klientky, zvyšování povědomí veřejnosti o závažnosti
závislosti na alkoholu, síťování s organizacemi po celé ČR a odborný mezioborový přínos.

Celkový počet klientek

39

Počet individuálních konzultací Počet skupinových setkání

248

24

Projekt „ALKO – STOP“
Projekt ALKO – STOP je svým zaměřením zcela ojedinělý a potřebný. Jedná se především o
sekundární a terciární prevenci na poli závislosti u žen a mužů na alkoholu.
Jedná projekt, který může vykazovat pozitivní dlouhodobý dopad na ústavní formu léčby
závislosti na alkoholu.

V rámci spolupráce s jinými zdravotnickými, soukromými i státními subjekty je projekt na
cestě k zasíťování a je brán v potaz jako součást celého individuálního plánu daného klienta v rámci
intervenčních snah o řešení závislosti na alkoholu.
Cíle projektu sledují společenskou poptávku a reagují na nepříznivou situaci v oblasti
zvýšené konzumace alkoholu ve společnosti.
Projekt ALKO-STOP je zaměřen na cílovou skupinu žen a mužů ohrožených závislostí na
alkoholu. Jde především o poradenství v otázkách konzumace alkoholu. Nabízené služby zahrnují
ověřené preventivní strategie, a také včasné zachycení ohrožených osob, které již závislé jsou.
Vyšším cílem je péče o rodinu, neboť jsme přesvědčeni, že včasná intervence zdravou péči o děti a
rodinu facilituje.
Součástí projektu je podpora osob, které mají v rodině člověka zneužívajícího alkohol (muže i
ženy) – i těm poskytujeme 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.

Celkový počet klientek Počet individuálních konzultací

120

268

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.
Z toho také vychází 5 základních klíčových aktivit.
Zcela zásadní je klíčová aktivita 1 – Job klub, která poskytuje podporu jak v psychické, tak i
v praktické rovině. Jde o podporu ve skupině ve snaze zvýšit odpovědnost a samostatnost klientek,
což jsou vlastnosti důležité k udržení se na trhu
práce. Prozatím proběhlo 41 skupin.
Klíčovou aktivitou 2 je individuální podpůrné
poradenství, které pracuje na základě individuálního
plánu každé klientky.
Edukační semináře – „Už vím“ jsou náplní
klíčové aktivity 3. Prozatím se konalo 8 seminářů pro
klientky i jejich rodinné příslušníky.
Klíčová aktivita 4 – tréninkové pracovní
místo umožní klientkám posilovat pracovní návyky v bezpečném prostředí a to praktickým
způsobem za podpory své terapeutky. Takto bylo zaměstnáno zatím 5 klientek.
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. Těchto
skupin proběhlo 12.
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. Cílovou skupinu totiž
učíme novým strategiím dosahování cílů. Projekt nedává CS hotové produkty a návody, neboť je
to strategie s krátkodobým dopadem. To je podstata základního filozofického východiska projektu.

Celkový počet klientek

60

Počet individuálních konzultací Počet skupinových setkání

394

53

Projekt „Program podpory zaměstnávání ALMA“

Registrační číslo projektu: 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 mateřské či
rodičovské dovolené nebo dlouhodobě nezaměstnané, mají další zdravotní znevýhodnění
(psychologické či somatické onemocnění), 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 realizaci 6 klíčových aktivit.
Klíčová aktivita 1 – pracovní individuální poradenství spočívá 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. V průběhu roku se uskutečnilo cca 235 individuálních poradenství 48
klientkám.
Klíčová aktivita 2 – psychologické poradenství umožní rozvoj chybějících schopností a
dovedností, klientky projdou psychodiagnostickými testy zaměřenými na povolání, životní
spokojenost, motivaci k výkonu atd. Celkem proběhlo 98 hodin přímé práce.
Klíčová aktivita 3 – Pracovní poradenství skupinové umožňuje klientkám sdílet své
zkušenosti, starosti, úspěchu, související s hledáním zaměstnání. Součástí jsou také motivační
semináře, které jsou tematicky zaměřeny na způsoby dosažení zdravého životního stylu, prevenci
vyhoření, sebeprezentaci, budování domácího zázemí atd. V prvním roce projektu proběhly 4 velmi
úspěšné semináře pod vedením zkušených lektorů.
Klíčová aktivita 4 – Vzdělávací kurzy nabízí možnost zvýšení kvalifikačních předpokladů
širokou nabídkou rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a konečně klíčová aktivita 5 – asistované
pracovní místo umožní několika úspěšným klientkám pracovat 6 měsíců pod dohledem a korekcí
pracovní poradkyně v bezpečném prostředí zapojeného zaměstnavatele.

Celkový počet klientek

48

Počet individuálních konzultací Počet skupinových setkání

235

21

Příběh jedné z úspěšných klientek
O Almě jsem se dozvěděla v době, kdy jsem se ve svém životě potácela a nevěděla jsem jakou cestou
se dát od sociální pracovnice, která má na starosti mne a mé děti. Tehdy jsem si sáhla na úplné dno
a chyběl mi odrazový můstek, abych mohla jít dál. Asi to zná každý, kdo se setkal se zradou blízkého
člověka, alkoholem a samotou.
Když jsem se rozhodla jít do Almy, neměla jsem představu, co bych měla očekávat. Tehdy jsem byla
tak psychicky oslabená, že mi stačila psychická podpora. Chtěla jsem pozvednout své poničené
sebevědomí.
Při první návštěvě jsem zjistila, že to je ono, co potřebuji. Vřelé a milé přivítání bylo úžasné. Mohla
jsem mluvit o všem a necítila jsem se trapně. Alma mi poskytla psychickou podporu, radost, útěchu,
rady i lidskost. Při odchodu jsem byla lehčí a bylo mi lépe. Najednou se ve mně něco zlomilo a začala
jsem se na sebe i na svět kolem dívat jinak. Byla to láska sama k sobě a pozitivní náhled na svět.
Začali se mi ozývat lidé, které jsem několik let neviděla. Ze sousedů se stali skvělí kamarádi. Vše bylo
najednou hezčí.
Alma mi díky rekvalifikačnímu kurzu vizážistiky umožnila se seznámit s novými lidmi, kteří se stali
další mou podporou a kamarádkami. Věřím, že je něco mezi nebem a zemí, protože holky na kurzu
byli opravdu skvělé a naladěné na stejnou frekvenci. Našla jsem uspokojení z toho, co dělám, a
chtěla bych se líčení věnovat. Nová práce se již rýsuje.
Když to hodnotím zpětně, Alma byla ten můj odrazový můstek, který mi velmi pomohl, a já jsem na
sobě začala pracovat.
Upřímně mohu říci, že jsem nyní osudu vděčná za životní lekci, kterou mi udělil. Kdyby se to nestalo,
potácela bych se v tom svém starém životě a vlastně bych nežila, ale přežívala a na to je život velmi
krátký. Naučila jsem se milovat sama sebe a ten život si užívat. Svět je najednou krásný.

Projekt „Rozvoj organizací poskytující sociální služby“

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36143

Od 1. 9. 2013 realizuje Centrum ALMA, o. p. s. projekt Rozvoj organizací poskytující sociální
služby. Posláním projektu je podpora organizace a jejích zaměstnanců.
Naším partnerem v projektu je o. s. Kaleidoskop. Důvodem jsou styčné roviny pro přenos
poznatků při práci s klienty. 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.
Podpora rozvoje organizace je
zacílena na dvě roviny. První rovina je
management organizace. Tato rovina
vychází z předpokladu, že organizace v
neziskové sféře funguje jako jiná
organizace v ziskové sféře. Tedy, že zde
fungují podobné nebo stejné principy v
rovině managementu. V praxi se to
odráží
v
rozvoji
manažerských
dovedností - zejména strategické
plánování, finanční řízení, řízení
lidských zdrojů, motivování zaměstnanců a vytváření prostředí pro kvalitní práci. Tato oblast je v
neziskovém sektoru při práci s náročnou klientelou velmi ohrožená např. syndromem vyhoření,
frustrací, apod. Nedílnou součástí je vytvoření fundraisingového plánu, který je základním
východiskem pro financování neziskových organizací a v současné době patří mezi priority.
Druhou rovinou jsou samotní zaměstnanci. V této rovině vycházíme z předpokladu, že péče
o zaměstnance má dva přístupy. První je podpora v rozvoji v odborných kompetencích, tedy v
odborném vzdělávání. A druhý přístup je v možnosti čerpání benefitů, které v prostředí dobrého
vedení může sloužit jako motivace.
S ohledem na propojenost obou rovin je třeba brát v potaz obě zároveň. Centrum ALMA
předpokládá, že projekt zvýší úspěšnost všech projektů, které jsou směrovány směrem ke klientům.

Projekt „Lepší NEpijou…“
Prevence zneužívání alkoholu u dětí a mladistvých
Komplexní program specifické primární prevence
Primární prevence ve školách si klade za cíl odradit od prvního užití návykové látky
nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt s touto látkou. Specifickým cílem je předcházet
zvyšování užívání mezi rizikovou skupinou, například žáky či studenty ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Bohužel, v naší společnosti stále ještě není požívání alkoholu v nadměrném množství
považováno za problém srovnatelný s užíváním drog jako takových. Přesto se nesrovnatelně vyšší
procento žáků a studentů setká již v mladším školním věku nikoli s drogou, ale alkoholem či
cigaretami. Ty jej pak mnohdy provázejí celou školní docházkou. Dostupnost alkoholu pro mladistvé
je i přes legislativní omezení téměř bezproblémová a nezletilí a mladiství v České republice
pravidelně obsazují čelní místa v evropských statistických výzkumech zaměřených na zneužívání
alkoholu.
Náš program je jedinečný v tom, že je zaměřen právě na tuto specifickou formu rizikového
chování – zneužívání alkoholu dětmi a mladistvými, snaží se mu předcházet nebo omezit jeho
nárůst nebo alespoň posunout výskyt takovéhoto jevu do vyššího věku cílové skupiny a účinně
tím snížit zdravotní či sociální dopady.
Cílové skupiny





Žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií
Pedagogové
Rodiče žáků
Školní metodici prevence

PROSTORY CENTRA ALMA
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, odborná i beletristická knihovna, kuchyňka a sociální
zařízení se sprchou.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Ředitelka

asistentka,
koordinátorka

finanční manažerka

Fundraiser

Odborný
tým
ALMA
work&go

Odborný
tým

Odborný
tým

-

-

Program
podpory
zaměst.

Centrum
následné
péče

Orgány organizace:
Správní rada
Ředitelka
Dozorčí rada
Ředitelka:
Finanční manažerka:
Asistentka:
Fundraiser:

Mgr. Kateřina Halfarová
Ing. Jitka Jandáková
Markéta Marićová
Veronika Zuščíková

Terapeutický tým *)
Mgr. Petra Měchýřová
Mgr. Romana Růžičková
Mgr. Michaela Tomanová
Mgr. et Mgr. Petra Chaloupková – Košlíková
Andrea Sladká
Supervizoři:
Odborná supervize:
Supervize řízení:

Mgr. Michal Zahradník
Mgr. Pavel Plaček

*) údaje platné k 31. 12. 2013

Odborný
tým
Alko - Stop

VEŘEJNÁ SBÍRKA
V roce 2013 jsme zahájily Veřejnou sbírku na podporu
finančních zdrojů pro projekt ALKO–STOP.
Číslo sbírkového účtu je: 262 302 199/0300
Prozatím sbírka probíhá formou kasiček, 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 2013:

19 780 Kč.

Děkujeme manželům Gurovým za výrobu dřevěných kasiček.

Děkujeme panu Janu Duškovi z firmy COPY A VIZITKY
a

panu Zdenku Melčovi z firmy Sprintmedia
za tisk prezentačních materiálů pro zahájení sbírky.

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

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Projekt "ALMA work & go"
CZ.2.17/2.1.00/35053
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Praha - Adaptabilita
Náklady

1 703 848

Materiálové náklady

51 631
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygienické
potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál)

17 315

drobný majetek

34 316

Nemateriálové náklady

5 209
spotřeba energií

Služby

5 209
208 346

Služby spojů (telefon, internet, pošta)

48 326

Výroba a tisk informační materiálů, propagace

17 391

Pronájem nebytových prostor

51 998

Odborné supervize (klientská, řízení)

38 080

Ostatní služby

52 552

Osobní náklady

1 437 889
Pracovní smlouvy

1 048 749

Dohody o provedení práce

19 526

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu

11 000

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění)
Ostatní náklady

355 336
3 278
773

Výnosy

1 703 848

Poskytnutá dotace na Projekt "ALMA work & go"

1 703 848

V roce 2013 bylo vyčerpáno 45% z celkové dotace na projekt "ALMA work & go".

Projekt "Program podpory zaměstnávání ALMA“
CZ.1.04/2.1.01/91.00008
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Náklady

1 201 058

Materiálové náklady

79 119
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygenické
potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní materiál)
drobný majetek

Nemateriálové náklady

9 493
69 626
1 894

spotřeba energií
Služby

1 894
221 199

Služby spojů (telefon, internet, pošta)
Cestovné

11 217
2 021

Cestovné hrazené cílové skupině

13 049

Výroba a tisk informační materiálů, propagace

35 507

Vzdělávání cílové skupiny

47 215

Pronájem nebytových prostor

31 832

Odborné supervize (klientská, řízení)
Ostatní služby
Osobní náklady

1 600
78 759
898 786

Pracovní smlouvy
Dohody o provedení práce

664 872
6 300

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu

0

Mzdové příspěvky - Asistovaná pracovní místa cílové skupiny

0

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění)

Ostatní náklady

Výnosy
Poskytnutá dotace na Projekt "Program podpory zaměstnávání ALMA"
V roce 2013 bylo vyčerpáno 34% z celkové dotace na projekt "Program podpory zaměstnávání ALMA".

225 630
1 984

60

1 201 058
1 201 058

Projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální služby"
CZ.2.17/2.1.00/36143
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Praha - Adaptabilita
Náklady

299 855

Materiálové náklady

24 161
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby,
terapeutické pomůcky, ostatní materiál)

drobný majetek
Nemateriálové
náklady

3 479
20 682
0

spotřeba energií
Služby

0
56 523

Služby spojů (telefon, internet, pošta)

8 633

Výroba a tisk informační materiálů, propagace

1 823

Pronájem nebytových prostor

3 254

Odborné supervize (klientská, řízení)
Vzdělávání cílové skupiny
Ostatní služby
Osobní náklady

0
40 826
1 987
218 556

Pracovní smlouvy

163 016

Dohody o provedení práce

0

Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu

0

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění)
Ostatní náklady

Výnosy
Poskytnutá dotace na Projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální služby"
V roce 2013 bylo vyčerpáno 16% z celkové dotace na projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální služby".

55 427
113
615

299 855
299 855

"Centrum následné péče ALMA"
identifikátor sociální služby: 4851969
Náklady
Materiálové náklady

742 723
19 571
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a
hygienické potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní
materiál)
drobný majetek

Nemateriálové
náklady
spotřeba energií
Služby
Služby spojů (telefon, internet, pošta)
Právní služby
Výroba a tisk informační materiálů, propagace
Pronájem nebytových prostor
Odborné supervize (klientská, řízení)
Ostatní služby
Osobní náklady
Pracovní smlouvy
Dohody o provedení práce
Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění)
Ostatní náklady
Výnosy
Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace poskytovatelům sociálních služeb

11 371
8 200
3 351
3 351
102 802
10 403
20 773
5 106
28 265
6 400
31 855
616 999
418 610
53 970
0
142 323
2 096
0
742 723
542 000

Magistrát hl. m. Prahy - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům
hlavního města Prahy
Dary a ostatní příspěvky
Magistrát hl. m. Prahy - Darovací smlouva
Ing. M. Stanovský - dar IT služeb a služeb úpravy
webových stránek
LMC - dar služeb inzerce
Ostatní výnosy - vlastní zdroje

111 100
88 146
73 900
9 900
4 346
1 477

Projekt "ALKO - STOP"

Náklady
Materiálové náklady

161 000
15 632
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, čistící a
hygienické potřeby, terapeutické pomůcky, ostatní
materiál)
drobný majetek

Nemateriálové
náklady
spotřeba energií
Služby
Služby spojů (telefon, internet, pošta)
Právní služby
Výroba a tisk informační materiálů, propagace
Pronájem nebytových prostor
Odborné supervize (klientská, řízení)
Ostatní služby
Osobní náklady
Pracovní smlouvy
Dohody o provedení práce
Tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění)
Ostatní náklady
Výnosy
Poskytnutá dotace Městská část Praha 2

15 632
0
3 600
3 600
41 572
2 528
5 000
4 385
15 458
0
14 201
100 021
74 408
0
0
25 300
313
175
161 000
35 000

Darovací smlouva Městská část Praha 3
46 000
Poskytnutá dotace Městská část Praha 7
30 000
Darovací smlouva Městská část Praha 8
30 000
Poskytnutá dotace Městská část Praha 11
5 000
Poskytnutá dotace Městská část Praha 13
15 000

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Položka
A. I.

A. II.

A. III.

A. IV.
A. V.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

Položka
B. I.
B. IV.
B. VI.
B. VII.

D.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření celkem

Hlavní činnost
(v tis. Kč)
214
202
12
690
9
17
664
3 265
2 461
804

Hospodářská
činnost
(v tis. Kč)

6

6
3
3
1
1

13
13
4 182
Hlavní činnost
(v tis. Kč)

259
259
3 941
3 941
4 200
0
18

10
Hospodářská
činnost
(v tis. Kč)
10
10
28
28

38
0
28

Celkem
(v tis. Kč)
214
202
12
696
9
17
670
3 268
2 464
804
1
1
13
13
4 192
Celkem
(v tis. Kč)
10
10
28
28
259
259
3 941
3 941
4 238
0
46

Finanční výkaz účetní závěrky za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2013 je uložen v
dokumentaci Centrum ALMA, o.p.s.

ROZVAHA

Položka

Aktiva

Stav k

Stav k

1. 1. 2013

31. 12. 2013

A.

Dlouhodobý majetek celkem

116

116

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

17

17

A. II.
B.
B. II.
B. III.
B. IV.
Aktiva celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

99
410
14
389
7
526
Stav k

99
1 944
16
1 910
18
2 060
Stav k

1. 1. 2013

31. 12. 2013

254
198
56
272

300
250
50
1 760
3
352
1 405
2 060

Položka
A.
A. I.
A. II.
B.
B. II.
B. III.
B. IV.
Pasiva celkem

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

198
74
526

Finanční výkaz účetní závěrky za rok 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2013 je uložen v dokumentaci
Centrum ALMA, o.p.s.

ÚDAJE O GRANTECH, DOTACÍCH A DÁRCÍCH, KTERÉ PODPOŘILI ČINNOST CENTRA
ALMA V ROCE 2013
Zdroj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Centrum následné péče ALMA
(identifikátor sociální služby: 4851969)
Magistrát hl. m. Prahy – Centrum následné péče ALMA (identifikátor sociální
služby: 4851969)
Magistrát hl. m. Prahy - Darovací smlouva-Centrum následné péče ALMA
(identifikátor sociální služby: 4851969)
Městská část Praha 2 – Projekt ALKO-STOP
Městská část Praha 3 – Projekt ALKO-STOP
Městská část Praha 7 – Projekt ALKO-STOP
Městská část Praha 8 – Projekt ALKO-STOP
Městská část Praha 11 – Projekt ALKO-STOP
Městská část Praha 13 – Projekt ALKO-STOP
Darovací smlouva poskytnutí služeb - LMC, s.r.o.
Darovací smlouva software - Microsoft CZ
Darovací smlouva poskytnutí služeb - Ing. Michael Stanovský
Darovací smlouva finanční prostředky - pan Pavel Růžička
Nadační příspěvek Nadace rozvoje občanské společnosti - finanční odměna za
titul Neziskovka roku 2013
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR - Operační program Praha Adaptabilita: Projekt ALMA hork & go, reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/35053
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR - Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost: Projekt Program podpory zaměstnávání ALMA, reg. č.:
CZ.1.04/2.1.01/91.00008
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR - Operační program Praha Adaptabilita: Projekt Rozvoj organizací poskytující sociální služby, reg. č.:
CZ.2.17/2.1.00/36143
Sprintmedia.cz, Zdeněk Melč - dar tiskové služby
Magdalena Martinovská - dar grafické služby
Truhlářství - Petr Gura - dar truhlářské služby

Výše příspěvku
542 000,00
111 100
73 900
35 000
46 000
30 000
30 000
5 000
15 000
4 346
34 848
9 900
19 990
20 000
3 766 330
3 579 995

1 861 869
2 000
8 000
10 000

*) V roce 2013 bylo vyčerpáno 1 703 848,00 Kč, což činí 45% z celkové dotace na projekt "ALMA work & go".
**) V roce 2013 bylo vyčerpáno 1 201 058,00 Kč, 34% z celkové dotace na projekt "Program podpory zaměstnávání
ALMA".
***) V roce 2013 bylo vyčerpáno 299 855,00 Kč, 16% z celkové dotace na projekt "Rozvoj organizací poskytující sociální
služby".

Finanční zprávu za rok 2013 zpracovala: Ing. Jitka Jandáková

VÝHLED NA ROK 2014
Rok 2014 bude pro nás nadále výzvou, kterou využijeme k rozvoji naší profesionality jak ve smyslu
nabídky služeb pro klienty, tak také ve smyslu rozvoje organizace jako celku.
Naším hlavním tématem stále bude problematika alkoholu.
Hlavním cílem následujícího roku je především podpora pro stávající klienty a prosazování změn,
které souvisí s nadměrným pitím alkoholu.
Budeme se nadále snažit o naplnění všech našich cílů v rámci poslání naší organizace.
Děkujeme za podporu.

Centrum ALMA, o. p. s. v roce 2014 bude nadále realizovat tyto projekty:

Centrum následné péče o ženy ALMA
ALMA work & go
Program podpory zaměstnávání ALMA
ALKO – STOP
Rozvoj organizací poskytující sociální služby
Lepší NEpijou!

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem pracovníkům, kolegům, spolupracujícím institucím, firmám, jednotlivcům a
přátelům za podporu naší činnosti. Hluboce si vážíme veškeré poskytnuté finanční, 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 2, 3, 7, 8, 11, 13

Spolupracující odborné instituce a organizace
Apolinář - oddělení pro léčbu závislostí VFN
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Červený Dvůr
NROS

Lidé, kteří nám pomáhají
Jaroslav Kopecký, radní MČ Praha 7
Mgr. Marcela Justová, radní MČ Praha 7
Ing. Eva Šultysová
Ing. Michael Stanovský
Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy

KONTAKTY
Adresa:

MILADY HORÁKOVÉ 690/4, 170 00 PRAHA 7

E-mail:
Web:
Tel/fax:
Mobil:

info@centrum-alma.cz
www.centrum-alma.cz, www.centrum-alma.eu
266 317 404
774 490 789 (tým), 777 347 497 (ředitelka)

Otevírací doba:
30

30

30

00

Po – Čt

9 – 18

Pá

9 – 15

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.

