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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 dětí se zdravotním postižením
•  osobám, které dlouhodobě pečující o nemocné blízké

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 Alfa centrum a poradnu pro pečující
•  služby pro seniory: trénink paměti, cvičení, sebeobrana a kurzy na PC
•  informační portál www.alfabet.cz 

NEZISKOVÁ ORGANIZACE Alfa Human Service v ČR funguje již 15 let (Praha, Plzeň, Pardubice) a zaměřuje se 

na „PÉČI O PEČUJÍCÍ“. Jedná se o ty, kteří dlouhodobě pečují o někoho blízkého – o rodiče postižených dětí 

nebo rodinné příslušníky v případě dlouhodobé nemoci, ale i o profesionály, tedy učitele a sociální pracovníky.

Pomáháme těm, kteří pečují o druhé.

SEZNAMTE SE S NÁMI! www.alfahs.cz, www.alfabet.cz
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ČINNOST ALFA HUMAN SERVICE 2018

Dětská skupina Alfík
I v letošním roce pokračujeme v poskytování podpory pečujícím matkám zdravých dětí 
v rámci jejich začlenění do pracovního života díky dětské skupině Alfík.

Dětská skupina Alfík pro děti již od dvou let věku byla otevřena v květnu 2016, má vlastní 
plán péče a výchovy a kapacita miniškolky je neustále naplněna.

Projekt dětské skupiny Alfík je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Ambulantní ALFA centrum pro pečující

Psychoterapeutickou pomoc pro pečující v roce 2018 
poskytovala Alfa Human Service následujícími způsoby:

•  Poradenství a terapie (přímá práce s klientem) 
–  individuální konzultace v ambulantním centru

•  Pobyty rodin s mladistvými osobami se ZP  
(letošní pobyt se konal v říjnu ve Střelských Hošticích)

•  Edukace a nácviky úlevových technik  
–  skupinové práce - workshopy „Den pro sebe“

•  Informování odborné i laické veřejnosti 
o problematice náročnosti péče o druhé v domácím 
prostředí (kontakty, workshopy, konference)

•  Publikování tématu ve článcích a video rozhovorech 
na webu alfabet.cz

Služby Alfa Human Service pečujícím jsou nyní financovány 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF a z toho 
důvodu jsou tyto aktivity klientům poskytovány bezplatně.

Kontakty na koordinátory služeb: 
Praha: 722 913 207  
Ústí  nad Labem: 722 913 531 
Plzeň: 722 913 784
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Komunikace tématu pečujících
Důležitým úkolem Alfa Human 
Service v roce 2018 bylo nastar-
tování komunikace na podporu 
pečujících. Na základě našich 
zkušeností víme, že pečující si 
velmi často o pomoc a podpo-
ru neřeknou a je velmi těžké je 
cíleně oslovovat. Navíc nemají 
společenskou prestiž a nejsou 
dosud cílovou skupinou žádné 
sociální služby. Z toho důvodu 
považujeme medializaci a komu-
nikaci tématu neformální péče za 
vysoce potřebnou pro celou naši 
společnost.

Na jaře 2018 bylo v rámci projek-
tu Reklama pomáhá vylepeno 
10 billboardů s vizuálem Alfa Hu-
man Service na Praze 3, 4 a 9, 
díky kterým organizaci zaregis-
trovala veřejnost, která dosud 
s námi nebyla v kontaktu a naše 
služby nevyužila. Výběr ploch 
byl  pečlivě vybrán s ohledem na 
dojezdovou vzdálenost do Alfa 
centra pro pečující.

v

Pečujete DLOUHODOBĚ doma 
o někoho blízkého?

• Cítíte se vyčerpaní a chcete své pocity s někým sdílet?
• Mluvíte se svým partnerem a ostatními jako dřív?

• Je toho na vás moc?   
• Víte, jak si odpočinout?

MÁME ZNALOSTI, ZKUŠENOSTI A INFORMACE. 
PODPOŘÍME I VÁS. 

Nabízíme terapeutické konzultace 
a nácviky relaxačních technik pro pečující osoby. 

KDE? Ambulantní centrum ALFA 
(Praha, Ústí nad Labem, Bor u Tachova, Jičín, Dobříš)

Informace a objednání na: 
e-mail: konzultace@alfabet.cz • telefon: 242 441 486

Služby jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost 
ESF, proto jsou klientům poskytovány bezplatně.

www.alfahs.cz

 facebook.com/alfa.human.service
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Billboard na Praze 4,  
Na Vítězné pláni

Billboard na Praze 3, 
Rokycanova ul.

Billboard na Praze 3, 
Kněžská luka a tým Alfa 
Human Service s „tvářemi 
billboardu“, Janou 
a Kristýnou Prudkých
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Komunikace probíhala i na sociální síti Facebook, kde jsme 
sdíleli naše billboardy a snažili se tak oslovit i ty, kteří kampaň 
osobně v ulicích Prahy nezaregistrovali z jakéhokoli důvodu.

V březnu 2018 Český rozhlas odvysílal reportáž na téma 
pečující. Redaktor více jak půl roku natáčel příběh paní 
Kateřiny a její dcery Anety, který přibližuje náročnost péče 
o blízké. Příběh si můžete poslechnout na webu ČRO: 
http://www.rozhlas.cz/plus/dokument/_zprava/do-
kument-laskou-a-peci-vycerpana-mama-potrebu-
je-zmenu--1789832

Naše služby a téma pečujících jsme šířili také na veletrhu sociálních služeb v Praze 3, který 
nese název Veletrojka. Stánek Alfa Human Service na náměstí Jiřího z Poděbrad už po 
několikáté za sebou nechyběl!
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Platforma Podpora pečujících
V návaznosti na předchozí workshopy v Senátu v roce 2017 pod záštitou 1. místopřed-
sedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské byla vytvořena nezávislá platforma 
organizací, jejichž cílem je podpora a pomoc pečujícím: “Podpora pečujících”.

Platforma se aktivně zapojila do komunikační kampaně 
a díky Nadačnímu fondu Avast, který poskytl finanční 
příspěvek, byla připravena PR kampaň Jeden den 
nestačí. Kampaň zajišťuje profesionální PR agentura, 
která vyhrála výběrové řízení platformy – Creative Adison.

Vedle těch, kteří se zapojily pasivně, na komunikační kampani na začátku aktivně spolupra-
covaly organizace: Alfa Human Service, z.s., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, Klára pomáhá, z.s., Unie pečujících a Diakonie ČCE. Na konci roku posledně 
jmenovanou organizaci nahradila společnost Onko Unie, o. p.s., díky které se záběr peču-
jících rozšířil i o blízké onkologických pacientů.

V listopadu byl v rámci kampaně realizován omnibusový výzkum agenturou Nielsen Admosphere, 
jehož výsledky byly poskytnuty médiím, a které jsme sdíleli s ostatními členy platformy.
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Komunitní centrum Alfa pro děti a seniory
V komunitním centru Alfa se potkávají děti v dětské skupině Alfík i senioři v kurzech Trénink 
paměti, rodiče dětí z Alfíku i rodiče dětí se zdravotním postižením. 

Na základní škole Jeseniova se starší děti mohly během školního roku zapojit do kroužků 
Alfa Human Service. Jednalo se o kroužek Poznej svou sílu, kterým pomáhal zvládat jejich 
emoce, poznat a ovládat vlastní sílu a byl propojen se základními prvky sebeobrany. Výtvarné 
tvoření hrou, kde děti rozvíjely svoje výtvarné tvoření, kreativitu, formou kreslení, her, tvoření, 
modelování a dalších technik bylo další variantou trávení volného času na stejné základní 
škole pod vedením zkušených lektorů Alfa Human Service.

Pro seniory probíhaly v Alfa centru kurzy Tréninku paměti, dále PC kurzy, Cvičení s fyzi-
oterapeutkou, Tvořivé dílny a nečekaně úspěšný kurz Sebeobrana pro seniory.

Kurzy komunitního centra Alfa byly podpořeny z Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR a Městské části Praha 3.
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Rok 2018 v Alfa centru již tradičně zakončila Vánoční dílna, na které vzniklo i PF 2019 Alfa 
Human Service!
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Koučink pro ženy
Alfa Human Service nabízí také komerční službu životního i profesního koučinku pro ženy 
před, během i po mateřské a rodičovské dovolené, přičemž veškerý zisk z této služby 
jde na hlavní činnost organizace na pomoc pečujícím rodičům. Tuto službu poskytují koučové 
certifikovaní v ČAKO, kteří takto podporují Alfa Human Service.

REALIZOVANÉ PROJEKTY ALFA HUMAN 

SERVICE V ROCE 2018
1. Dětská skupina Alfík 

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 
reg. č. CZ.03.1.51/0.0./0.0/15_036/0001048

2. Dětská skupina Alfík 
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
reg. č. CZ. 03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008477

3. Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství  
pro neformální pečovatele 
1. 6. 2018 – 31. 5. 2021 
reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175  

4. Podpora neformálních pečovatelů 
1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 
reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431

5. Komunitní centrum Alfa 
1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 
reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000140
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
Stav pokladny k 31. 12. 2018: 0,00 Kč
Stav na bankovním účtu k 31. 12. 2018:  3 825 000,00 Kč

Výnosy celkem: 4 374 271,23 Kč
Dotace: 3 736 039,21 Kč
Výnosy v rámci hlavní a hospodářské činnosti: 448 220,00 Kč
Dary: 189 780,00 Kč
Ostatní výnosy: 232 02,00 Kč

Náklady celkem: 4 469 988,75 Kč
Energie a materiál:   6 924,30 Kč
Cestovné: 9 766,00 Kč
Spotřeba materiálu: 186 593,98 Kč
Mzdové náklady:    2 692 418 Kč
Ostatní služby:       826 435,53 Kč
Jiné ostatní náklady: 18 196,94 Kč
Zákonné pojistné: 729 654,00 Kč

Všechny účetní doklady a podrobná účetní uzávěrka jsou zájemcům k dispozici v kanceláři 
Alfa Human Service, z. s. na vyžádání.

Uvedenou činnost mohla Alfa Human Service v roce 2018 realizovat  
díky podpoře následujících subjektů: 

Individuální dárci:

PolCare, s. r.o. 
Ing. Olga Marholová

Děkujeme všem našim partnerům a dárcům v roce 2018!

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Chcete s námi zůstat v kontaktu a dozvědět se o nás všechno? 
Náš newsletter je tu pro Vás! Zadejte svůj e-mail na: www.alfahs.cz 

a budete dostávat svoji pravidelnou dávku informací. 

Alfa Human Service, z. s.
Na Vrcholu 25/ 2595
130 00  Praha 3
IČO: 70863059

Tel: 242 441 486
E-mail: info@alfabet.cz
www.alfabet.cz, www.alfahs.cz

Bankovní spojení: 140 07369/0800


