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Úvodní slovo  

 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou naše Výroční zpráva a je mou milou povinností ji takto již popatnácté uvést. Je až neuvěřitelné, že v České 

republice působíme již od roku 2002 a můžeme tak poskytovat programy odborné pomoci lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Celou dobu se 

věnujeme také preventivním, vzdělávacím a osvětovým programům a věřím, že v takto komplexním rozsahu máme v České republice již od založení 

organizace velmi významné místo. 

 V roce 2016 jsme se intenzivně začali věnovat dvěma věcem. Jednak jsme se systematicky zastavili nad dosavadními úspěchy i neúspěchy 

a zahájením realizace evropského projektu s názvem Anabell II. jsme se začali aktivně zabývat strategickým rozvojem a budoucností Anabell. Současně jsme 

postoupili zase o krok dál v úsilí o mezioborovou spolupráci, vytvořili jsme tři multidisciplinární týmy a začali na půdě Anabell prohlubovat spolupráci mezi 

sociálními pracovníky a zdravotníky. Jsem tomu velmi ráda a vím, že taková spolupráce má smysl a může výrazně ovlivnit jak život klienta a jeho motivaci 

v léčbě setrvat, tak spolupráci nás všech, kteří o pomoc a podporu pro něj usilujeme.  

 Koncem roku 2016 jsme se pak připravovali na zásadní změnu v právní formě naší organizace, a to tak, aby Anabell v souladu s občanským 

zákoníkem spadalo mezi organizace, které mohou poskytovat veřejně prospěšné služby. Proto Centrum Anabell k 31. 12. 2016 přestalo být zapsaným 

spolkem a od 1. 1. 2017 je zapsaným ústavem.  

 Děkuji na tomto místě vám všem, kteří nám v pomoci klientům s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým pomáháte, děkujeme za vaši přízeň a za 

to, že jste s námi! 

 

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, statutární zástupkyně  
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O nás  

Centrum Anabell, z. ú. (dále také jen Anabell) nabízí pomoc a podporu těm, kteří hledají východiska 

k řešení problémů spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. Dlouhodobě a koncepčně se 

věnujeme osobám s poruchami příjmu potravy ve spektru především mentální anorexie, mentální bulimie, 

záchvatovitého přejídání, orthorexie a dalších, a jejich blízkým: rodinným příslušníkům, partnerům, přátelům či 

vyučujícím. 

 Poskytujeme odborné pro-klientsky orientované a sociální služby. Jsou jimi odborné sociální poradenství, 

psychologické a nutriční poradenství a terapie, internetové poradenství, telefonická krizová pomoc a další 

specifické skupinové i individuální programy v souladu s posláním a realizovanými projekty. 

 V roce 2016 mělo Anabell svá Kontaktní centra v Praze, Brně a Ostravě.  

 Zájemcům o naše služby mimo tyto lokality nabízíme internetové poradenství nebo telefonickou krizovou 

pomoc - Linku Anabell. 

 Jako rozcestník služeb Anabell slouží webové stránky www.anabell.cz, které odkazují na další weby 

www.centrum-anabell.cz, www.knihovna.anabell.cz a také na dárcovský web www.pomahejtenadruhou.cz.  

Anabell spravuje sociální síť: www.facebook.com/centrum.anabell.  

 

 Nemalou část činnosti Anabell představují programy primární i sekundární prevence a osvětová činnost. 

Anabell realizuje přednášky pro základní a střední školy, věnuje se vzdělávání studentů vysokých škol, 

pedagogických i zdravotnických pracovníků v oblasti problematiky výživy a sociálních aspektů stravování, pořádá 

specializované semináře a kurzy. 

 Anabell je svou nabídkou služeb a posláním s přesahem k osvětové činnosti jedinečnou organizací v České 

republice. 

Kdo jsme a proč do Anabell? 

Jsme týmem sociálních pracovníků, 

psychologů a terapeutů, lékařů, nutričních 

specialistů a dalších odborníků. 

Nabízíme individuální i skupinovou pomoc 

a podporu. Naše služby jsou ambulantní 

i terénní. Poskytneme vám odborné 

informace, literaturu i osvětové materiály. 

Nabídneme pomocnou ruku a podporu, 

pochopení, úctu a respekt.  

Neodsoudíme vás.  

Budeme stát při vás na cestě ke změně, 

na cestě k novému životu bez poruchy příjmu 

potravy.  

Pomůžeme vám nalézt odvahu a motivaci 

vyhledat odbornou pomoc a vydržet v léčbě. 

 

 

http://www.anabell.cz/
http://www.centrum-anabell.cz/
http://www.knihovna.anabell.cz/
http://www.pomahejtenadruhou.cz/
http://www.facebook.com/centrum.anabell
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Náš tým 

Správní rada (k 31. 12. 2016): 

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, předsedkyně Správní rady 

PhDr. Mgr. Nikola Peřinová, členka Správní rady 

PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D., členka Správní rady 

Dozorčí rada:  

RNDr. Miroslav Šebela, CSc., RNDr. Miroslav Sedláček, Jitka Veselá 

Členové Správní rady i Dozorčí rady pracovali bez nároku na finanční odměnu. 

 

Vedení organizace k 31. 12. 2016: 

Ředitelka: Mgr. Dana Starostková   

Vedoucí pobočky Praha: Mgr. Alžběta Klímová  

Vedoucí pobočky Brno: Mgr. Eva Slezáková  

Vedoucí pobočky Ostrava: Mgr. Dana Starostková 

 

Kontaktní údaje:  

Centrum Anabell, z. ú. (do 31. 12. 2016 s názvem Centrum Anabell, z. s.), Masarykova 506/37, 602 00 Brno, IČ: 266 06 518, 
DIČ: CZ 266 06 518, tel.: 542 214 014, 724 824 619; e-mail: posta@anabell.cz 

Číslo účtu: 42 000 833 47/6800 Sberbank CZ a.s., Veřejná sbírka: 216 37 2209/0300 Poštovní spořitelna; Dárcovská SMS: 
DMS ANABELL nebo DMS ROK ANABELL na číslo 87777 

KONTAKTY 

Kontaktní centrum Anabell BRNO 

Masarykova 506/37, 602 00 Brno 

Tel.: 542 214 014, 724 824 619 

E-mail: brno@anabell.cz, 
posta@anabell.cz 

Kontaktní centrum Anabell PRAHA 

Baranova 33, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Tel.: 775 904 778 

E-mail: praha@anabell.cz 

Kontaktní centrum Anabell OSTRAVA 

Živičná 12, 702 00 Ostrava 

Tel.: 602 236 457  

E-mail: ostrava@anabell.cz 

Aktuální informace o jednotlivých 

pobočkách a otevírací době jsou na 

www.anabell.cz. 

 

 

mailto:posta@anabell.cz
mailto:brno@anabell.cz
mailto:posta@anabell.cz
mailto:praha@anabell.cz
mailto:ostrava@anabell.cz
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Naše pomoc 

S čím a jak klientům pomáháme 

 

Centrum Anabell je mnohdy prvním kontaktem na cestě k léčbě, který nemocný s poruchou příjmu potravy nebo jeho blízcí vyhledá/vyhledají. 

Klienti mohou využít odborných sociálních, poradenských a terapeutických služeb přímo v našich Kontaktních centrech Anabell v Brně, Praze a Ostravě.  

Poskytujeme rovněž odborné nutriční poradenství zaměřené na odstranění nevhodných stravovacích návyků a osvojení si těch správných. 

Poskytujeme on-line poradenství i telefonickou krizovou pomoc v případě, že se klient obává vyhledat pomoc osobně tváří v tvář. 

Pro blízké nemocných nabízíme (nejen) individuální i skupinové programy, kde si mohou své zkušenosti předávat s ostatními a nacházet inspiraci. 

V případě zájmu a potřeby klienta nasměrujeme na prověřenou lékařskou či jinak odbornou terapeutickou pomoc, poskytneme kontakty na odborníky, 

kteří mají s léčbou poruch příjmu potravy zkušenosti. 

Klientům a jejich blízkým poskytujeme informační brožury s informacemi o poruchách příjmu potravy a léčbě. 

Provozujeme knihovnu s odbornou literaturou k tématu.  

 

 

 

 

 



7 
 

Aktivity v roce 2016 

Základní služby 

 

Internetové poradenství 

Klienti či jejich blízcí nám mohou položit dotaz prostřednictvím elektronické pošty. Odpovíme e-mailem do pěti pracovních dnů. 

 

Telefonická krizová pomoc (Linka Anabell) 

Naši odborníci na nemoci ze spektra poruch příjmu potravy jsou k dispozici na telefonních linkách 848 200 210 a 774 467 293. 

 

Poradenství 

Svou situaci s námi mohou klienti řešit osobně v poradnách Kontaktních center Anabell. Odborné sociální poradenství nabízíme v Brně, Praze 

a v Ostravě. Poradenství probíhá formou individuálního rozhovoru. 

 

Terapeutické centrum 

Odborná terapeutická pomoc a podpora: psychoterapie a psychologické poradenství. 

 

Nutriční poradna 

Poradenství v oblasti výživy v Brně, Praze a Ostravě. 

 

Knihovna 

V Kontaktních centrech Anabell si lze zapůjčit literaturu s tématikou poruch příjmu potravy a zdravého stravování. 

 

Centrum pro zdraví a prevenci nemocí  

V Kontaktním centru Anabell Brno je možno využít nabídky konzultací s lékařkami (základní atestace pediatrie a neurologie) specializovanými na tradiční 

čínskou medicínu.  
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Projekty 

Vím, proč jím?/Vím, proč jím! (Brno, Praha, Ostrava) 

Projekt financovaný v rámci Programu CZ11, Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, MGS – Norské fondy 2009-2014. Předmětem projektu byla realizace 

destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou poruch příjmu potravy. Cílem projektu bylo pomoci lidem s poruchami příjmu potravy 

k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, podpořit je v motivaci v léčbě setrvat a vrátit se tak zpět do běžného života. 

Sekundárním záměrem bylo posílení prevence v této oblasti. Součástí projektu bylo vytvoření videokampaně na sociálních sítích (kampaň byla shlédnuta 

6 498x), workshop Jídlo jako první pomoc pro celkem 3 697 žáků/studentů a vytvoření nové webové stránky Knihovna Anabell, včetně reedice publikace 

Atlas porcí. Projekt byl ukončen v dubnu 2016.  

Anabell II. (Brno, Praha, Ostrava)  

Projekt financovaný z OP Zaměstnanost v rámci výzvy 31. Obsahem projektu jsou manažerské a strategické procesy spojené s vyhodnocením dosavadních 

činností a aktivit a nastavením nových cílů, úkolů a strategií Centra Anabell pro budoucnost organizace. Cílem projektu bude zefektivnit systém strategického 

plánování a controllingu procesů organizace, posílit manažerské dovednosti středního managementu, nastavit podmínky pro fungování funkčního FR a PR 

oddělení a provést digitalizaci dílčích procesů Anabell. Projekt tvoří 5 klíčových aktivit - Strategie organizace a poslání; Financování a fundraising; Lidské 

zdroje; Marketing a PR a Kvalita služeb/produktů. Projekt realizujeme od srpna 2016 do ledna 2018.  

Anabell_online (Brno, Praha, Ostrava)  

Projekt financovaný z OP Zaměstnanost v rámci výzvy 22. Předmětem projektu je realizace specifické sociální práce on-line, v prostředí internetu, primárně 

na tzv. pro-ana blozích, pro-ana webových stránkách, dále na různých diskuzích, sociálních sítích, chatech a fórech, na nichž se setkávají osoby s poruchami 

příjmu potravy. Projekt přináší nové nízkoprahové možnosti k řešení problémů spjatých s onemocněním. Projekt tvoří 3 klíčové aktivity - Netstreetwork (jako 

nejnízkoprahovější sociální práce), Korespondenční kurz (navazující, stále nízkoprahová sociálně-terapeutická práce) a Peer-konzultantství (3. stupeň sociální 

práce k podpoře klientů vyhledat odbornou pomoc tváří v tvář). Projekt realizujeme od září 2016 do srpna 2019.  

Multidisciplinární spolupráce (Brno, Praha, Ostrava)  

Projekt financovaný z OP Zaměstnanost v rámci výzvy 23. Hlavním záměrem projektu je zavést do praxe takové komplexní programy a nástroje mezioborové 

a meziresortní spolupráce při řešení nepříznivé situace osob s poruchami příjmu potravy, které povedou ke kvalitativním změnám v jejich životě, k jejich 
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integraci na trh práce a do společnosti a k aktivnímu řešení poruchy příjmu potravy. Projektem navazujeme na předchozí praxi a pracujeme s již vytvořenou 

Metodikou multidisciplinární spolupráce, jejíž vznik byl podpořen v rámci předchozího projektu Anabell_Vzdělávání (CZ.1.04/3.1.03/D5.00032, realizace 

10/14-10/15). Projekt tvoří 4 klíčové aktivity - Interní setkání pracovníků multidisciplinárních týmů, Diskuzní stoly sociálních pracovníků s pracovníky 

zdravotnického sektoru a veřejné správy, Odborná reflexe tří multidisciplinárních týmů a v květnu 2018 plánovaná Mezioborová konference pracovníků 

resortů sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Projekt realizujeme od září 2016 do srpna 2018.  

Proč jíte? (Brno) 

Projekt financovaný z podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z odboru zdravotnictví. Záměrem projektu bylo oslovit osobnosti veřejného života 

s otázkou: „Proč jíte?“ Z jejich vyjádření a fotografie pak vznikly fotokarty Vím, proč jím! Do realizace projektu se zapojilo celkem 23 osobností, mezi nimi 

například Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, MUDr. Kateřina Cajthamlová, lékařka, 

Michala Jendruchová, novinářka, Michaela Dolinová, herečka, Iveta Kořínková, moderátorka, Jitka Nováčková, modelka a Česká Miss 2011, Zdeněk Troška, 

režisér, Vlastina Svátková, herečka a patronka Anabell a další. Realizací projektu jsme apelovali na skutečnost, že jíst je tak normální! Jídlo potřebujeme 

k tomu, abychom mohli zvládat vše, co ve svém životě zvládat chceme. Všechny naše úspěchy, prožitky, zážitky i výsledky našeho snažení souvisí s tím, 

že jíme. Kdybychom nejedli, nemohli bychom vůbec fungovat. Jídlo je přirozenou součástí našeho života a nemůžeme si ho v extrémních případech odpírat 

tak, jak se to děje našim klientům a klientkám.  

Týden bez diet s Anabell – Moravskoslezský kraj (Ostrava) 

Projekt financovaný z podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, z odboru zdravotnictví. Obsahem projektu byla realizace Týdne bez diet s Anabell, 

jehož prostřednictvím bylo usilováno o podporu zdravého a přiměřeného stravování s přiměřeným a zdraví prospěšným sportováním, bez zbytečných až 

nebezpečných diet, které mohou vést k poruchám příjmu potravy. Týden bez diet s Anabell v roce 2016 byl rozdělen na jarní část a podzimní část. Jeho 

obsahem bylo:  

1) V Týdnu bez diet od 2. - 8. 5. 2016 cvičení ve fitcentru Performance Power Centrum v Ostravě-Přívoze. 

2) V rámci podzimní části byly zrealizovány tyto akce: 19. 10. 2016 beseda pro žáky Střední zdravotnické školy Ostrava, 21. 10. 2016 beseda pro žáky 

Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně a 25. 10. 2016 beseda pro žáky ZŠ Tyršova v Hlučíně; dále 16. 11. 2016 pochod s workshopem pro děti mateřské školy 

v Orlové a 28. 11. 2016 Den otevřených dveří v KC Anabell Ostrava s výstavou fotografií k tématu poruch příjmu potravy.  

Celkem se akce zúčastnilo 130 osob. 
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Podpora v KC Anabell Ostrava (Ostrava) 

Projekt financovaný z podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, z odboru sociálních služeb. Obsahem projektu bylo zajištění vzdělávání, které 

vyplývá z individuálních potřeb pracovníků, vychází z hodnocení organizace a souvisí s výkonem poskytování sociálních služeb, dále konzultace 

s inspektorkou kvality sociálních služeb a individuální a týmové supervize pro tým KC Anabell Ostrava. V rámci projektu bylo podpořeno 5 pracovnic 

ostravské pobočky Anabell.  

Udržitelnost projektu V.I.P e-learning (Ostrava) 

V rámci pětileté udržitelnosti projektu V.I.P e-learning (OP Vzdělávání a konkurenceschopnost) byl v posledním pátém roce ve sledovaném období od 16. 4. 

2015 do 15. 4. 2016 zprostředkován přístup k e-learningu 25 osobám. V uvedeném období proběhlo 53 aktivit primární prevence pro 1 289 posluchačů 

(žáků, studentů, odborníků) v Moravskoslezském kraji. O těchto skutečnostech byla zpracována a v termínu řádně předložena monitorovací zpráva 

o zajištění udržitelnosti projektu. 

Nutriční poradenství (Brno) 

Projekt byl realizován za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z tzv. individuální dotace.  V období 9 až 12/2016 bylo díky projektu 

poskytnuto v KCA Brno bezplatné nutriční poradenství, které přestavuje fakultativní službu k registrovanému Odbornému sociálnímu poradenství celkem 

71 klientům s poruchou příjmu potravy. Návštěva klienta s poruchou příjmu potravy v Nutriční poradně sestávala z úvodního vstupního sezení, kdy byl 

nutriční terapeutkou proveden odběr vstupních dat klienta, provedena analýza jídelníčku a měření na InBody s interpretací výsledků a byl sestaven rámcový 

jídelníček. Druhá návštěva (kontrolní návštěva) zahrnovala odbornou nutriční konzultaci témat týkajících se výživy, stravování, zdravého životního stylu, 

se kterými klienti do poradny přicházeli, a poskytnutí informací o zásadách přiměřeného jídelníčku, o výživě při poruchách příjmu potravy a sestavení 

individuálního jídelníčku. Během realizace projektu byla zaznamenána vyžádaná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení pouze u jednoho z klientů ze 71 

podpořených osob. 
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Statistiky a co se nám povedlo 

Ostrava 

Název ukazatele Hodnota 

Celkový počet klientů/uživatelů (tj. uzavřených smluv) 53 klientů 

Počet kontaktů  338 kontaktů 
 

Počet intervencí 722 intervencí 

 

Brno  

Název ukazatele Hodnota 

Recepce 105 kontaktů 

Poradna Anabell 127 klientů  
(738 intervencí) 

Internetová poradna 373 dotazů  
(879 intervencí) 

Linka Anabell 177 hovorů 

Centrum pro zdraví a prevenci nemocí Údaje nejsou od roku 2015 
sledovány, jedná se o 
vlastní ekonomickou 
činnost terapeutů 
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Praha  

Název ukazatele Hodnota 

Celkový počet klientů/uživatelů (tj. uzavřených smluv) 139 klientů 

Počet kontaktů 464 kontaktů  

Počet intervencí 598 intervencí  
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Benefiční a PR akce 

Benefiční turnaj v plážovém volejbale s dražbou top hráčů s názvem „Vyber si, vydraž si, zahraj si“ -  Anabell získalo 122 500,- Kč. 

Hosteska roku agentury Smile Promotion, s. r. o. s výtěžkem pro Anabell 82 500,- Kč.  

První ročník akce Týden bez diet v termínech 2. - 8. 5. 2016 a v Ostravě pak i na podzim v říjnu a listopadu 2016. 

Anabell i v roce 2016 vydávalo pravidelný měsíčník Newsletter Anabell.  

Anabell po celý rok provozovalo dárcovské webové stránky www.pomahejtenadruhou.cz.  

Pokračovala realizace dobročinného projektu na podporu klientských programů Centra Anabell, z. ú. – Čokoládky pro Anabell. Patrony projektu jsou Klára 

Nademlýnská, Jitka Nováčková a Ivan Rybařík.  

V roce 2016 se patronkou Anabell stala herečka Vlastina Svátková.  

 

Dobrovolnictví  

Spolupráce s dobrovolníky probíhala v průběhu celého roku 2016. Největší podíl spolupráce dobrovolníků spočíval v informovanosti široké veřejnosti 

a odborníků o činnosti Anabell formou distribuce letáků a propagačních materiálů a výpomoci v rámci administrativních a organizačních činností. 

KCA Ostrava v roce 2016 nespolupracovalo s žádným dobrovolníkem. 

KCA Brno spolupracovalo v roce 2016 s 8 dobrovolníky. 

KCA Praha spolupracovalo v roce 2016 s 5 dobrovolníky. 

 

 

http://www.pomahejtenadruhou.cz/
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Financování 2016 

Výnosy celkem 4 153 348,25 Kč 
Z toho: Tržby z prodeje služeb  269 210,00 Kč 

Z toho: Tržby za prodané zboží  24 083,00 Kč 

Z toho: Ostatní výnosy  0,20 Kč 

Z toho: Úroky 2,19 Kč 

Z toho: Přijaté příspěvky dary 328 120,50 Kč 

Z toho: Provozní dotace  3 531 932,36 Kč 

Výdaje celkem 4 474 197,00 Kč 
Z toho: Spotřeba materiálu 221 066,00 Kč 

Z toho: Spotřeba energie - 12 762,15 Kč 

Z toho: Prodané zboží 18 262,00 Kč 

Z toho: Cestovné 48 143,00 Kč 

Z toho: Náklady na reprezentaci 2 038,00 Kč 

Z toho: Ostatní služby 1 246 949,57 Kč 

Z toho: Mzdové náklady a SP a ZP 2 839 989,00 Kč 

Z toho: Ostatní pokuty a penále 49 587,00 Kč 

Z toho: Úroky 8 567,10 Kč 

Z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 438,00 Kč 

Z toho: Jiné ostatní náklady  20 219,48 Kč 

Z toho: Ostatní daně a poplatky  1 700,00 Kč 

Hospodářský výsledek    - 320 848,75 Kč 
 

Ekonomické údaje jsou uvedeny za organizaci celkem. Jednotlivá Kontaktní centra Anabell jsou k dispozici na vyžádání. Ekonomické údaje vztažené k jednotlivým registrovaným sociálním 

službám jsou vyúčtovávány v rámci příslušných poskytnutých dotací. 

Účetnictví Anabell je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Centrum Anabell nebylo v roce 2016 plátcem DPH. 
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Naše poděkování za pomoc a podporu  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Činnost Kontaktního centra Anabell Brno byla realizována s finanční podporou Jihomoravského kraje v rámci dotačních 

programů: Program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví, Program finanční 

podpory Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a Program individuálních dotací Jihomoravského kraje 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Činnost Kontaktního centra Anabell Ostrava byla realizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje v rámci 

dotačních programů: Program na podporu projektů ve zdravotnictví, Program na podporu poskytování sociálních služeb, Program na podporu zvýšení kvality 

sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb, 

včetně realizace protidrogové politiky kraje 

 

 

 

 

 

 

Magistrát hl. města Praha - Činnost Kontaktního centra Anabell Praha byla realizována s finanční podporou Magistrátu hlavního města Praha v rámci 

dotačního programu Podpora registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytovaných zejména občanům hlavního města Prahy v návaznosti na § 101a uvedeného zákona, a grantového programu Podpora registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy  
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Magistrát města Ostravy 

  

 

 

 

 

Magistrát města Brna 

 

 

 

Fórum dárců  

Martin Tichý a Jindřich Weiss (benefiční turnaj Vyber si, vydraž si, zahraj si) 

Smile Promotion, s. r. o. (Hosteska roku) 

Lukáš Materna, Eliška Bučková, Vlastina Svátková   

Mgr. Filip Budák, Anabell, o. p. s., Eva Fryšarová, Klára Nademlýnská, Jitka Nováčková, Ivan Rybařík 
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Legito  

Obsahová agentura s.r.o. 

Děkujeme také celé řadě dalších, kteří si nepřáli být jmenováni.  

Pořadí donátorů uvedených na této straně nevyjadřuje skutečnou ani zdánlivou výši podpory, kterou Anabell obdrželo. Donátoři jsou uváděni s plným 

respektem, úctou a upřímným poděkováním každému z nich.  

 

 

Děkujeme rovněž za možnost realizovat projekty z rozpočtů OP Zaměstnanost a Norských fondů:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Norska 

 Supported by grant from Norway 
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Podklady pro Výroční zprávu za rok 2016 zpracovaly:  

Mgr. Eva Slezáková, vedoucí KCA Brno  

Mgr. Dana Starostková, vedoucí KCA Ostrava  

Mgr. Alžběta Klímová, vedoucí KCA Praha  

Irma Čapková, zástupkyně ředitelky  

Oldřiška a Petra Ortcikrovy, účetní  

Ing. Hana Fojtíčková a Ing. Natálie Černíková, účetní  

 

Přílohy Výroční zprávy za rok 2016: 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha Daňového přiznání za rok 2016 

 

Výroční zprávu za rok 2016 zpracovala a schválila PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková  

© Centrum Anabell, z. ú., červen 2017 


