
Výroční zpráva za rok 2017

Orgány České 
alzheimerovské 
společnosti  
k 31. 12. 2017
Zakladatelkou České alzheimerov-
ské společnosti, o.p.s., je doc. 
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 
Statutárním orgánem je ředitelka, 
Mgr. Martina Mátlová. Společnost 
má tříčlennou správní a dozorčí 
radu. V roce 2017 došlo k opě-
tovnému jmenování všech členů 
dozorčí a správní rady. Na prvním 
setkání obnovených rad dne 
12. prosince 2017 byli zvoleni před-
sedkyně správní rady a předseda 
dozorčí rady.

Správní rada
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 
(předsedkyně)
doc. MUDr. Iva Holmerová, 
Ph.D.
Pavla Hýblová

Dozorčí rada
Mgr. Jan Kliner (předseda)
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
Michal Musil

Hospodaření 
společnosti  
v roce 2017
Náklady  (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy  
a nakupované služby  
celkem 3 024,89

Změna stavu zásob vlastní  
činnosti a aktivace 91,02

Osobní náklady celkem 4 269,09

Daně a poplatky 0,32

Ostatní náklady celkem 165,24

Poskytnuté příspěvky  
celkem 67,39

Daň z příjmů 1,61

Celkem 7 619,56

 

Výnosy  (v tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony  
a zboží celkem 1 997,71

Ostatní výnosy celkem 702,24

Přijaté příspěvky celkem 894,85

Provozní dotace celkem 4 447,84

Celkem 8 042,64

Výsledek hospodaření  
před zdaněním 424,69

Výsledek hospodaření  
po zdanění 423,08

…

Kopie strany 2 a 4 Zprávy auditora. Celá zpráva včetně příloh je zveřejněna  
na www.alzheimer.cz

Činnost České  
alzheimerovské  
společnosti 
v roce 2017
Konzultace  
a respitní péče 
ČALS 
ČALS má registrované dvě sociální 
služby – konzultace (odborné 
sociální poradenství) a respitní 
péči v domácnosti (terénní odleh-
čovací služba). Cílem obou služeb 
je pomoci lidem s demencí žít co 
nejdéle v jejich domácím prostře-
dí. Proto se zaměřujeme nejen na 
pomoc samotným nemocným, ale 
také na podporu jejich rodinných 
pečujících.
V souladu s projektem byly 
v platnosti smlouvy s 19 klienty, 
alespoň 1 hodina přímé péče byla 
poskytnuta 16 z nich; v celkovém 
rozsahu 4 209 hodin přímé péče, 
což je méně, než jsme plánovali. 
Poskytování respitní péče bylo 
v loňském roce ovlivněno dlou-
hodobou pracovní neschopností 
pracovnice respitní péče, na jejímž 
počátku stál pracovní úraz v lednu 
2017 (nehoda autobusu). Prognóza 
byla zpočátku příznivá, proto jsme 
nehledali na její místo trvalou 
náhradu. Pracovní neschopnost 
však byla ukončena až koncem 
ledna 2018. Služba je nabízena 
všem Pražanům, nejvíce však naši 
službu využívají rodiny na Praze 4, 
Praze 8 a Praze 9.
V případě odborného sociálního 
poradenství – konzultací ČALS – 
se nadále osvědčuje, že jedna 
konzultantka je k dispozici celé 
pondělní odpoledne na telefonu – 
počet telefonických kontaktů 
delších než 10 minut se v roce 2017 
oproti roku předchozímu poměrně 
výrazně zvýšil.
Hloubkové konzultace (včetně 
hloubkových konzultací po tele-
fonu) byly poskytnuty více než 
630 klientům, v rámci projektu 
jsme také upořádali 26 setkání 
podpůrné skupiny pro rodinné 
pečující (celkem 97 účastníků) 
a 7 setkání podpůrné skupiny 
pro lidi v počínající fázi demence 
(celkem 7 účastníků). Nadále jsme 
poskytovali také konzultace po 
telefonu a služby prvního kontaktu 
(krátké telefonické a elektronické 
poradenství) – téměř 1600 kontak-
tů, tedy o čtvrtinu více, než v roce 
2016. Také poskytování odborného 
sociálního poradenství ovlivnila 
delší pracovní neschopnost jedné 
z konzultantek.

Projekt byl podpořen dotací 
v rámci dotačního řízení hlavního 
města Prahy pro rok 2017 (Pod-
pora registrovaných sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytova-
ných zejména občanům hlav-
ního města Prahy v návaznosti 
na § 101 a uvedeného zákona) 
a grantem hlavního města Prahy 
pro rok 2017 v oblasti sociálních 
služeb (podpora registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných 
občanům hlavního města Prahy). 
Respitní péče také v rámci dotač-
ního řízení Městské části Praha 8 
v oblasti sociálních služeb na rok 
2017 a Nadací Agrofert.

Pražské 
gerontologické dny
Pražské gerontologické dny, 
jejichž hlavním pořadatelem je 
Česká alzheimerovská společnost, 
spolupořadateli pak Gerontologic-
ké centrum Praha 8, ČGGS ČLS 
JEP a CELLO FHS UK, se konaly 
od 13. do 14. září 2017 v Národní 
technické knihovně a na Stavební 
fakultě ČVUT. Podtitulem konfe-
rence bylo Život s demencí – 20 let 
zkušeností a bylo opravdu co sdílet. 
PGD byly opět místem setkání 
odborníků z řad lékařů, sociálních 
pracovníků, ale také všech, kteří 
se zajímají o problematiku péče 
o lidi s demencí, a kteří chtějí 
sdílet dobrou praxi. Pozvání přijali 
i zahraniční hosté, např. profesor 
Bob Woods z Univerzity v Bangoru, 
který poskytl první předběžné vý-
sledky z výzkumu mezi pečujícími 
(vzorek zahrnoval i pečující z ČR). 
Joyce Simard a Ladislav Volicer 
předvedli během workshopu 
Namasté, že život s Alzheimerovou 
nemocí nemusí být jen přežíváním. 
Docent Aleš Bartoš seznámil účast-
níky konference s novými testy 
kognitivních funkcí, které si během 
následujícího workshopu zájemci 
vyzkoušeli.
Celkem během konference pro-
běhlo 8 přednáškových hodin (ve 
čtvrtek) a 4 přednáškové hodiny – 
workshopy v pátek. Na konferenci 
byly bezplatně distribuovány bro-
žury ČALS (Na pomoc, Nezapomeň 
na…, Dopisy ČALS, Strategie P-PA-
-IA, Zpráva o stavu demence 2016 
atd.), protože konference tradičně 
probíhala kolem Mezinárodního 
dne Alzheimerovy nemoci, který 
vychází na 21. září. 
Akce se zúčastnilo 164 posluchačů.

Konference proběhla s podporou 
hlavního města Prahy (Grantový 
program hlavního města Prahy 
v působnosti odboru zdravot-
nictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy 
pro rok 2017 – Akce celopražského 
významu ZSP MHMP v roce 2017).

Ediční činnost
Vydávání informačních materiálů 
patří mezi základní činnosti ČALS. 
V publikování jsme pokračovali 
také v roce 2017 s cílem zlepšení 
informovanosti o Alzheimerově 
chorobě a jiných typech demence. 
V roce 2017 jsme v rámci ediční 
činnosti vydali Noviny k Mezi-
národnímu dni Alzheimerovy 
choroby (formát A5, 8 stran; 
6000 kusů), brožury Dopisy (bro-
žura A5, 120 stran; 1000 kusů), Na 
pomoc pečujícím rodinám (brožura 
A5, 32 stran; 6000 kusů), Strategie 
České alzheimerovské společnosti 
P-PA-IA (brožura A5, 20 stran; 
1000 kusů), Podpůrné skupiny pro 
rodinné pečovatele (brožura A5, 
28 stran; 500 kusů) a Jak upravit 
domov člověka s demencí (brožura 
A5, 56 stran; 2000 kusů).
Všechny informační materiály byly 
distribuovány bezplatně především 
prostřednictvím našich kontakt-
ních míst.

Projekt byl podpořen z dotační-
ho Programu grantové podpory 
Ministerstva zdravotnictví.

Členství ČALS 
v mezinárodních 
organizacích
Podpora MPSV ČR nám umožnila, 
abychom nadále zůstali aktivními 
členy obou významných meziná-
rodních organizací: jak Alzheimer 
Europe (AE), tak Alzheimer’s Dise-
ase International (ADI). Konferen-
ce ADI spojená s valnou hromadou 
se uskutečnila na jaře v japonském 
Kyótu, zúčastnila se jí koordiná-
torka respitní péče, Lucie Hájková. 
Název konference Demence: 
společně do nové éry, propojil více 
než 800 účastníků z alzheimerov-
ských společností po celém světě. 
Lucie reprezentovala ČALS také na 
zasedání Rady ADI, kde probíha-
la volba nových členů ADI či na 
setkání ředitelů alzheimerovských 
společností.
Konference Alzheimer Europe, 
která se konala v říjnu v Berlíně, se 
zúčastnila Lucie Ptáčková a paní 
Hana H., pacientka s Alzheimero-
vou nemocí se svým doprovodem. 
Zapojení lidí s demencí do práce 
alzheimerovských společností je 
důležitým momentem, který celé 
alzheimerovské hnutí významně 
proměnil. Účast paní Hany byla 
umožněna také díky stipendiu pro 
lidi s demencí, o nějž jsme úspěšně 
požádali Alzheimer Europe. ČALS 
na valné hromadě Alzheimer Euro-
pe reprezentovala Lucie.  
V rámci spolupráce s AE jsme 
například ukončili sběr dat v rámci 
dotazníkového šetření v oblasti 
diagnostiky demence, jehož vý-
sledky budou díky mezinárodnímu 
srovnání velmi zajímavé (náklady 
nejsou řazeny do tohoto projektu). 

Aktivní jsme byli také při přípravě 
ročenky AE, tentokrát zaměřené 
na standardy kvality v pobytových 
službách. Tradičně jsme se také 
zapojili do aktivit spojených s Me-
zinárodním dnem Alzheimerovy 
nemoci, v němž je velmi aktivní 
ADI.

Projekt byl podpořen z dotačního 
programu Ministerstva práce 
a sociálních věcí Podpora veřejně 
účelných aktivit seniorských 
a proseniorských organizací s ce-
lostátní působností.

Gerontologická 
a organizační 
supervize III
Hlavním cílem projektu Geron-
tologická a organizační super-
vize III – odborná podpora pro 
klienty a pečující v zařízeních pro 
seniory a osoby se zdravotním po-
stižením zřizovaných Jihomorav-
ským krajem je podpora rozvoje 
kvality poskytovaných služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením a duševním onemoc-
něním v Jihomoravském kraji 
v souladu se současnými trendy 
a dobrou praxí. Konzultanti GOS 
III – PROKLIP podpořili klienty 
a pracovníky pobytových služeb 
v následujících oblastech: rozvoj 
kvality poskytované péče prostřed-
nictvím konkrétních programů 
a činností (případová práce; certifi-
kace Vážka; Bon appetit – vztahová 
péče, podpora interprofesionální 
spolupráce v oblasti péče o duševní 
zdraví, péče Namasté pro lidi s po-
kročilou demencí); podpora práv 
lidí se zdravotním postižením – 
zakládání a asistence skupinám 
sebeobhájců; organizace péče 
a vytváření prostředí podporující 
a rozvíjející schopnosti klientů 
v podmínkách pobytové sociální 
služby, např. podpora zaměřená na 
uměleckou činnost lidí s postiže-
ním; podpora profesní komunity 
sociálních pracovnic.

Projekt byl podpořen dotací Jiho-
moravského kraje.

Přednášková 
činnost
V roce 2017 se nám podařilo 
reakreditovat u MPSV 16 hodinový 
kurz Rozvoj kvality péče o osoby 
s demencí pro sociální a vedoucí 
pracovníky (na příkladu progra-
mu pro zkvalitnění péče Bon Appe-
tit – radost z jídla). Celkem máme 
u MPSV akreditováno 16 kurzů. 
Jsme rádi, že se také v roce 2017 
podařilo uspořádat rozsáhlý kurz 
Edukace a trénink konzultantů – 
odborné sociální poradenství pro 
lidi postižené syndromem demence 
a jejich rodinné příslušníky.
Vzdělávání bylo v roce 2017 po-
skytnuto 668 účastníkům, z toho 
182 osob se vzdělávacích akcí 
zúčastnilo v rámci projektu GOS.

Bezpečný návrat
Projekt Bezpečný návrat je dlou-
hodobým projektem ČALS, který 
pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi 
blouděním. Do projektu jsou za-
pojeni nemocní a rodinní pečující, 
kteří poskytují základní údaje o ne-
mocném 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 telefonic-
ké help-linky ČALS, která slouží 
jako kontaktní místo, a kde lze 
potřebné informace o klientovi 
projektu zjistit.
Ačkoliv se nabídka technologií, 
které jsou schopné řešit potřeby 
lidí, kteří jsou ohroženi bloudě-
ním, neustále rozšiřuje, má systém 
„pasivního vyhledávání“, který 
nabízí Bezpečný návrat, stále své 
opodstatnění. 

Dny paměti
V roce 2017 jsme navázali a upev-
nili několik zajímavých partnerství, 
což umožnilo rozvoj projektu Dny 
paměti. Díky spolupráci se sítí 
lékáren Moje lékárna se podařilo 
rozšířit počet míst, kde vyško-
lení administrátoři měří paměť. 
I nadále jsme vyšetřovali v našich 
kontaktních místech, či v budově 
Českého rozhlasu na Vinohradech. 
Novinkou v minulém roce byla 
spolupráce s Kanceláří veřejné 
ochránkyně práv; v Brně jsme 
testovali jak v rámci Týdne paměti, 
tak i v dalších termínech.
V rámci projektu jsme v roce 2017 
vyšetřili celkem 1401 lidí, 27 % 
z nich byla doporučena návštěva 
specialisty. Díky projektu tak 375 
lidí našlo konkrétní pomoc, kterou 
potřebovalo. 

Projekt byl v roce 2017 podpořen 
Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
Nadací Nova a společností Henkel.

Certifikace Vážka®

V roce 2017 bylo držitelem certi-
fikátu Vážka® celkem 63 organi-
zací poskytujících služby lidem 
s demencí. V tomto roce jsme 
certifikátem ocenili jedno nové 
místo a 25 dalším byl certifikát 
potvrzen. Certifikát poprvé získal 
prachatický domov se zvláštním 
režimem Domov Matky Vojtěchy. 
Jeden zájemce o certifikát Vážka® 
požadavkům nevyhověl a certifikát 
tedy nebyl udělen. Jeden z dosa-
vadních držitelů certifikátu Vážka® 
se rozhodl certifikát neobhajovat.
V roce 2017 jsme poskytli pět kon-
zultací před certifikací Vážka®.

Veřejná sbírka 
Týden paměti
Veřejná sbírka spojená s infor-
mační kampaní byla také v roce 
2017 zorganizována v září, v týdnu 
kolem mezinárodního dne Alzhei-
merovy choroby, v šesti městech 
České republiky, pod osvědčeným 
názvem Týden paměti. Lidé do po-
kladniček přispěli 106 173 Kč. Do 
výnosu sbírky započítáváme také 
výnos DMS (celkem 23 815 Kč), 
příspěvky na účet (celkem 
36 580 Kč) a výnos benefičního 
koncertu třetí Nezapomenutelný 
večer, který proběhl 9. listopadu 
2016 a prostředky za prodané vstu-
penky byly převedeny na sbírkový 
účet v lednu 2017. Celkový výnos 
sbírky byl o něco málo vyšší, než 
v roce 2017 a činil 187 218 Kč. 
Část čistého výtěžku sbírky ve výši 
88 890,80 byl použit na zlepšení 
péče o klienty s demencí v kontakt-
ních místech České alzheimerovské 
společnosti a podporu konzultací 
ČALS. Za všechny dary tímto ještě 
jednou děkujeme!

Nezapomenutelný 
večer 2017
Čtvrtý Nezapomenutelný večer se 
konal 9. listopadu 2017 v Bra-
nickém divadle. Jeho cílem bylo 
upozornit veřejnost na problemati-
ku demence a života s ní (demence 
se nedotýká pouze lidí postižených 
touto chorobou, ale také těch, 
kteří pečují) a získat prostředky 
na podporu poradenství ve výši 
150 000 Kč. 
Hlavním mediálním partnerem byl 
Český rozhlas, který akci přenášel 
živými vstupy právě z Branického 
divadla. Koncertu se zúčastnilo 
cca 100 diváků. Rodinní pečující 
a podporovatelé ČALS bezplatně. 
Hlavními hvězdami byli letos 
Gipsy.cz a Kateřina Šildová. 
(Tradici spolupráce s Michalem 
Horáčkem a jeho přáteli narušila 
předvolební kampaň.) Na koncert 
navazovala dražba obrazu, který 
věnovala Míša Mašková. Obraz byl 
vydražen za 18 000 Kč. 

Díky grantu jsme mohli pozvat 
rodinné pečující, kteří s ČALS 
dlouhodobě spolupracují, ať už 
využívají našich služeb, nebo jsou 
naopak připraveni sdílet své zku-
šenosti se svým nelehkým osudem. 
Díky grantu a díky partnerům 
koncertu jsme nebyli odkázáni na 
prodej vstupenek. Přesto se v sou-
vislosti s koncertem podařilo získat 
více než 160 000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že akce byla velmi úspor-
ná, byl i výnos z koncertu velmi 
uspokojivý.

Koncert proběhl s podporou 
hlavního města Prahy. (Grantový 
program hlavního města Prahy 
v působnosti odboru zdravot-
nictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy 
pro rok 2017 – Akce celopražského 
významu ZSP MHMP v roce 2017).   



Kontaktní místa 
ČALS

Česká alzheimerovská společnost 
v roce 2017 úzce spolupracovala 
s 27 zdravotnickými anebo sociálními 
zařízeními v České republice.

Adresář 
kontaktních míst  
(k 28. 2. 2018)

Blansko     
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3, 678 01 
Blansko
J. Prátová
516 414 507, 601 558 704
domov se zvláštním režimem, 
poradenská linka, vyšetření paměti, 
osobní konzultace (po objednání)

Brno   
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
K. Šenkyříková
734 166 378 (po–pá 13.00–15.00)
poradenská linka, osobní konzultace 
(po objednání), svépomocné skupiny, 
terénní pečovatelská služba, centrum 
denních služeb pro lidi s demencí, 
vyšetření paměti

Bystřany   
Domov důchodců Bystřany
Pražská 236, 417 61 Bystřany
K. Šafránková
732 305 538 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka, domov se 
zvláštním režimem

České Budějovice     
DpS Máj České Budějovice, p.o.
Na Zlaté stoce 32/28, 370 05 
České Budějovice
A. Douchová
388 902 340, 723 006 029
poradenská linka, domov se 
zvláštním režimem, vyšetření paměti

Dvůr Králové nad Labem  
  

Diakonie ČCE – středisko ve 
Dvoře Králové n. Labem
Benešovo nábř. 1067, 544 01 
Dvůr Králové n. Labem
M. Kovandová 
499 621 094
poradenská linka, osobní konzultace, 
svépomocná skupina, vyšetření 
paměti, respitní péče, pečovatelská 
služba, denní centrum pro seniory, 
trvalé pobyty pro lidi s demencí

Hradec Králové     
Centrum sociální pomoci 
a služeb, o.p.s.
Souběžná 1746/12, 500 12 
Hradec Králové
H. Vostrovská
495 272 242
denní stacionář, pečovatelská 
služba, vyšetření paměti

Chýnov     
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1, 391 55 Chýnov
M. Červená Vrátníková
739 563 974, 381 406 217 
poradenská linka, osobní konzultace, 
pečovatelská služba, oddělení pro 
klienty s demencí, vyšetření paměti

Jihlava     
Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.
Romana Havelky 4899/13,  
586 01 Jihlava 
R. Horňáková
778 494 010
domov se zvláštním režimem, 
poradenská linka, osobní konzultace, 
vyšetření paměti (nové KM, status 
bude potvrzen na jaře 2018)

Karlovy Vary     
Farní charita
Svobodova 743/12, 360 17 
Karlovy Vary
D. Matoušová
353 434 215, 731 433 030
vyšetření paměti, poradenská linka, 
týdenní stacionář

Krabčice     
Diakonie ČCE – středisko 
v Krabčicích
Rovné 58, 411 87 Krabčice
A. Gabrysz, M. Jeníková
730 815 065
poradenská linka, konzultace, 
oddělení pro klienty s demencí, 
respitní péče, svépomocné skupiny, 
vyšetření paměti

Liberec   
Oddělení následné péče/ 
Poradna pro poruchy paměti, 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 01 Liberec
L. Ptáčková
735 016 108 (nutno se předem 
objednat)
poradenská linka, vyšetření paměti, 
osobní konzultace, svépomocné 
skupiny

Domov seniorů Liberec –  
Františkov     
Domažlická 880/8, 460 07 
Liberec
P. Kučera
482 362 104, 777 499 863
domov se zvláštním režimem, 
poradenství, vyšetření paměti

Libice nad Cidlinou   
Diakonie ČCE – středisko 
Střední Čechy
Husova 2, 289 07 Libice nad 
Cidlinou
H. Kyselová
325 625 672, 734 809 127  
(po–pá 7.30–15.30)
poradenská linka, Evangelický 
domov pro seniory, Domov se 
zvláštním režimem Opolany, Pátek 
u Poděbrad

Mělník   
Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
M. Kučabová
734 442 733
trénování paměti, poradenská linka, 
osobní konzultace, oddělení pro 
klienty s demencí, respitní pobyty

Myslibořice     
Diakonie ČCE – středisko 
v Myslibořicích
Myslibořice 1, 675 60  
I. Pelánová
568834947 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka (po–pá 9.00–
15.00), respitní pobyty, domov se 
zvláštním režimem, vyšetření paměti

Olomouc     
Pamatováček, o.p.s.
Karafiátová 5, 779 00 Olomouc
E. Klevarová, I. Ungerová
585 426 110, 732 452 596
poradenská linka, osobní konzultace, 
svépomocné skupiny, denní 
stacionář, vyšetření paměti

Ostrava     
Slezská Diakonie SILOE 
Ostrava, centrum denních 
služeb, odlehčovací služby 
a domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00 Ostrava – 
Nová Ves
M. Machová, Z. Vontorová, 
V. Chvostková
733 142 425, 733 142 426,  
739 680 160 
poradenská linka, osobní konzultace, 
domov se zvláštním režimem, 
pobytové odlehčovací služby, 
svépomocné skupiny pro rodinné 
pečující a pro lidi s demencí, 
centrum denních služeb, vyšetření 
paměti

Pardubice     
Domov pro seniory U Kostelíčka 
Štrossova 357, 730 03 Pardubice
Š. Jirásková
466 611 703
domov se zvláštním režimem, 
vyšetření paměti

Písek      
Blanka – Středisko Diakonie 
ČCE
Jiráskovo nábř. 2443, 397 01 
Písek
B. Tejkalová
734 688 696, 382 219 057
poradenská linka, osobní konzultace, 
pečovatelská služba, oddělení 
pro klienty s demencí, domov pro 
seniory Domovinka, home care, 
vyšetření paměti

Písek     
Alzheimercentrum Prácheň 
o.p.s Loucký Mlýn
Radčice 58, 389 01  Vodňany
P. Tesařová
773 377 010
poradenská linka, konzultace, denní 
stacionář, oddělení pro klienty 
s demencí, vyšetření paměti

Plzeň     
Městská charita Plzeň – Domov 
Sv. Aloise
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
L. Rubešová
377 310 410, 731 619 754, 
poradenská linka, osobní konzultace, 
vyšetření paměti, svépomocné 
skupiny, domov se zvláštním 
režimem

Příbram     
SANCO – PB s.r.o.
Rožmitálská 168, 261 01 
Příbram
P. Čermáková
318 427 458, 777 111 198
poradenská linka, svépomocné 
skupiny, respitní péče, domov 
rodinného typu, vyšetření paměti, 
home care

Strážnice     
Domov pro seniory Strážnice, 
p.o.
Preláta Horného 515, 696 62 
Strážnice
I. Kyjovská, M. Kouřilová
602 725 102, 604 457 582
domov se zvláštním režimem, 
poradenství pro lidi postižené 
syndromem demence, vyšetření 
paměti, čaj o páté

Týniště nad Orlicí
Geriatrické centrum
Turkova 785, 517 21 Týniště nad 
Orlicí
J. Hejnová
494371380 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka, osobní konzultace

Uherský Brod     
Denní stacionář Domovinka 
(Oblastní charita)
Pod Valy 664, 688 01 Uherský 
Brod
P. Houšť, M. Vintrová
572 631 388, 724 651 272 (po–pá 
7.00–15.30)
poradenská linka, denní stacionář, 
vyšetření paměti

Ústí nad Labem     
Domov pro seniory Dobětice, 
p.o.
Šrámkova 3305/38A, 400 11 
Ústí nad Labem
G. Stanková
472 772 902, 737 251 812
domov se zvláštním režimem, 
vyšetření paměti, osobní konzultace

Zlín   
Naděje– pobočka Zlín
Okružní 5550, 760 05 Zlín
J. Chovancová
575 758 131, 603 281 676
domov se zvláštním režimem, 
denní stacionář, vyšetření paměti, 
poradenství pro rodinné pečující, 
Čaje o čtvrté

Kontaktní  
informace

Česká alzheimerovská 
společnost, o.p.s.
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8

IČ: 66000971

Tel.: +420 283 880 346
info@alzheimer.cz
www.alzheimer.cz

  certifikát Vážka
  Dny paměti

Infografiky pocházejí ze Zprávy o stavu demence

Rok 2017 v ČALS
V roce 2017 bylo České alzhei-
merovské společnosti 20 let. Naro-
zeniny jsme oslavili prací – urči-
tému bilancování jsme věnovali 
Pražské gerontologické dny a také 
Nezapomenutelný večer, který loni 
proběhl už počtvrté. Na víc oslav 
nezbyl čas, protože také v roce 
2017 jsme měli stále co dělat. 
Velmi plodná byla spolupráce se 
sdružením lékáren Moje lékárna – 
díky ní se nám podařilo významně 
rozšířit síť míst, kde je možné 
si nechat vyšetřit paměť – Dny 
paměti momentálně probíhají na 
více než 40 místech po celé ČR. 
Společně jsme se také v září vydali 
do obchodních center v Brně, Os-
travě, Praze a Liberci a postavili 
mobilní poradny – ukázalo se, že 
tento „nízkoprahový“ přístup má 
svůj smysl. Návštěvníci obchodů 
si odnesli nejen naše příručky ale 
také informace o blízkých kontakt-
ních místech. 
Loni jsme uspořádali tři konferen-
ce. Kromě tradičních PGD jsme ve 
spolupráci s Olomouckým krajem 
připravili konferenci vycházející 
z našeho kurzu pro rodinné pečují-
cí a v rámci projektu GOS III jsme 
v Brně zorganizovali konferenci 
Namasté, kde přístup k lidem 
s těžkou demencí představila Joyce 
Simard. 
Spolupráce s Jihomoravským 
krajem na projektu GOS také loni 
přinesla své plody – mimo jiné 
jsme dokončili krásnou příručku 
Jak upravit domov pro člověka 
s demencí a vydali jsme užitečnou 
publikaci Manuál pro zavedení 
péče Namasté. V této souvislosti 
jsme rádi, že naše brožurky pro ro-
dinné pečující jsou oblíbené – tisk-
li jsme je nejen pro „naše“ klienty 
a kontaktní místa, ale ve větším 
množství i pro spolupracující 
lékárny anebo město Brno; zájem 
o ně měly i další organizace. 
Loni jsme měli také první billboar-
dy! Plochy zdarma jsme získali 
díky organizacím Byznys pro 
společnost a BigMedia. Krásné 
plakáty upozorňující na Týden 
paměti tak v září visely na patnácti 
místech ČR. 
Měření paměti v Rozhlase se už 
stává tradicí, pokračovali jsme v ní 
také loni, kdy jsme na Vinohradech 
v listopadu nabídli vyšetření pa-
měti téměř stovce lidí. Jsme rádi, 
že nás ke spolupráci v této oblasti 
oslovila kancelář Veřejné ochrán-
kyně práv a že jsme společně při-
pravili obdobné akce také v Brně.
V roce 2017 jsme do tisku při-
pravili také novou řadu Sešitů 
pro trénování paměti a dalších 
kognitivních funkcí. Pevně věříme, 
že Sešity XI-XX navážou na úspěch 
první sady a budou pomáhat nejen 
jako nástroj prevence, ale také jako 
prostředek pro společnou činnost.
Velkou inspirací je pro nás aktivita 
Alzheimer Europe, rádi jsme se 
proto zapojili do jejího meziná-

rodního výzkumu zaměřeného na 
porovnání zkušenosti rodinných 
pečujících s diagnózou demen-
ce. Ještě jednou děkujeme všem 
rodinným pečujícím, kteří s námi 
sdíleli, jak ke zjištění diagnózy 
u jejich blízkých došlo. Podrobné 
srovnání budeme mít k dispozici 
letos.
Loni jsme dokázali mnoho. Dík 
za to patří všem kolegyním, které 
kromě všeho výše uvedeného 
a dalších akcí (například seminář 
v Poslanecké sněmovně, prezen-
tace ČALS na Helpfair festivalu, 
pražském Dni sociálních služeb, 
bohnickém Babím létě, Dni seniorů 
Prahy 4 nebo na dni otevřených 
dveří v ČRo) perfektně zvládly 
poskytovat poradenství a respitní 
péči. A to přesto, že se loni mnohé 
z nás potýkaly s různými zdravot-
ními problémy. 
V osobním životě nám rok 2017 
přinesl dvě krásná zdravá mi-
minka – do rodiny Elišky Brouč-
kové přibyl Vilém a Ivě Vrbické 
se narodila Sára. Proto došlo ke 
změně koordinátorky certifikace 
a vzdělávání, jíž se od září stala Mi-
luše Margarjanová, která do týmu 
dobře zapadla. 
Život ale nepřináší jenom radost, 
loni nás navždy opustila paní Šaš-
ková, dáma, která byla pro vývoj 
ČALS velmi důležitá. Jako jedna 
z prvních byla už v devadesátých 
letech připravena vyprávět o tom, 
jaké to je žít s demencí. I proto na 
ni nezapomeneme.

20. března 2018
 
Martina Mátlová, ředitelka

Děkujeme!

Společnosti Henkel a Nadaci Nova 
za podporu projektu Dny paměti, 
Nadaci Agrofert za podporu re-
spitní péče ČALS. Hlavnímu městu 
Praha, MPSV ČR a MZ ČR za pod-
poru ve formě grantů a dotací. 
Jihomoravskému kraji za dlouho-
dobou spolupráci v rámci projektu 
GOS.
Českému rozhlasu Radiožurnál za 
mediální podporu. 
Společnostem BigMedia a Byz-
nys pro společnost za poskytnutí 
reklamního prostoru.
České pojišťovně za šek na 
500 000 Kč. Zahradnictví Líbezni-
ce za dar 30 000 Kč.
Všem našim individuálním dárcům 
za podporu a důvěru!
Kateřině Šildové a Gipsy.cz, kteří 
nám pomohli uspořádat Neza-
pomenutelný večer. Koncert by 
nemohl proběhnout bez partnerů 
večera, kterými v roce 2017 byly 
společnosti: Leoš Vosol – Inves-
torská a inženýrská kancelář, Moje 
lékárna, Petr Koukolíček, EV p. r., 
hlavní město Praha a Český roz-
hlas – Radiožurnál. Míše Maškové 
za andělský obraz, který byl během 
večera vydražen.
Studiu Najbrt – za profesionální 
a milou spolupráci, za to že jsme 
rozpoznatelní a že díky vám vzni-
kají krásné věci!
Členům dozorčí a správní rady za 
podporu a dohled. Předsedovi do-
zorčí rady, Janu Klinerovi, za četné 
právní rady.
Osobně bych závěrem ráda po-
děkovala všem členkám našeho 
základního týmu: Monice, Evě, 
Markétě, Ivče, Milušce, Lucce, 
Markétě, Lence, Hedě, Hance, 
Gisele, Zuzce, Heleně a Ivě. Naše-
mu ekonomickému úseku děkuju 
za to, že dokázal udržet závratné 
tempo roku 2016.

Demence a regiony 2017
Počet lidí s demencí žijících v jednotlivých krajích ČR

Zdroj: vlastní výpočty

 
Praha 20 803

 
Středočeský 18 941

 
Jihočeský 10 015

 
Plzeňský 8 983

 
Karlovarský 4 319

 
Ústecký 11 222

 
Liberecký 6 530 

 
Královéhradecký 9 261

 
Pardubický 8 267

 
Vysočina 8 297

 
Jihomoravský 19 283

 
Olomoucký 10 209

 
Zlínský 9 653

 
Moravskoslezský 18 140

Demence včera, dnes a zítra
Predikce vývoje počtu lidí s demencí v ČR

Zdroj: vlastní výpočty

1960

49 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Chomutova 
a počet 
Filipů

1990

79 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Havířova 
a počet 
Michael

2005

105 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Liberce 
a počet 
Alen

2017

164 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Plzně 
a počet 
Ev

2020

183 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Pardubic 
a Hradce  
Králové 
a počet  
Martinů

2050

383 tisíc
jako počet 
obyvatel Brna 
a ... tolikrát 
se u nás 
nevyskytuje 
žádné jméno

Demence a věk
Počet lidí trpících v ČR demencí v závislosti na věku

Zdroj: vlastní výpočty

 1 ze 13 lidí starších 65 let
 

 1 z 5 lidí starších 80 let
 

 
 1 ze 2 lidí starších 90 let

 


