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Část I. 

Základní údaje o občanském sdružení: 
 

 

Název organizace Alfa Human Service o.s. 
 

Logo organizace 

 
Adresa organizace Biskupcova 84 

130 00 Praha 3 
 

IČ:  70863059 
 

Číslo registrace VS/1-1/44086/00-R 
 

Webové stránky www.alfahs.cz, 
www.alfabet.cz 
 

Kontaktní emaily info@alfabet.cz 
vzdelavani@alfabet.cz 
 

Statutární orgán:  Mgr. Martina Chmelová 
Lucie Štěpánková 
 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., 
pobočka Praha 3, Koněvova 141/2660 
Praha 3, 
 

Číslo účtu:  14007369/0800 
 

 

  

http://www.alfahs.cz/
http://www.alfabet.cz/
mailto:info@alfabet.cz
mailto:vzdelavani@alfabet.cz
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Část II. 

Základní charakteristika občanského sdružení: 
 

Alfa Human Service (dále jen AHS) je občanské sdružení, které se v souladu se svým 
posláním „Pečujeme o pečující“ s cílem spokojeného dítěte zaměřuje na níže uvedené 
aktivity: 
 

 Poradenství (sociální, terapeutické, ergoterapeutické, pracovní) 

 Vzdělávání (akreditované vzdělávání v sociální oblasti a školství) 

 Podporu pečujících osob (supervize, koučování, ergoterapeutická diagnostika, nácvik). 

 Podporu profesionálům z řad školství (supervize, koučování) 
 
Hlavními cílovými skupinami aktivit sdružení jsou:  
 

 Rodiče dětí se zdravotním postižením  

 Děti a mladiství se zdravotním postižením, se speciálními vzdělávací potřebami  

 Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, asistenti 

 Pedagogičtí pracovníci 

 Řídící pracovníci v oblasti sociálních služeb a školství. 
 
 
Alfa Human Service je akreditovaná vzdělávací instituce MPSV (č.2007/972 – I) a MŠMT 
(č.j.:13 563/2011-25), registrovaný poskytovatel sociálních služeb (odborné a sociálního 
poradenství, č. 102303/07 – 1 v registru MPSV). 
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti organizace 

 
Ředitelka organizace, koučka Mgr. Martina Chmelová 

Ekonomka Lucie Štěpánková 

Public Relations Mgr. Petra Adámková 

Ergoterapeutka, projektový manažer  Mgr. Veronika Kocourová, MBA 

Fundraiser Mgr. Klára Píchová Dudková, MSc. 

Office Manager, vedoucí asistentů Bc. Petra Syrovátková 

IT Specialista, lektor Bc. Pavlína Chmelová 

Koordinátor projektu „Doučování dětí se 
SVP“ 

Jakub Jaroš 

Asistentka  Jana Štěpánková 

Účetní Ing. Pavla Chmelařová 

Externisté Mgr. Květoslava Hrbková 
Bc. Kristýna Padrtová 
Bc. Daniela Jeníčková 
Mgr. Lenka Nemcová 
Zdeněk Vrtiška 

Asistenti pro práci s dětmi se zdravotním 
postižením a speciálními vzdělávacími 
potřebami  

Petr Houdek 
Celestýna Houdková 
Vašek Chmel 
Romana Exlerová 
Jitka Čápová 
Terezie Vaněčková 
Martina Vaněčková 
Alžběta Pulpánová 
Jan Coufal 
Josef Šindelka 
David Jirák 
Jaroslav Bouška 
Markéta Zíková 
Michaela Němečková 
Zuzana Kopecká 
Karel Tománek 
Veronika Huňová  
Petra Beránková 
Pavel Sovič 
Markéta Hávová 
Markéta Obručová 
Tereza Przeczková 
Katka Dittmayerová 
Denisa Jurčová 
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Část IV. 

Hlavní činnost v roce 2013 
 

1. Realizace projektu „Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním 
postižením“ č. CZ.1.04/3.1.02/86.00080. 
 

Popis cíle, projektu: 

Cílem projektu je posílit pečující biologické a pěstounské rodiče v psychické stabilitě, 
výchovných kompetencích a přípravě ke sdílené péči a dítě/mladistvého se ZP připravit se 
tuto péči přijímat. Získané znalosti a dovednosti předané rodičům a jejich dětem pomáhají k 
samostatnému řešení problémů, k možnosti umístění nebo udržení se na trhu práce a tím k 
vystoupení z kruhu sociální izolace, finanční závislosti na státu a k prevenci závislosti na 
sociální službě v pozdějším věku dítěte/mladistvého se ZP. 

V rámci projektu v roce 2013 byly realizovány čtyři psychorehabilitační pobyty pro rodiny s  

dětmi se ZP. Rodičům byla poskytována přímá podpora formou příspěvku na platbu poukazu 
na ubytování a stravu, odborná literatura k řešenému tématu. 

Pobyty probíhaly v bezbariérovém areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích a dalších 
bezbariérových objektech k tomuto účelu vhodných, cca pro 10 - 12 rodičů a v průměru 10 - 
12 dětí /mladistvých se ZP případně zdravých sourozenců.  

V rámci projektu byly v roce 2013 slavnostně otevřeny tři kontaktní místa pro účastníky 
projektu z jednotlivých krajů. V těchto kontaktních centrech je rodinám poskytován cyklus 
individuálních ergoterapií a koučování po celou dobu trvání této aktivity. V kontaktním působí 
dva terapeuti - ergoterapeut a psychoterapeut/kouč. Ergoterapeut poskytuje dětem a 
mladistvým do 26 let individuální ergoterapii (nácvik soběstačnosti, trénink jemné motoriky a 
hrubé motoriky, trénink koordinace pohybů, trénink kognitivních funkcí, poradenství ohledně 
kompenzačních pomůcek a bezbariérové úpravy domácího prostředí apod.) V rámci 
koučování je rodičům poskytnuta podpora a pomoc v jednotlivých životních situacích. 
Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta. Rodiče mohou 
docházet na koučování jednotlivě či v páru. 

Celkem v roce 2013 vstoupilo do projektu více jak 110 osob. 

 

2. Realizace projektu „Doučování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ č. 
CZ.2.17/3.1.00/36229.   
 

Popis cíle, projektu:   

Cíle projektu jsou zaměřeny na zvyšování dovedností a osobnostní růst dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dále jen se SVP), podporu a pomoc jejich pedagogů a rodičů.  
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Projekt je určen převážně dětem s ADHD a sociálním znevýhodněním z lokalit Prahy 3 a 
Prahy 9. Konkrétně je projekt realizován v základních školách Jeseniova, Pražačka, 
Chmelnice, Špitálská a Novoborská. 

Zainteresované školy budou participovat při nabídce spolupráce rodičům jejich žáků a při 
nastavení individuální práce s dítětem. 

Děti se SVP jsou dlouhodobě a kontinuálně podporovány formou individuální práce 
(doplňujícího vzdělávání, nácviků nebo doučování). Práce s dětmi bude zahrnovat i 
skupinové arteterapeutické aktivity. 

 

3. Realizace projektu „Alfa – silná nezisková organizace“ č. CZ.2.17/3.1.00/36230  
 

Popis cíle, projektu: 

Cílem tohoto projektu, který Alfa Human Service realizuje od 1. 6. 2013 je tvorba a realizace 
fundraisingového plánu a jeho zakomponování do procesů řízení a chodu organizace a 
současně vzdělávání jak týmu kmenových zaměstnanců AHS, tak vzdělávání asistentů pro 
jejich práci s dětmi se zdravotním postižením.  

V rámci realizace fundraisingového plánu se 6. listopadu 2013 uskutečnil benefiční koncert 
Alfa Human Service v kapucínském klášteře na Loretánském náměstí v Praze, na kterém 
vystoupila folková kapela Zhasni. Organizace AHS zde měla první velkou příležitost ke své 
vlastní prezentaci před širokou veřejností. Koncert byl úspěšný, zúčastnilo se ho přes 80 
návštěvníků a organizace dostala velmi pozitivní zpětnou vazbu. 

Nejen na základě poznatků z benefičního koncertu byla navržena nová fundraisingová 
strategie Alfa Human Service, která předpokládá vytvoření několika specifikovaných produktů 
a služeb organizace.  Prodejem těchto produktů a služeb pomocí marketingových nástrojů 
komerčním subjektům tak bude naplňován cíl fundraisingové strategie a tedy i projektu – 
změna dosavadního poměru skladby finančních příjmů organizace. 

Tento projekt je realizován z ESF (Operační program Praha Adaptabilita a Magistrát hl. M. 
Prahy).  

 

4. Vytvoření Alfa Centra, projekt pro podporu rodin s dětmi se zdravotním 
postižením 
 

Popis cíle:  

Alfa Human Service používá pojem sdílená péče především v praxi v rámci svých projektů 
ambulantních center v Praze, Plzni a Pardubicích. Jedná se o individuální poradenství v 
ambulantním poradenském centru, kam mají rodiče možnost přijít si popovídat o svých 
problémech (zaměření na výchovné a terapeutické poradenství) a zároveň pomoci dítěti v 
rámci ergoterapie jako individuálního typu rehabilitace pro děti a mladistvé do 26 let. Je také 
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možné se v centru poradit o bezbariérových úpravách bytu či o výběru vhodné kompenzační 
pomůcky. 

Alfa centrum bylo v roce 2013 zřízeno na adrese Koněvova 205, Praha 3, 130 00. Prostředky 
na zařízení centra byly poskytnuty z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
v rámci Evropského sociálního fondu. Centrum poskytuje své služby klientům ze 
Středočeského kraje a dále díky podpoře MPSV programu Rodina a ochrana práv, mohla být 
nastavena i poradenská kapacita pro pražské klienty.  

V rámci podpory rodičovských kompetencí a dovedností bylo od otevření podpořeno celkem 
30 rodičů s 15 dětmi. V rámci rozšiřování informací o poskytované službě byly uskutečněny 
individuální konzultace u poskytovatelů, učitelů, poradenských pracovníků, u poskytovatelů 
sociálních služeb, ve speciálním MŠ a ZŠ, PPP, SPC a na úřadech práce.  

Dále jsme uspořádali 4 tématické workshopy na téma Prevence syndromu vyhoření pro cca 
40 osob.  

 

5. Poskytování  odborného sociálního poradenství, terapeutického poradenství 

 
Popis cíle:  

Cílem aktivity je poskytování odborného sociálního poradenství cílové skupině rodičů dětí se 
zdravotním postižením, případně dalším osobám pečujícím o své blízké. V rámci aktivity jsou 
klientům poskytovány konzultace v oblasti sociální problematiky, dávek státní sociální 
podpory a příspěvku na péči, nebo případná pomoc při sepisování žádostí, odvolání apod. 
V rámci odborného sociálního poradenství jsou také konány tzv. případové konference. 
Jedná se o společná pracovní jednání klienta, poradce Alfy a potřebných odborníků s cílem 
nalézat řešení nebo podporu. 

V rámci terapeutického poradenství je klientům poskytována podpora osobám dlouhodobě 
pečujícím o své blízké. Podporujeme pečující v psychické stabilitě, nácviku preventivních 
mechanismů předcházejících syndromu vyhoření, v partnerské komunikaci a výchovných 
přístupech k dětem se zdravotním postižením i zdravým sourozencům. Pracujeme se 
skupinami nebo v rámci individuálních nebo párových partnerských setkání. 

V rámci terapeutického poradenství používáme celostní Gestalt přístup. 

 

6. Inovace portálu Alfabet.cz 
 

Popis cíle: 

Portál Alfabet shrnuje informace a poznatky, které potřebují rodiče a profesionálové při péči o 
lidi se zdravotním postižením. Jedná se zejména o diagnózy, typy zdravotního postižení, 
legislativu, informace o vzdělávání dětí se zdravotním postižením či nabídky poskytovatelů 
sociálních služeb. Celý koncept je doplněn denním monitoringem tisku od firmy Anopress IT 
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o problematice zdravotního postižení a monitorováním a nabídkou odborných akcí typu 
konference, semináře a workshopy. 

Informační portál Alfabet prošel třemi vývojovými fázemi. Jednalo se zejména o prostředí 
redakčního systému a grafického frontendu.  

 

Náhled úvodní stránky 1. verze informačního portálu Alfabet 

V polovině roku 2012 započala restrukturalizace a vývoj nové verze informačního portálu. 
Součástí restruktualizace bylo vybrat redakční systém, který bude pružně reagovat na 
potřeby uživatelů portálu. Byl vybrán redakční systém Joomla ve verzi 2.5, která byla 
dlouhodobě podporována. Dále se řešila absence informací o provozující organizaci jako 
takové, ačkoliv dané stránky byly prezentovány nejen jako informační portál, ale zároveň i 
webová prezentace organizace. Bylo tedy nezbytné předělat hierarchii stránek a nadřadit 
stránky organizace, jejichž součástí je samotný informační systém Alfabet. Vzhledem k tomu, 
že předchozí verze informačního portálu byla v provozu 12 let, nahromadilo se v něm veliké 
množství informací, které bylo nutné zrevidovat a odstranit zastaralá data. Součástí změny 
bylo vytvoření redesignu grafiky uživatelského prostředí. Záměrem bylo získat webovou 
prezentaci organizace, která bude zahrnovat informační portál. Samotný informační portál 
bylo třeba zjednodušit, zpřehlednit, zaktualizovat a zároveň ho udělat pro uživatele 
zajímavější.   
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7. Ukončení projektu MŠMT „Přátelská školka“ č. CZ.1.07/1.2.00/14.0058 
 

Popis projektu, cíle:  

Projekt Přátelská školka podporoval vzdělávání pedagogů, řídících pracovníků a rodičů dětí v 
mateřských školách ve Středočeském a Pardubickém kraji. Realizace byla zahájena v květnu 
2010. Projekt byl ukončen v dubnu 2013. Cíle projektu byly naplňovány realizací 
vzdělávacích kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).  

V roce 2013 jako součást tohoto projektu bylo realizováno 5 herních programů, 2 velké 
konference, které tento projekt završili. Pro potřeby konference byl vytvořen sborník, ve 
kterém byly shrnuty hlavní nosná témata konference včetně příspěvků samotných úspěšných 
účastníků projektu, jimž byl na konferenci předán certifikát „Přátelská školka k dětem a 
rodičům“. Celkem projektem za dobu trvání 35 měsíců prošlo 1147 osob. Byla vytvořena 
podrobná závěrečná zpráva, která mapovala průběh projektu, její realizaci, strategii, rizika a 
naplnění daných cílů. Závěrečná zpráva byla řídícím orgánem schválena.  
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Část V. 

Údaje o spolupráci Alfa Human Service v roce 2013 
 

1. Spolupráce s organizacemi v roce 2013: 

  

 APSSČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministrestvo školství mládeže a tělovýchovy 

 Magistrát hl.m. Prahy 

 Městská část Praha 3 

 Magistrát města Plzně 

 Magistát města Pardubic 

 Areál Školy v přírodě – DDM Prahy 1 -  Střelské Hoštice 

 Základní škola Jeseniova, Pražačka, Chmelnice, Špitálská, Novoborská…. 

 Firmy – AXA Assistance, mBank  

 Motýl o.p.s. 

 Diakonie CM o.p.s 

 Latus o.s. 

 Asociace společenské odpovědnosti 

 Speciální škola Poděbrady 

 Klubíčko Beroun 

 Rytmus o.p.s 

 Dům Rodin Smečno 

 Modrý klíč o.s. 

 Asociace ergoterapeutů 

 Institut pro Gestalt terapii 
 
 
……a další 
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Část VI. 

Zpráva o hospodaření za rok 2013 
 

Částky jsou uvedeny v KĆ – korunách českých 

NÁKLADY  

 

Spotřeba materiálu    440.586,54 

Spotřeba energie    799,20 

Prodané zboží    26.136,00  

Cestovné     142.955,00 

Ostatní služby    2.005.914,27   

Mzdové náklady    3.825.245,00   

Zákonné sociální pojištění  1.025.920,00   

Zákonné sociální náklady   13.235,00 

Ostatní daně a poplatky   859,00 

Ostatní pokuty a penále   14.269,00  

Úroky      2,62  

Kurzové ztráty -   22,45  

Jiné ostatní náklady   19.364,14 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem NÁKLADY    7.515.263,32 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb   321.073,00  

Tržby za prodané zboží   36.100,00  

Úroky      5.830,37  
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Kurzové zisky    23,96  

Jiné ostatní výnosy    13.214,67  

Tržby z prodeje materiálu   4.145,00  

Přijaté příspěvky, dary   175.200,00  

Provozní dotace    6.429.920,86 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem VÝNOSY 6.985.507,86 

 

Rozdíl v hospodaření je způsoben pozdržením konečného vyúčtování projektu Přátelská 

školka ze strany dotační instituce. 


