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Alfa Human Service, z. s. už od roku 2000 poskytuje psychoterapeutickou podporu 
a vzdělávání formou konzultací, poradenství a koučinku v ambulantním Alfa centru:

•  pečujícím rodičům s dětmi se zdravotním postižením
•  osobám, pečujícím o dlouhodobě nemocné blízké
•  pracovníkům v pomáhajících profesích ve školství a sociální oblasti

Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s dětmi se zdravotním 
postižením a je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a MŠMT.

CÍLE ALFA HUMAN SERVICE 
Tématem, které spojuje všechny služby Alfa Human Service je podpora pečujících osob, 
cílem potom: 

•  posílení psychické stability pečujících osob,
•  předcházení syndromu vyhoření,
•  zefektivnění komunikace s okolím (partneři, pečující odborníci),
•  pomoc při zpracování emočně náročných situací v životě,
•  pomoc při skloubení pracovního života s péčí o (dlouhodobě) nemocnou blízkou osobu
•  posílení výchovných přístupů k handicapovaným dětem.

Alfa Human Service provozuje: 

•  dětskou skupinu Alfík 
•  ambulantní poradenské Alfa centrum 
•  informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s handicapovanými dětmi 

„Pomáháme těm, kteří  
pečují o druhé.“
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JEDEN DEN NESTAČÍ
Vážení a milí,

rok 2016 byl prvním rokem naší edukativní kampaně, kterou jsme nazvali „Jeden den nestačí“. 
Cílem této dlouhodobé kampaně je upozorňovat širokou veřejnost na problematiku pomoci peču-
jícím, především – ale nejenom – rodičům, kteří pečují o své zdravotně postižené děti a osobám, 
které se dlouhodobě starají o své nemocné blízké. 

Kampaň JEDEN DEN NESTAČÍ jsme symbolicky zahájili u příležitosti Mezinárodního dne rodiny  
17. 5. 2016 happeningem v okolí našeho Alfa centra. 

Průvodcem celé akce byl herec Petr Vacek a velice si ceníme toho, že záštitu nad naší akcí převza-
la 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská. Oběma patří náš velký dík!  

Na co že vlastně „JEDEN DEN NESTAČÍ“? 

Za jeden den není možné na jednu stranu pro člověka bez podobné zkušenosti pochopit každo-
denní zátěž pečujících osob -  24 hodin denně 365 dní v roce – a na stranu druhou pro pečující 
jeden den nestačí na odpočinek a načerpání nové energie, kterou jsou pak schopni předávat zase 
dál těm, o které se starají.

Téma péče a podpory osob, které pečují o své blízké není tak často na veřejnosti skloňováno. 
Uvědomme si, že pomoc potřebují nejenom zdravotně postižení a dlouhodobě nemocní 
pacienti, ale také a především ti, kteří o ně pečují!

Těšíme se na další shledání, 

Tým Alfa Human Service, z. s. 
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Široké veřejnosti jsme naši činnost letos 
představili také na následujících dvou akcích:

NGO market

Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8, 27. dubna 2016

Veletrh sociálních a návazných služeb „Veletrojka“

Náměstí Jiřího z Poděbrad, 9. června 2016 
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ČINNOST ALFA HUMAN SERVICE 2016
V roce 2016 jsme se zaměřili na rozšíření našich služeb v oblasti pomoci pečujícím i o pod-
poru matek zdravých dětí v rámci jejich začlenění do pracovního života.

V květnu 2016 byla otevřena dětská skupina Alfík pro děti již od dvou let věku, zpočátku 
pro adaptaci děti na kolektiv, po prázdninách už Alfík od září zahájil normální provoz.

Projekt dětské skupiny Alfík je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednict-
vím Operačního programu Zaměstnanost.

Psychoterapeutickou pomoc pro pečující v roce 2016 poskytovala Alfa Human Service 
kromě individuálních konzultací v  ambulantním centru především formou workshopů 
„Den pro sebe“. 

Koncept samostatné terapeutické práce s rodiči a zároveň práce asistentů s jejich dětmi 
se zdravotním postižením v herně Klubík se ukázal jako velmi efektivní a rodinami vítaný.
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„Den pro sebe“ uspořádala Alfa Human Service, z. s. i pro onkologické pacientky a jejich 
blízké z Onko Unie, o. p. s. 

V říjnu a listopadu se uskutečnily dva edukativní workshopy 
na podporu psychické stability a  Mgr. Martina Chmelová 
přednášela o  tomto tématu i  na odborném semináři Dny 
Onko Unie 3. 12. 2016.

„Jak nevyhořet“ si v Alfa centru vyzkoušela i  redaktorka 
časopisu Blesk Zdraví.

Během školního roku pokračoval také 
projekt Doučování na ZŠ Jeseniova 
a ZŠ Chmelnice pro děti, které potřebují 
individuální přístup k učení a upevňování probírané látky.

Podzim 2016 také patřil seniorům – v Alfa centru probíhaly kurzy Trénin-
ku paměti. 

Oba tyto projekty byly realizovány za podpory Městské části Praha 3.

Alfa Human Service nezapomněla v roce 2016 ani na 
pečující profesionály – učitele. Společně s Asociací 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 
se 15. – 16. 9. 2016 zúčastnila workshopu ve Stutt-
gartu na pozvání německé strany.  Shrnujícím tématem bylo možné osamocení v inkluzi, 
podpora učitelů zdravotně postižených dětí a budoucnost v rámci propojené Evropy.
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Podpoře učitelů se věnují také odborné články Martiny 
Chmelové pro časopis Poradce ředitelky mateřské ško-
ly, který přináší aktuální informace z  oblasti předškolního 
vzdělávání a řízení MŠ.

V listopadu se konal benefiční koncert pro Alfa Human Service, z. s. v kapucínském 
klášteře na Loretánském náměstí v Praze. Alfa byla hostem Večerů u kapucínů již potřetí, 
tentokrát potěšil zaplněný historický refektář sbor Dábrlípap. 

Děkujeme kapucínům i účinkujícím!

Rok 2016 již tradičně zakončila Vánoční dílna v Alfa centru – PF 2017!
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Alfa Human Service, z. s. provozuje v rámci své činnosti také informační portál Alfabet 
pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ostatní pečující osoby bez ohledu na diag-
nózu: www.alfabet.cz.

Motto portálu Alfabet

„Rodič potřebuje být dostatečně a srozumitelně informován o speciální péči svého 
dítě se zdravotním postižením, a to z hlediska věku dítěte, druhu postižení a vlastní 
péče o dítě. Rodič potřebuje i další informace a pomoc. 

Naším cílem je, aby se z rodiče “laika” stal rodič “profesionál”, který dostatečně 
rozumí sdělovaným informacím a chápe jejich souvislosti.“

Alfa Human Service nabízí také službu životního i profesního koučinku pro komerční 
subjekty, přičemž veškerý zisk z této služby jde na hlavní činnost organizace na pomoc 
pečujícím rodičům. Tuto službu poskytují koučové certifikovaní v ČAKO, kteří takto pod-
porují Alfa Human Service jako dobrovolníci.

Alfa Human Service realizuje také vzdělávací programy, semináře, kurzy a koučování 
v  oblasti školství a  sociálních služeb na základě akreditací i  připravených dle přání 
klientů a  dále organizuje pravidelné týdenní psychorehabilitační pobyty pro rodiny 
s postiženými dětmi z celé ČR.



9

FINANČNÍ ZPRÁVA
Veškerou uvedenou činnost mohla Alfa Human Service v roce 2016 realizovat díky pod-
poře následujících subjektů: 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Stav pokladny k 31. 12. 2016: 1 536 Kč

Stav na bankovním účtu k 31. 12. 2016: 107 661,15 Kč

Výnosy celkem: 1 006 514,88 Kč

Dotace: 478 456 Kč

Výnosy v rámci hlavní a hospodářské činnosti: 184 993 Kč

Dary: 339 000 Kč

Ostatní výnosy: 3 977 Kč

Náklady celkem: 1,292.800,3 Kč

Energie a materiál: 44 486 Kč

Daně a poplatky: 1000 Kč

Mzdová evidence: 767 732 Kč

Ostatní náklady: 479 582,30 Kč

Děkujeme všem našim partnerům a dárcům v roce 2016!


