
Čím se rok 2013 zapsal do historie České alzhei-
merovské společnosti? Šestnáctý rok existence 
ČALS měl být rokem nového začátku, naplánovali 
jsme na něj transformaci  našeho občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost. 
S transfor mací souvisely i další plány – na změnu 
loga a tváře společnosti, na její další rozvoj. 
Úspěšně jsme připravili dva velké projekty: cílem 
prvního, podaného v rámci programu OPPA, je 
rozvoj a stabilizace ČALS, druhý projekt je zamě-
řen na rozvoj kontaktních míst a podán byl v rámci 
Programu česko-švýcarské spolupráce. Zatímco 
oba projekty se hodnotitelům líbily, transformace 
tak dobře nedopadla. Ačkoliv činnost jakého-
koli pacientské organizace stojí na advokačních 
službách –  patient advocacy – podle rejstříkového 
soudu mohou advo kační činnost vykonávat pouze 
advokáti. Zpráva o tom, že Česká alzheimerovská 
společnost o.p.s. nebude zapsána do rejstříku 
 obecně prospěšných společností, přišla koncem 
roku, ve lhůtě jsme se proti tomuto rozhodnutí 
odvolali, a ani začátkem června nemáme žádné 
další informace. Žijeme tak v jakémsi provizoriu. 
Vyzvednout nicméně chceme podporu všech členů 
našeho sdružení, kteří nám pomohli se všemi kro-
ky, které byly podmínkou transformace, například 
se vzdali členství v ČALS. Snad soud o odvolání 
rozhodne brzy a my budeme v dohledné době znát 
právní formu ČALS.
V roce 2013 jsme byli svědky několika neúspě-
chů při hledání léku na Alzheimerovu chorobu, 
společnost Sanofi svůj výzkum  dokonce ukončila. 
Česká republika stále nemá svůj Plán Alzheimer. 
Jinak ale dobré zprávy spíše převažovaly. ČALS 
podepsala memorandum o spolupráci s Kanceláří 
veřejného ochránce práv, která se v posledních 
letech v oblasti práv lidí s demencí velmi angažuje. 
Prahu a jižní Moravu opět navštívila Jitka Zgola, 
při své říjnové návštěvě představila české vydání 
své knihy Bon appetit: Radost  z jídla v dlouhodobé 
péči, kterou se nám loni podařilo vydat. Povedlo 
se nám vyprodat celý náklad pomůcky Sada pro 
kognitivní trénink II. Ačkoliv podpora projektu 
Dny paměti byla v roce 2013 nejnižší v historii, 
dokázali jsme další testování paměti udržet – dík 
za to patří především společnostem Lundbeck 
a Henkel. V květnu jsme rozšířili naše způsoby pre-
zentace a spustili náš facebook. Akreditovali jsme 
nové kurzy pro lidi pracující v sociálních službách. 
Také v roce 2013 probíhaly certifikace a recer-
tifikace Vážka®. I nadále jsme poskytovali obě 
sociální služby – respitní péči a konzultace ČALS. 
Pokračoval projekt Gerontologické a organizační 
supervize, opět úspěšně. Také za výsledky v rámci 
tohoto projektu byla Zlatou Vážkou oceněna Dana 

Hradcová. A navíc se nám díky tomuto projektu 
podařilo získat dvě nová kontaktní místa – jedno je 
v Blansku, druhé ve Strážnici.
Ještě před tím, než nás zákon o transformaci 
občanských sdružení na obecně prospěšné spo-
lečnosti zbavil všech členů, museli jsme se smířit 
s rezignací čestného předsedy, pana docenta 
Vojtěchovského. Pan docent byl v našem výboru 
moudrým zástupcem profesionálních pečujících, 
jeho vystoupení na svépomocných skupinách si 
získala respekt a byla velmi oceňovaná, přednášky 
na Pražských gerontologických dnech byly vždy 
pozorně sledované. Pan docent rezignoval ze 
zdravotních důvodů a my bychom mu touto cestou 
ještě jednou rádi za vše poděkovali a popřáli zdraví 
do dalších let!
Stejně jako každý rok upřímně děkujeme všem 
našim zaměstnancům, spolupracovníkům, pod-
porovatelům a dárcům. Bez vaší pomoci bychom 
nemohli pomáhat! Děkujeme!

Iva Holmerová a Martina Mátlová

Děkujeme!
Děkujeme společnostem Lundbeck a Henkel 
za podporu projektu Dny paměti. Děkujeme 
také MPSV ČR, MZ ČR, hlavnímu městu Praha 
a MČ Praha 8 za podporu ve formě grantů a dotací, 
Jihomoravskému kraji děkujeme za štědrý dar, kte-
rý nám pomohl vydat knihu Jitky Zgola a Gilberta 
Bordillona Bon appetit: Radost z jídla v dlouhodo-
bé péči, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
za podporu vzdělávání pracovníků respitní péče 
a Era Světu za bezplatné poskytnutí prostor pro 
konferenci PGD a Bon appetit.
Velice si ceníme pomoci všech našich individu-
álních dárců, zejména těch, kteří nás podporují 
dlouhodobě. Důvěra, kterou nám tím projevujete, 
nás zavazuje.

Činnost České  
alzheimerovské  
společnosti v roce 2013
Konzultace  
a respitní péče ČALS 
ČALS má registrované dvě sociální služby – kon-
zultace (odborné sociální poradenství) a respitní 
péči v domácnosti (terénní odlehčovací služba). 
Cílem obou služeb je pomoci lidem s demencí žít 
co nejdéle v jejich domácím prostředí. Proto se za-
měřujeme nejen na pomoc samotným nemocným, 
ale také na podporu jejich rodinných pečujících.
V roce 2013 jsme poskytli 5 607 hodin respitní 
péče celkem 29 klientům. Hloubkové konzulta-
ce využilo téměř 700 klientů, uspořádali jsme 
22  setkání svépomocných skupin pro rodinné pe-
čující Čaje o páté a 11 setkání svépomocné skupiny 
pro lidi s demencí Toulky pamětí a duší. Nadále 
jsme pokračovali v poskytování kratších konzultací 
po telefonu či e-mailu (více než 700 kontaktů) 
v rámci činnosti našeho kontaktního a informační-
ho  centra. Provoz tohoto centra zůstal v roce 2013 
stejný, jako v posledních letech: ve všední dny je 
služba k dispozici od 8.00 do 19.00, o víkendech 
od 11.00 do 19.00. 
Projekt byl podpořen dotací MPSV v rámci 
podpory sociálních služeb s regionální působností 
(konzultace i respitní péče), dotací hl. města Pra-
hy v rámci podprogramu grantového řízení Pod-
pora sociálních služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy (respitní péče) a Podpora 
odborného sociálního poradenství (konzultace) 
a grantem MČ Praha 8 v sociální oblasti (kon-
zultace). Vzdělání pracovníků respitní péče bylo 
podpořeno příspěvkem z programu Senior Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Ediční činnost
Vydávání informačních materiálů patří mezi 
základní činnosti ČALS. V publikování jsme pokra-
čovali také v roce 2013 s cílem zlepšení informo-
vanosti o Alzheimerově chorobě a jiných typech 
demence (věříme, že dostatek informací pomůže 
k včasné diagnóze a tedy k účinnému terapeu-
tickému zásahu) a přinášení informací o nových 
typech pečování. V roce 2013 jsme opět vydali tzv. 
dopisy České alzheimerovské společnosti, kterých 
existuje cca 30 a newsletter Vážka, který podává 
aktuální informace o novinkách z oblasti péče o lidi 

s demencí (ve formátu A4, v plánovaném nákla-
du cca 10 000 dopisů a newsletteru), tzv. Noviny 
ke dni Alzheimerovy choroby (ve formátu A5; 
náklad 4 000 kusů), brožuru Dopisy ČALS v počtu 
1 500 kusů a revidovanou Strategii P-PA-IA v po-
čtu 1 000 kusů. Všechny materiály byly distribuo-
vány bezplatně. V neposlední řadě jsme vydali pře-
klad knihy Jitky Zgola a Gilberta Bordillona Bon 
appetit: Radost z jídla v dlouhodobé péči (náklady 
na její vydání nebyly hrazeny z dotace).
Projekt byl podpořen z dotačního programu gran-
tové podpory Ministerstva zdravotnictví.

Rozvoj a stabilizace České 
alzheimerovské společnosti
V roce 2013 byl zahájen projekt podpořený v rámci 
programu OPPA. Základním cílem projektu jsou 
organizační rozvoj ČALS, který je postaven na 
zpracování a implementaci základních organizač-
ních strategických a řídících dokumentů (strate-
gický plán, finanční plán a fundraisingový plán – 
FR plán, plán personálního řízení, marketingový 
plán), zvyšování kompetencí pracovníků manage-
mentu (koučink) a finanční stabilizace společnosti 
(ta je postavena na diverzifikaci finančních zdrojů 
ČALS; významnější roli by měly hrát příjmy z vlast-
ních produktů a služeb ČALS, noví korporátní 
a individuální dárci). Pro efektivnější komunikaci 
s případnými klienty, dárci i širokou veřejností 
bude v rámci projektu vytvořena jednotná vizuální 
a grafická identita ČALS, a to včetně grafického 
manuálu. V roce 2013 byly vytvořeny strategické 
dokumenty a zahájena implementace fundraisin-
gového plánu.

Přednášková činnost
V roce 2013 se nám podařilo akreditovat u MPSV 
další kurzy: Komunikace s osobami trpícími syn-
dromem demence s využitím metod videotréninku 
interakcí a intervize pro zaměstnance sociálních 
služeb a 16 hodinový kurz postavený na přístupu 
Jitky Zgola Rozvoj kvality péče o osoby s demencí 
pro sociální a vedoucí pracovníky (na příkladu 
programu pro zkvalitnění péče Bon appetit – radost 
z jídla). Celkem máme akreditováno 10 kurzů.
Vzdělávání bylo v roce 2013 poskytnuto ve 12 akre-
ditovaných kurzech celkem 141 účastníkům.

Konference
17. pražské gerontologické dny, které ČALS po-
řádala spolu s ČGGS ČLS JEP, Gerontocentrem 
Praha 8 a CELLO-ILC-CZ FHS UK, probíhaly ve 
strašnickém centru GreenPoint a Era Světě na 
Jungmannově náměstí ve dnech 6. – 7. června 2013. 
Hlavním tématem konference byly Proměny dlou-
hodobé péče. Účastníci měli možnost vyslechnout 
si přednášky v sekcích Medicína v dlouhodobé péči, 
Kvalita v dlouhodobé péči – role standardů, guide-
lines a legislativy, Prostředí pro péči – je možné žít 
v instituci normální život?  a Demence. Konference 
měla více než 150 účastníků a byla zařazena do dal-
šího vzdělávání lékařů, ergoterapeutů, všeobecných 
sester a zdravotně sociálních pracovníků.
V roce 2013 proběhly také dvě konference za-
měřené na představení zkušeností s projektem 
Bon appetit. Konference proběhly v Praze v Era 
Světě (21. října) a v Brně v hotelu International 
(23. října) a obou se zúčastnila autorka programu 
paní Jitka Zgola.  Obou konferencí se zúčastnilo 
celkem téměř 200 účastníků.
Obě konference podpořil Era Svět bezplatným 
poskytnutím podpor. 

Bezpečný návrat
Projekt Bezpečný návrat je dlouhodobým projek-
tem ČALS, který pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi 
blouděním. Do projektu jsou zapojeni nemocní 
a rodinní pečující, kteří poskytují základní údaje 
o nemocném a především telefonické kontakty na 
sebe a další členy rodiny. Nemocní díky vyplnění 
přihlášky získají náramek opatřený kódem, pod 
nímž je v případě potřeby možné nalézt v databázi 
spravované kontaktní informace. Na náramku je 
také číslo telefonické help-linky ČALS, která slouží 
jako kontaktní místo, a kde lze potřebné informace 
o klientovi projektu zjistit.

Dny paměti
V roce 2013 pokračoval projekt Dny paměti, který 
byl úspěšně zahájen v červnu roku 2008. Cílem 
projektu je včasná diagnostika Alzheimerovy cho-
roby a jiných typů demence. Ačkoliv jsme poměrně 
dlouho nevěděli, jestli bude projekt v loňském roce 
pokračovat, podařilo se také loni dosáhnout po-
měrně pěkného výsledku. Od začátku projektu bylo 
vyšetřeno více než 5000 lidí, návštěva u specialisty 
byla doporučena více než 40 % z nich. Hlavním 
partnerem projektu v roce 2013 byla společnost 
Lundbeck, projekt byl podpořen také grantem 
společnosti Henkel. 

Certifikace vážka
®

V roce 2013 mělo certifikát Vážka® celkem 36 or-
ganizací poskytujících služby lidem s demencí. 
V tomto roce jsme certifikátem ocenili sedm no-
vých míst a 11 dalším byl certifikát potvrzen. Certi-
fikát poprvé získala tato místa: domov se zvláštním 
režimem Domova pro seniory Sokolnice, příspěv-
ková organizace, domov se zvláštním režimem Do-
mova pro seniory Havlíčkův Brod, p.o., pracoviště 
Břevnice 54, domov se zvláštním režimem Domova 
pro seniory Máj – pracoviště Na Zlaté stoce, domov 
se zvláštním režimem Domova pro seniory Jevišo-
vice, p. o., domov se zvláštním režimem Domova 
pro seniory v Žatci, domov se zvláštním režimem 
S-centra Hodonín, p.o. a domov se zvláštním reži-
mem Nového domova, p.o. v Karviné.

Databáze služeb pro seniory – 
www.gerontologie.cz 
Důležitou oblastí zájmu všech pečujících rodin je 
dostupnost zdravotně sociálních služeb, pro-
to ČALS také v roce 2013 spravovala databázi 
těchto služeb. Databáze momentálně obsahuje 
vice než 2000 záznamů a je dostupná na adrese 
www.gerontologie.cz.

Veřejná sbírka  
pomerančový týden
Veřejná sbírka spojená s informační kampaní byla 
v roce 2013 zorganizována v září, v týdnu kolem 
mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, na sed-
mi místech České republiky. Celkový výnos sbírky 
byl 52 545 Kč. Peníze byly použity na zlepšení péče 
o klienty s demencí v kontaktních místech České 
alzheimerovské společnosti. Za všechny dary tímto 
ještě jednou děkujeme!

Gerontologická a organizační 
supervize II 
Projekt Gerontologická a organizační supervi-
ze příspěvkových organizací sociálních služeb 
zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče 
o seniory (GOS II) pokračoval úspěšně také v roce 
2013. V tomto roce jsme se zaměřily na čtyři klíčo-
vé aktivity: Bon appetit – radost z jídla v dlouho-
dobé péči,  Rozvojový program v oblasti paliativní 
péče v geriatrii, Ukázková hodina tance a workshop 
pro účastníky z DOZP, Dramaterapie. Projekt byl 
realizován díky podpoře Jihomoravského kraje.

Česká
alzheimerovská

společnost

Výroční zpráva 
za rok 2013



Kontaktní místa Čals
Česká alzheimerovská společnost úzce spolupracu-
je s 23 zdravotnickými anebo sociálními zařízeními 
v České republice. 

Adresář kontaktních míst  
(k 3. 6. 2014)
Blansko (vážka®, dny paměti)
Senior centrum Blansko, p.o.  
Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko 
Mgr. L. Dražilová 
tel.: 516 412 900, 724 174 363
domov se zvláštním režimem, poradenství pro lidi 
postižené syndromem demence, testování paměti

Brno (dny paměti)
Diakonie ČCE – středisko v Brně 
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Mgr. J. Gomolová 
tel.: 775 747 281 
poradenská linka, osobní konzultace (po objed-
nání), svépomocné skupiny, pečovatelská služba, 
centrum denních služeb pro lidi s demencí – kapa-
cita 7 míst 

Bystřany (vážka®)
Domov důchodců 
Pražská 236, 417 61 Bystřany
Mgr. K. Šafránková 
tel.: 732 305 538
infolinka, denní centrum, oddělení pro klienty 
s demencí

České Budějovice (dny paměti)
Městská charita České Budějovice,  
Domino – služba pro lidi s duševním 
onemocněním 
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
Mgr. K. Kosová
tel.: 776 655 343
osobní konzultace po telefonické/emailové doho-
dě, poradenství, vyšetření paměti - projekt Dny 
paměti, kurz trénování paměti

Dvůr Králové nad Labem (vážka®, dny paměti)
Středisko diakonie ČCE 
Benešovo nábřeží 1067, 544 01  
Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Z. Hojný 
tel.: 499 621 094 
poradenská linka,osobní konzultace, respitní péče, 
pečovatelská služba, denní centrum pro seniory, 
trvalé pobyty pro lidi s demencí

Chýnov (vážka®, dny paměti)
Domov pro seniory Chýnov 
Zámecká 1, 391 55 Chýnov
M. Drbalová 
tel.: 739 563 974, 381 406 217
poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská 
služba, oddělení pro klienty s demencí

Karlovy Vary (vážka®, dny paměti)
Farní Charita 
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
D. Matoušová, DiS.
tel.: 353 434 215, 731 433 030
infolinka, svépomocné skupiny, respitní péče, 
denní centrum, týdenní stacionář

Krabčice (vážka®)
Domov odpočinku ve stáří (Diakonie ČCE) 
Rovné 58, 411 87 Krabčice
Mgr. A. Gabrysz 
tel.: 603 480 526
infolinka, konzultace, oddělení pro klienty s de-
mencí, respitní péče 

LIBEREC (dny paměti)
Oddělení geriatrie a následné péče,  
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
Husova 10, 460 01 Liberec 1
Mgr. L. Ptáčková
tel.: 735 016 108 
poradenská linka, osobní konzultace, edukační 
činnost

Libice nad Cidlinou (vážka®)
Diakonie ČCE – středisko v Libici nad  
Cidlinou 
Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou
D. Petrželková
tel.: 325 625 672, mobil: 724 980 286 – poraden-
ská linka (po – pá 7.30 – 15.30)
poradenská činnost, Evangelický domov pro 
seniory – kapacita 28 lůžek, Domov se zvláštním 
režimem Opolany – 10 míst, Pátek u Poděbrad – 
10 míst

Mělník (vážka®)
Centrum seniorů Mělník, Domov Vážka 
Fűgnerova 3523, 276 01 Mělník
Bc. S. Kyselová, DiS. 
tel.: 605 231 904, recepce : 315 630 040
poradenská linka, konzultace, oddělení pro klienty 
s demencí

Myslibořice (vážka®)
Středisko Diakonie ČCE 
Myslibořice 1, 675 60
M. Cahová, DiS.
tel.: 568 834 947, 568 834 948  
(po – pá 7.00 – 15.00)
infolinka (po – pá 9.00 – 15.00), respitní pobyty, 
oddělení pro klienty s demencí

Olomouc (vážka®, dny paměti)
Pamatováček, o.p.s. 
Karafiátova 5, 779 00 Olomouc
E. Klevarová, Mgr. I. Štěpánová
tel.: 585 426 110, 732 452 596 
infolinka, konzultace, svépomocné skupiny, denní 
stacionář

Ostrava (vážka®, dny paměti)
Slezská Diakonie, Siloe Ostrava, Centrum 
denních služeb a odlehčovacích služeb 
Rolnická 55, 709 00 Ostrava
Bc. M. Machová
tel.: 734 769 700
infolinka, konzultace, odlehčovací služby, svépo-
mocné skupiny, centrum denních služeb

Písek (vážka®, dny paměti)
Blanka – středisko Diakone ČCE 
Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek
Bc. E. Brůhová 
tel.: 734 688 696  
poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská 
služba, oddělení pro klienty s demencí

Písek (vážka®, dny paměti)
Prácheňské sanatorium, o.p.s. 
17. listopadu 2444, 397 01 Písek
P. Tesařová 
tel.: 382 217 777, 774 774 085
poradenská linka (po – pá 7.00 – 15.30), konzul-
tace, pečovatelská služba, oddělení pro klienty 
s demencí

Plzeň(vážka®, dny paměti)
Středisko Městské charity Plzeň 
Polední 11, 312 00 Plzeň
A. Průchová, L. Moravcová 
tel.: 377 459 157, 731 433 116, 731 619 754
poradenská linka, konzultace, pečovatelská 
služba, osobní asistence, oddělení pro klienty 
s demencí

Příbram (vážka®, dny paměti)
SANCO – Sdružení domácí péče 
Čechovská 57, 291 05 Příbram 8
M. Blatoňová 
tel.: 318 427 424, 736 611 680
poradenská linka, svépomocné skupiny, respitní 
péče, denní stacionář pro klienty s demencí – 
týdenní pobyty, domov rodinného typu, ošetřova-
telské oddělení

Sobotín (vážka®)
Středisko Diakonie ČCE 
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín
Bc. H. Galašová
tel.: 583 237 176 klapka 35 
poradenská linka, konzultace, respitní péče, denní 
centrum, oddělení pro klienty s demencí 

Strážnice (vážka®, dny paměti)
Domov pro seniory ve Strážnici, 
příspěvková organizace 
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
JUDr. I. Kyjovská 
tel.: 518 334 059
domov se zvláštním režimem, poradenství pro lidi 
postižené syndromem demence, testování paměti 

Týniště nad Orlicí
Geriatrické centrum 
Turkova 785, 517 21 Týniště n. Orlicí
J. Hejnová 
tel.: 494 371 380
poradenská linka, konzultace

Uherský Brod (vážka®, dny paměti)
Denní stacionář Domovinka (Oblastní 
charita) 
Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod
Ing. P. Houšť, M. Vintrová
tel.: 572 631 388, 724 651 272
poradenství, denní stacionář 

Vsetín (vážka®, dny paměti)
Letokruhy, o.s., Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Mgr. H. Petroušková 
tel.: 777 565 030, 571 999 225
denní stacionář ve Valašské Polance 378, infolin-
ka, terénní odlehčovací služba ve Vsetíně, terénní 
pečovatelská služba na Vsetínsku a Hornolideč-
sku, trénink paměti, reminiscenční terapie 

Kontaktní informace
Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 283 880 346
cals@gerontocentrum.cz 
www.alzheimer.cz
www.gerontologie.cz

Orgány České alzheimerovské společnosti  
k 31. prosinci 2013
Výbor v roce 2013 opustil ze zdravotních důvodů pan doc. Miloš Vojtěchovský.  
Ostatní orgány zůstaly beze změny.

Výkonný výbor
Předsedkyně (statutární zástupce, člen výboru): 
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Výkonná místopředsedkyně (statutární zástupce, člen výboru): 
Mgr. Martina Mátlová

Místopředsedkyně (statutární zástupce, člen výboru): 
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Další členové výboru:
MUDr. Helena Nováková 
Dr. Petr Veleta

Revizní komise
PhDr. Eva Jarolímová
Pavla Hýblová
Mgr. Dagmar Kovaříková

Hospodaření společnosti v roce 2013
Náklady  (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy celkem  215
Služby celkem  2269
Osobní náklady celkem  3514
Ostatní náklady celkem  38
Poskytnuté příspěvky celkem  46
Celkem  6082
 

Výnosy  (v tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  1786
Ostatní výnosy celkem  501
Přijaté příspěvky celkem  341
Provozní dotace celkem  3241
Celkem  5869
Výsledek hospodaření před zdaněním  -213
Výsledek hospodaření po zdanění 


