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ÚVODNÍ SLOVO A VÝHLED NA ROK 2017 

 

  

Rok 2016 představoval pro Almu uklidnění a stabilizaci v odborné rovině a v dalším směřování.  

Prostor, který si zařízení vydobylo, zůstává po různých úvahách stabilní, neměnný a čitelný. 

K němu postupně nabíráme další aktivity a s nimi i zkušenosti. K sociální práci ve službě následné 

péče, pro ženy závislé na alkoholu, která je pro Almu původní, jsme postupně přiřadili aktivní 

adiktologické poradenství pro uživatele alkoholu, poradenství a práci s těmi, kteří se rozhodli 

přestat kouřit, pomoc těm, kteří jsou procesuálně závislí a samozřejmě i těm, kteří rizikově užívají 

i jiné než legální návykové látky. Stejně tak není naše pomoc směřována pouze ženám a 

dospělým. Závislost je problém, který se dotýká celého věkového a genderového spektra. 

K tradiční práci s uživateli alkoholu a jiných návykových látek jsme v roce 2016 přidali i dobře se 

rozvíjející spolupráci a odborem školství a zdravotnictví v Neratovicích. Zde se věnujeme nejen 

tradiční práci, se kterou je Centrum Alma spojováno, ale zabýváme se i rodinnou problematikou 

jako celkem v rodinném poradenství. Poskytujeme pomoc rodičům a párům, kteří se rozhodli, že 

již nebudou společně sdílet životní etapy, ale mají děti, o které se chtějí dobře a s veškerou péči 

postarat. Pomáháme jim najít společný jazyk v této nelehké fázi života.  

Mimo odbornou rovinu jsme se potýkali i se změnou právní formy a dalšími změnami týkající se 

vedení organizace (správní rada, revizní orgán).  

V roce 2017 nás pak čeká dokončení procesu změny právní formy z o.p.s. na zapsaný ústav a 

dokončení registrace zdravotnického zařízení. Chceme být adiktologickou poradnou, která 

poskytuje mimo adiktologické poradenství a sociální službu následné péče také ambulantní 

psychiatrickou pomoc. Nadále se těšíme na další spolupráci v Neratovicích v oblasti rodinného 

poradenství.  

Za pomoc a podporu děkuje všem klientům, spolupracovníkům, přátelům a donátorům.  

Mgr. Daniel Dvořák, ředitel  



 

PROJEKT „PORADNA ALMA“ 

 

Cílem tohoto programu je pomoci osobám, lidem, klientům či pacientům (z latinského „pati“, 
podstupuji, trpím…), kteří žijí v závislosti a v závislostním chování. Pomoc těmto lidem, stejně 
jako forma závislostního chování, může být různá.  

Projekt je orientován na tyto formy pomoci:  

❖ Podpora vedení k abstinenci jako motivace k nástupu do rezidenčního typu léčby. 

❖ Předléčebné poradenství a doporučení k léčbě. 

❖ Ambulantní léčba a poradenství. 

❖ Následná péče a doléčování.  

❖ Sociální poradenství.  

 
Organizace Centrum ALMA je historicky spjatá (od roku 2009) s cílovou skupinou žen, 
nadužívajících alkohol a léky užívané mimo terapeutický záměr.  Na tuto klientelu se dále váží 
jejich osoby blízké, což mohou být jednak partneři, rodiče, ale i děti. Od roku 2015 je zařízení 
Poradna ALMA otevřeno i osobám, u kterých se závislostní chování projevuje jinou, než 
alkoholovou a lékovou formou a není již striktně zaměřeno pouze na ženskou klientelu. 

 

Základní cílové skupiny užívající služby projektu 

 
Osoby, převážně ženy závislé na alkoholu a ženy zneužívající léky. 
Jedná se o stávající klientelu, která je od roku 2009 dosud pro projekt tradiční a nejpočetnější. 
 
Osoby, převážně děti a mladiství, kteří experimentují s alkoholem a jinými návykovými a 
psychotropními látkami. 
Jedná se o relativně novou klientelu, kterou Poradna ALMA začala přijímat od roku 2016 na 
základě poptávky ze strany orgánů SPOD, především z přilehlých a dlouhodobě se zařízením 
spolupracujících městských částí Prahy. Jedná se asi o 5 % z celkového počtu klientů (2016).  

 
Osoby v procesuální závislosti. 
Tato klientela je v zařízení zastoupena méně často, tvoří ji přibližně 3 % z klientů zařízení 
(2016).  Klienti z této cílové skupiny jsou přijímáni přednostně na základě spolupráce s 
Městskou částí Prahy 8.   

 
Osoby závislé na nelegálních návykových látkách. 
Skupina těchto klientů tvoří cca 2 % (2016) z celkové klientely zařízení. Jedná se téměř vždy o 
osoby blízké jiné cílové skupině a do péče zařízení se dostane na základě doporučení klienta 
Poradnu ALMA již navštěvujícího.  

 
Osoby závislé na tabáku. 



 

Tato klientela je do Poradny ALMA přijímána od roku 2016 na základě projektu (Rozvojové 
projekty zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví) dotovaného MZ ČR pro rok 2016, kdy byly 
vytvořeny podmínky pro klienty, kteří se rozhodli ukončit vlastní závislost na tabáku. Proces 
odvykání kouření má několik rovin. Začíná se motivací, která je pro úspěšný proces zcela 
zásadní. Program probíhá jak v individuálních sezeních, tak na skupinách. Jedná se často 
v případě pacientů Poradny ALMA o ženy, které se vracejí z PN z rezidenčního typu léčby. 
Závislost na tabáku bývá v těchto zařízeních částečně tolerována a neřeší se v celistvosti 
závislostního chování. Celkem se jednalo o 36 klientek, které nastoupily současně do jiného typu 
programu.  
 
Osoby po léčbě, převážně ženy závislé na alkoholu, kterým jsou poskytovány služby následné 
péče doléčování.  
Jedná se převážně o klienty, kteří se vracejí z pobytové léčby a kterým je poskytováno sociálně 
právní poradenství, dále sociální práce v oblasti začlenění se do běžné společnosti, podpora 
v abstinenci, prevence relapsu a pracovní poradenství. Jedná se o přibližně 40 % klientů 
z celkového počtu (2016).  

 
Osoby blízké uživatelům návykových látek. 
Tato část klientely zařízení (10 % - 2016), souvisí se všemi výše popsanými cílovými skupinami. 
Jedná se o partnery a osoby blízké osob se závislostním chováním a nově také o rodiče dětí a 
mladistvých, ohrožených užíváním psychotropních látek. Těmto osobám je poskytováno 
především poradenství a případně krátkodobá psychoterapeutická péče.  

Statistické rozložení klientů: 

Věk klienta do 18 let nad 18 let 

Počet klientů 

(počet osob s adiktologickou poruchou, které využili v daném 
období alespoň jednou služeb programu)    

 

12      

 

                                                        

       140 

- z toho mužů  6 5 

- z toho žen 6 135 

- z toho patologických hráčů 0 14 

- z toho se základní drogou heroin 0 1 

- z toho se základní drogou pervitin 0 5 

- z toho se základní drogou kanabinoidy 12 0 

- z toho se základní drogou jinou sedativa, hypnotika 0 3 

- z toho se základní látkou alkohol 0 117 

Průměrný věk klienta 40,9 



 

Počet kontaktů celkem 1067 

- z toho s osobami s adiktologickou poruchou 1043 

- z toho s ostatními 24 

Počet prvních kontaktů 100 

- z toho s uživateli drog 6 

- z toho s uživateli alkoholu 86 

- z toho s patologickými hráči 14 

Počet osob bez adiktologické poruchy, které využily alespoň 
jednou v daném období služeb programu 

27 

 

Statistické rozložení klientů poradny Alma na základě využitých služeb: 

Služba Počet osob, které 
danou službu 

využily 

Počet výkonů (v jednotkách uvedených 
v pravém sloupci) 

Individuální terapie, 
poradenství, sociální 
práce 

173 925/60 min Počet sezení/průměrná 
délka trvání jednoho 
sezení 

Skupinová terapie, 
poradenství, sociální 
práce 

43 42/90 min Počet skupin/průměrná 
délka trvání jedné 
skupiny 

Rodinná terapie, 
poradenství 

19 31/90 min Počet sezení/průměrná 
délka trvání jednoho 
sezení 

  



 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI A TÝM ZAMĚSTNANCŮ 

 
 
Orgány organizace*: 
   
Správní rada:    Ing. Jitka Jandáková (předsedkyně), Mgr. Kateřina Vickers (člen), 
                                        Ing. Michael Stanovský (člen) 
 
Dozorčí rada:   Gabriela Pinčeková, Klára Ronovská, Kateřina Rolečková 

 
 

Tým zaměstnanců:   Mgr. Daniel Dvořák  
                                                    Mgr. Eliška Vavrušová, DiS. 
                                                    Mgr. Kateřina Sklenářová Francová (od 1.3.2016 mateřská 

dovolená) 
                                                    Mgr. Milada Rejzková, (do 28.2.2016) 

Ing., Mgr. Jiří Staníček, (do 30.4.2016) 
PhDr. David Hanuš (31.5.2016) 

                                                    Michaela Rejšková, DiS., (do 31.8.2016) 
                                                    Bc. Lucie Prokopová, DiS.  
                                                    Iva Postupová 
 
Odborná supervize:   PhDr. Magdaléna Frouzová 
 
 
 
 
*) údaje platné k 31. 12. 2016 
 

 

  



 

VEŘEJNÁ SBÍRKA 

 
Organizace v roce 2013 získala povolení pořádat veřejnou sbírku. Číslo jednací a datum 

osvědčení 25.11.2013: 

S-MHMP/1331805/2013 

S-MHMP/1335290/2013 

Sbírkový bankovní účet: 262 302 199 / 0300 

 

Sbírka byla zahájena 8.12.2013 a k 31.7. 2016 došlo k jejímu ukončení. Opětovné spuštění se 

neplánuje. 

Za rok 2016 činil hospodářský výsledek sbírky:   3.281,- Kč.  

Celkový výnos od roku 2013 činil:     57.557,- Kč.  

 

 

 

Děkujeme za podporu! 

 

  



 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

 

Výkaz zisků a ztrát (v tisících) 

A. Náklady  

I. Spotřebované nákupy celkem 56 

II. Služby celkem 306 

III. Osobní náklady celkem 1 198 

IV. Daně a poplatky celkem 0 

V. Ostatní náklady celkem 12 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 

Náklady celkem 1 573 

  

B. Výnosy  

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 35 

II. Změny stavu zásob celkem 0 

III. Aktivace celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 0 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek    

celkem 

0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 159 

VII. Provozní dotace celkem 1 303 

Výnosy celkem 1 497 

 

 



 

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, VÝNOSY, TRŽBY, DARY 2016 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  482 tis. Kč 

Ministerstvo zdravotnictví ČR   400 tis. Kč 

Magistrát hlavního města Prahy                215 tis. Kč 

Středočeský kraj     50 tis. Kč 

Městská část Praha 8      45 tis. Kč 

Městská část Praha 7     25 tis. Kč 

Městská část Praha 11    20 tis. Kč 

Městská část Praha 4     20 tis. Kč 

Městská část Praha 5                                                     16 tis. Kč 

Městská část Praha 12    15 tis. Kč 

Městská část Praha 13    15 tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony                                                  35 tis. Kč 

Přijaté dary                                                                      159 tis. Kč 

 

CELKEM             1 497 tis. Kč 

 

  



 

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 

Středočeský kraj 

Městské část Praha 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 

Město Neratovice 

 

MMOMEDICAL CZ s.r.o. 

MEDISTYL – PHARMA a.s. 

 

Spolupracující odborné instituce a organizace 

Apolinář - oddělení pro léčbu závislostí VFN 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Červený Dvůr 

NROS 

Sanek Ponte 
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KONTAKTY 

 

 

Adresa: Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

IČ:   226 650 05 

 

E-mail:  info@centrum-alma.cz  

Web:   www.centrum-alma.cz 

Tel:    266 317 404, 774 490 789 

Datová schr.: v9ss7yv 
 
 
 

Údaje o organizaci 

Centrum ALMA, z.ú. 

Sídlo:  Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČ:  226 650 05 
Registrace v rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 518.  
Identifikátor sociální služby – následná péče: 4851969 
Zařízení je oprávněno k poskytování zdravotních služeb pod sp.zn.: S-MHMP 506469/2017 ZDR. 
 
Číslo bankovního účtu: 217 302 480/0300 (Československá obchodní banka, a. s. – ERA Poštovní 
spořitelna) 
 

  

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


 

 

ZPRÁVA AUDITORA 
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