
Výroční zpráva za rok 2018

Orgány České 
alzheimerovské 
společnosti  
k 31. 12. 2018
 
Zakladatelkou České alzheimerovské 
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 2018 
nedošlo ve jmenovaných orgánech 
k žádným změnám

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 2018
Náklady  (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy  
a nakupované služby  
celkem 3 332
Změna stavu zásob vlastní  
činnosti a aktivace -86
Osobní náklady celkem 5 477
Daně a poplatky 4
Ostatní náklady celkem 50
Poskytnuté příspěvky  
celkem 71
Daň z příjmů 
Celkem 8 848
 
Výnosy  (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony  
a zboží celkem 1 538
Ostatní výnosy celkem 672
Přijaté příspěvky celkem 764
Provozní dotace celkem 5 893
Celkem 8 867
Výsledek hospodaření  
před zdaněním 19
Výsledek hospodaření  
po zdanění 19

Činnost České  
alzheimerovské  
společnosti 
v roce 2018
 
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 bylo v plat-
nosti 31 smluv. Alespoň 1 hodina 
přímé péče byla poskytnuta 
29 klientům v celkovém rozsahu 
4 263 hodin přímé péče. Oproti mi-
nulým letům převažuje v rodinách 
zájem o krátkodobější odlehčení 
(ještě v roce 2017 bylo uzavřeno 
19 smluv a zájem byl o dlouhodo-
bější asistence). Služba je nabízena 
všem Pražanům, nejvíce ji však 
využívají rodiny v Praze 4, Praze 8 
a Praze 9. Abychom se co nejvíce 
přiblížili potřebám rodin a lidí 
s demencí, vyjíždíme na konzul-
tace, které předcházejí zahájení 
poskytování respitní péče, v týmu 
sociální pracovník a konzultant 
odborného sociálního poradenství. 
Výraznou podporu tak můžeme 
pečujícím i budoucím klientům 
poskytnout přímo v jejich domác-
nosti.
V případě odborného sociálního 
poradenství – konzultací ČALS – 
se nadále osvědčuje, že jedna 
konzultantka je k dispozici celé 
pondělní odpoledne na telefonu 
– počet telefonických kontaktů del-
ších než 10 minut se v roce 2018 
oproti roku předchozímu zvýšil.
Hloubkové konzultace (včetně 
hloubkových konzultací po tele-
fonu) byly poskytnuty více než 
1040 klientům. V rámci projektu 
jsme také upořádali 32 setkání 
podpůrné skupiny pro rodinné 
pečující (celkem 94 účastníků). 
Podpůrná skupina pro lidi v počí-
nající fázi demence se v roce 2018 
nesešla. Nadále jsme poskyto-
vali také konzultace po telefonu 
a služby prvního kontaktu (krátké 
telefonické a elektronické pora-
denství) – více než 1800 kontaktů, 
tedy o 400 více, než v roce 2017.

Projekt byl podpořen dotací 
v rámci dotačního řízení hlavního 
města Prahy pro rok 2018 (Podpo-
ra registrovaných sociálních slu-
žeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytova-
ných zejména občanům hlav-
ního města Prahy v návaznosti 
na § 101a uvedeného zákona), 
grantem hlavního města Prahy 
pro rok 2018 v oblasti sociálních 
služeb (podpora registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných 
občanům hlavního města Prahy) 
a v rámci dotačního řízení Městské 
části Praha 8 v oblasti sociálních 
služeb na rok 2018. Respitní péče 
také Nadací Agrofert.

Pražské 
gerontologické dny
Pražské gerontologické dny, jejichž 
hlavním pořadatelem je Česká 
alzheimerovská společnost, spo-
lupořadateli pak Gerontologické 
centrum Praha 8, ČGGS ČLS JEP 
a CELLO FHS UK, se konaly od 
25. do 26. září 2018 v Národní 
technické knihovně. Podtitulem 
konference byla Kvalita v životě 
s demencí. PGD byly opět místem 
setkání odborníků z řad lékařů, so-
ciálních pracovníků, ale také všech, 
kteří se zajímají o problematiku 
péče o lidi s demencí, a kteří chtějí 
sdílet dobrou praxi. Pozvání při-
jali významní experti, jakými jsou 
profesor Volicer či Hort, docentka 
Holmerová, doktorka Jurašková či 
doktor Kabelka. Velmi jsme ocenili 
příklady dobré praxe od kolegů 
(nejen) z kontaktních míst ČALS 
anebo první výsledky analýzy spo-
třeby péče, kterou představil Dr. 
Mužík z ÚZIS. Jako velký přínos 
společně s návštěvníky konferen-
ce hodnotíme sdílení zkušeností 
manželů Kastelić. 
Celkem během konference proběhlo 
12 přednáškových hodin. Akce se 
zúčastnilo 155 posluchačů.

Konference proběhla s podporou 
hlavního města Prahy (grantové 
řízení hlavního města Prahy pro 
rok 2018 v oblasti Akce celopraž-
ského významu ).

Ediční činnost
Vydávání informačních materiálů 
patří mezi základní činnosti ČALS. 
V publikování jsme pokračovali 
také v roce 2018 s cílem zlepšení 
informovanosti o Alzheimerově 
chorobě a jiných typech demence. 
V roce 2018 jsme v rámci ediční 
činnosti vydali Noviny k Meziná-
rodnímu dni Alzheimerovy choro-
by (formát A5, 8 stran; 4000 kusů), 
brožury Dopisy (brožura A5, 
120 stran; 2000 kusů), Na pomoc 
pečujícím rodinám (brožura A5, 
32 stran; 5000 kusů), Strategie 
České alzheimerovské společnosti 
P-PA-IA (brožura A5, 20 stran; 
1000 kusů), Podpůrné skupiny pro 
rodinné pečovatele (brožura A5, 
32 stran; 1000 kusů), Komplexní 
péče o lidi s demencí (brožura A5, 
40 stran; 2000 kusů) a Jak upravit 
domov člověka s demencí (brožura 
A5, 56 stran; 2000 kusů). Nově 
jsme v roce 2018, v rámci Meziná-
rodního dne Alzheimerovy nemoci, 
vydali pohlednici 10 varovných 
příznaků, která srozumitelnou 
formou upozorňuje na nejčastější 
příznaky signalizující poruchy 
paměti (pohlednice A5, 2 strany; 
2000 kusů).
Všechny informační materiály byly 
distribuovány bezplatně především 
prostřednictvím našich kontaktních 
míst. Dostupné jsou také v elektro-
nické podobě na našem webu.

Projekt byl podpořen z dotačního 
Programu grantové podpory Mini-
sterstva 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 
Disease International (ADI). 
I přesto, že jsme se nezúčastnili 
33. konference ADI v Chicagu, byli 
jsme i v rámci aktivit ADI aktivní 
a účastnili se několika webinářů, 
které ADI připravila, a které se 
v roce 2018 týkaly nejvíce zapojení 
lidí s demencí do výzkumu.
Konference Alzheimer Europe, 
která se konala v říjnu v Barceloně, 
se zúčastnila Jana Chovancová 
a pan Miha, který žije s Alzheimero-
vou nemocí, se svou manželkou 
Alenou. Zapojení lidí s demencí do 
práce alzheimerovských společností 
je důležitým momentem, který celé 
alzheimerovské hnutí významně 
proměnil. Účast pana Mihy byla 
umožněna také díky stipendiu pro 
lidi s demencí, o nějž jsme úspěšně 
požádali Alzheimer Europe. ČALS 
na valné hromadě Alzheimer Euro-
pe reprezentovala kolegyně Jana. 
V rámci spolupráce s AE jsme se 
například účastnili mezinárodních 

srovnání (SPAN+ projekt, ROAD-
MAP projekt atd.). Aktivně jsme 
se účastnili dvou setkání Alzheimer 
Europe v Evropském parlamentu 
(tzv. lunch debate, kterou v červnu 
předsedala paní poslankyně Olga 
Sehnalová) či Alzheimerovské aka-
demie, kde sdílíme své zkušenost 
s kolegy z AE.

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

Gerontologická 
a organizační 
supervize IV
Hlavním cílem projektu Geronto-
logická a organizační supervize 
IV – odborná podpora pro klienty 
a pečující v zařízeních pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
zřizovaných Jihomoravským 
krajem je podpora rozvoje kvality 
poskytovaných služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
a duševním onemocněním v Jiho-
moravském kraji v souladu se 
současnými trendy a dobrou praxí. 
Konzultanti GOS IV – PROKLIP 
podpořili klienty a pracovníky 
pobytových služeb v následu-
jících oblastech: rozvoj kvality 
poskytované péče prostřednictvím 
konkrétních programů a činnos-
tí (případová práce; certifikace 
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 a podpora profesní komunity 
sociálních pracovnic.

Projekt byl podpořen dotací 
Jihomoravského kraje.

Podpora zvyšování 
kvality služeb 
pro lidi žijící 
s demencí a sociální 
začleňování lidí 
se zdravotním 
postižením
Projektem Podpora zvyšování kva-
lity ČALS reaguje na dvě priority 
Střednědobého plánu Jihomorav-
ského kraje – rozvíjení odbornosti 
a dovedností pracovníků v oblasti 
dlouhodobé péče o seniory a lidi 
žijících s demencí. V této oblasti 
jsme se zaměřili především na 
zavedení osvědčených programů – 
Péče Namasté, Bon Appetit – radost 
z jídla, případně na přípravu 
k certifikaci Vážka® – v dalších 
neziskových organizacích JMK, 
které poskytují služby lidem s de-
mencí. Druhou prioritou JMK, na 
jejíž naplňování je projekt zacílen, 
je deinstitucionalizace sociálních 
služeb. Aktivity projektu byly cíleny 
na zavedení tzv. oblastí sociálního 
začleňování do zaměření a metod 
práce služby DOZP a podporu 
skupiny klientů z DOZP Tavíkovice 
v uměleckých aktivitách.

Projekt byl podpořen dotací 
Jihomoravského kraje.

Přednášková 
činnost
V roce 2018 se nám podařilo 
akreditovat u MPSV upravený 
16 hodinový kurz Úvod do palia-
tivní péče. Celkem máme u MPSV 
akreditováno 14 kurzů.
Vzdělávání bylo v roce 2018 
poskytnuto 472 účastníkům, 
z toho 62 osob se vzdělávacích akcí 
zúčastnilo v rámci projektu GOS.
V rámci spolupráce s Českou 
lékárnickou komorou se v roce 
2018 uskutečnil již čtvrtý a pátý 
běh kurzu garantovaného ČLnK 
Poradenství a péče o pacienty 
s Alzheimerovou chorobou. 
Součástí tohoto kurzu byla stáž, 
kterou v našem sídle absolvovalo 
37 farmaceutů.

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. Aktuálně je v data-
bázi kolem 350 lidí, kteří službu 
využívají. 

Dny paměti
V roce 2018 nebyl projekt podpo-
řen z veřejných zdrojů, přesto se 
nám jej díky daru České pojišťovny 
podařilo rozvíjet. Do projektu se 
tak stále zapojují nová místa; paměť 
si zájemci mohli nechat otestovat 
jak v našich kontaktních místech, 
tak ve spolupracujících lékárnách 
sítě Moje lékárna. V roce 2018 jsme 
opět měřili paměť také v budově 
Českého rozhlasu na Vinohradech. 
Velkou novinkou v projektu je 
spolupráce s Oborovou zdravotní 
pojišťovnou, která v rámci progra-
mu Prevence Alzheimerovy nemoci 
upozorňuje nejen na vyšetření 
paměti, ale i na nutnost tréninku 
kognitivních funkcí.
V rámci projektu jsme v roce 2018 
vyšetřili celkem 1028 lidí, 41 % 
z nich byla doporučena návštěva 
specialisty. Díky projektu tak 
421 lidí našlo konkrétní pomoc, 
kterou potřebovalo. 

Projekt byl v roce 2018 podpořen 
darem České pojišťovny.

Certifikace Vážka®

V roce 2018 bylo držitelem certi-
fikátu Vážka® celkem 67 organi-
zací poskytujících služby lidem 
s demencí. V tomto roce jsme 
certifikátem ocenili 7 nových míst 
a 28 dalším byl certifikát potvrzen. 
Certifikát poprvé získal Domov pro 
seniory Černá Hora, p.o., pro služ-
bu domov se zvláštním režimem, 
Domov pro seniory Máj České 
Budějovice pro službu domov 
se zvláštním režimem Větrná, 
Městský ústav sociálních služeb 
Jirkov, p.o., pro službu domov se 
zvláštním režimem, AGE Cent-
rum Olomouc pro službu denní 
psychiatrický stacionář s psychote-
rapeutickým programem, Domov 
Vítkov, p.o., pro službu domov 
se zvláštním režimem, domov se 
zvláštním režimem Alzheimercen-
trum Zlosyň, z.ú. a Sociální služby 
Šebetov, p.o., pro službu domov 
se zvláštním režimem. Dva z dosa-
vadních držitelů certifikátu Vážka® 
se rozhodli certifikát neobhajovat 
a jeden z dosavadních držitelů 
certifikátu Vážka® požadavkům 
přezkumného auditu nevyhověl, 
certifikát tedy nebyl znovu udělen.
V roce 2018 jsme poskytli šest kon-
zultací před certifikací Vážka®.

20 otázek o demenci
Výsledkem projektu 20 otázek 
o demenci jsou odpovědi na ty 
nejčastější otázky pečujících zpra-
cované v krátkých videích. Svou 
zkušenost s demencí ve videích sdí-
lejí jak samotní pečující nebo lidé 
s demencí, tak naše konzultantky, 
které na otázky odpovídají. Videa 
jsou dostupná na našem webu 
nebo přímo na YouTube kanálu 
ČALS. V březnu 2019 videa zazna-
menala první milión zhlédnutí. 
Také na tomto místě bychom chtěli 
poděkovat všem, kdo přispěli ke 
společnému dílu: Mihovi, Aleně, 
Elišce, Ivě Pazderkové, kolegyním 
Evě, Lucii a Markétě, Studiu Najbrt, 
BeefBrothers, DECO LOCO, Rock 
Café Prague, Amálce, Jéňovi a spol. 
a Karolíně Pelikánové.

Projekt byl podpořen Minister-
stvem zdravotnictví z dotačního 
Programu podpory péče o duševní 
zdraví pro rok 2018.

Kopie strany 1 a 2 Zprávy auditora. 
Celá zpráva včetně příloh je zveřejněna  
na www.alzheimer.cz

…



Kontaktní místa 
ČALS

Česká alzheimerovská 
společnost úzce spolupracuje 
s 25 zdravotnickými anebo sociálními 
zařízeními v České republice.

Adresář 
kontaktních míst  
(k 30. 5. 2019)

Blansko     
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3, 
678 01 Blansko
V. Bartošíková
516 410 206, 731 898 895
domov se zvláštním režimem, 
vyšetření paměti, osobní konzultace 
(po objednání)

Brno   
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
K. Šenkyříková
734 166 378
poradenská linka, osobní konzultace 
i v domácnosti (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.
Větrná 13, 
370 05 České Budějovice
A. Douchová
388 902 340
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
L. Trochimovič 
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
S. Pecharová
720 652 956
denní stacionář, pečovatelská 
služba, 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

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
poradenská linka, vyšetření paměti, 
osobní konzultace, svépomocné 
skupiny pro rodinné pečující 
(po objednání)

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

Mělník   
Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
R. Hencová
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. Vrzáčková
568 834 960 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka (po–pá 9.00–
15.00), respitní pobyty, domov se 
zvláštním režimem

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

Olomouc     
AGE Centrum
Na Šibeníku 914/1, 
779 00 Olomouc
J. Juráňová
774 501 796
denní stacionář, trénink paměti, 
odborné ambulance (medicína 
dlouhodobé péče, psychiatrie, 
geriatrie, psychoterapie), terénní 
psychiatrická sestra, vyšetření 
paměti
Prozatímní KM, status bude 
potvrzen v roce 2020

Ostrava     
Slezská Diakonie SILOE 
Ostrava, centrum denních 
služeb, odlehčovací služby 
a domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00 Ostrava – 
Nová Ves
V. Chvostková
739 680 160 
poradenská linka, osobní konzultace, 
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, 
z.ú., Loucký Mlýn
Radčice 58, 389 01 Vodňany
L. Kadlecová
773 377 010
poradenská linka, konzultace, denní 
stacionář, oddělení pro klienty 
s demencí, vyšetření paměti (paměť 
je možné vyšetřit jak v Radčicích, 
tak Písku)

Plzeň     
Městská charita Plzeň – 
Domov Sv. Aloise
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
M. Jelínková
377 310 411 
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
777 111 198
poradenská linka, osobní konzultace, 
svépomocné skupiny, domov 
rodinného typu, vyšetření paměti

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

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, R. Jirkovská
472 772 902, 737 251 812
domov se zvláštním režimem, 
vyšetření paměti

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

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 2018 v ČALS
V době, kdy připravuji tento 
úvodník, zasáhla Česko vlna veder. 
Vzpomínání na loňský horký rok 
je tak mnohem jednodušší: Kromě 
nebývale dlouhého a teplého léta 
rok 2018 přinesl několik změn, 
které mohou pomalu zlepšovat 
život lidí s demencí a jejich rodin. 
Snad se k tomuto trendu povedlo 
přispět také nám.
Začněme ne úplně dobrou vzpo-
mínkou. V roce 2018 se takřka 
zastavila práce na Plánu Alzhei-
mer (NAPAN). Nicméně začátek 
letošního roku nám dává naději, 
že se vše opět začíná hýbat – při-
pravuje se strategický dokument 
na další období, snad tedy bude 
lepší a bude dobrým základem 
pro práci na zlepšování života lidí 
s demencí. Pro dobrý plán je nutné 
mít dobře popsanou aktuální 
situaci – je proto dobrou zprávou, 
že ÚZIS na tomto popisu začal 
loni pracovat. Pro popis využívá 
data o spotřebě péče a díky tomu 
bychom mohli mít reálný přehled 
o tom, jak se u nás demence 
diagnostikuje a léčí. Na národní 
úrovni byl loňský rok důležitý také 
v sociální oblasti – zaveden byl in-
stitut dlouhodobého ošetřovného 
a zvýšen byl také příspěvek na péči 
ve třetím a čtvrtém stupni!
Víme, že něco tak komplexního 
jako je lepší život lidí s demencí, 
je nutné postavit na spolupráci. 
Velmi si proto ceníme, že úspěšná 
spolupráce s Jihomoravským kra-
jem anebo Mojí lékárnou pokra-
čovala také v loňském roce. Loni 
jsme také zahájili spolupráci s OZP 
na Dnech paměti a pevně věříme, 
že nezůstane jenom u jednoho roku 
či jednoho projektu. Díky setkání 
s IBM a jejími zahraničními exper-
ty Oliv, Mei a Natem jsme mohli 
celý loňský květen věnovat sobě 
a přemýšlení o našich dalších plá-
nech. I to je samozřejmě důležité 
a přínosné. 
Nadále plodná je spolupráce se 
Studiem Najbrt. Loni jsme spo-
lečně mimo jiné připravili dalších 
deset Sešitů pro trénování paměti 
a dalších kognitivních funkcí 
anebo výborně přijímaný pohled 
10 příznaků, které by vás měly 
varovat (ano, jedná se o grafické 
zpracování jednoho z prvních 
Dopisů České alzheimerovské spo-
lečnosti, který vznikl před více než 
dvaceti lety v Alzheimer’s Disease 
International). Připravovat jsme 
začali novou Sadu pro skupinový 
kognitivní trénink.
Velmi smysluplná je pro nás i me-
zinárodní spolupráce. Aktivní jsme 
byli také loni v obou nadnárodních 
organizacích. Jsme velmi rádi, že 
naše zakladatelka, Iva Holmerová, 
byla loni opětovně zvolena před-
sedkyní výboru Alzheimer Europe.
Nejbližšími spolupracovníky pro 
nás stále zůstávají naše kontaktní 
místa. Díky nim se nám daří naše 
nápady přenášet co nejblíž všem, 

kteří z nich mohou profitovat. 
Jsme rádi, že s některými z nich 
spolupracujeme dvacet let. Je ale 
jasné, že životní cesty se mohou 
různě klikatit – a to se týká také 
organizací. Loni jsme se proto 
přátelsky rozloučili s kontaktními 
místy v Týništi nad Orlicí, Chýnově 
a v Libici nad Cidlinou.
Asi největším projektem pro nás 
loni bylo 20 otázek. Díky naší 
dlouholeté zkušenosti jsme vytipo-
vali 20 nejčastějších otázek, které 
mají jak rodinní pečující, tak lidé 
v počátečních stádiích demence 
a natočili jsme na ně odpovědi. 
Výsledek je k vidění na našem 
webu. Na tomto místě bych ráda 
ještě jednou ocenila dar, který 
nám ve své závěti věnoval pan 
Reinhart. Věřím, že jsme jej tímto 
využili účelně.
Velmi si vážím toho, že náš tým 
je i nadále stabilní. Vím, že dnešní 
doba nabízí mnoho různých 
pracovních možností a opravdu 
oceňuji všechny kolegyně, které 
si vybraly tak těžkou práci, jakou 
je pomoc lidem s demencí a jejich 
rodinám – loni nad rámec svých 
běžných povinností navíc zvládly 
prezentovat ČALS na Helpfair 
festivalu, pražském Dni sociálních 
služeb, bohnickém Babím létě, 
Veletrhu poskytovatelů sociálních 
služeb Prahy 8 anebo Senior Fresh 
Festivalu. Jistě ne náhodou všech 
sedm kolegyň z respitní péče obdr-
želo loni z rukou starosty Prahy 8 
ocenění za služby veřejnosti.
Kolegyně oceňuji o to víc, že loň-
ský rok byl pro mě osobně rokem, 
kdy jsem se těšila na příchod syna. 
Umím si představit, že v jiném 
týmu, by se do toho těšení mísil 
strach, jak ČALS bude žít bez mé 
plné pozornosti. Díky vám, milé 
kolegyně, jsem ale byla – a nadále 
zůstávám – úplně klidná!

17. června 2019
Martina Mátlová, ředitelka

Děkujeme!
Hlavnímu městu Praha, MPSV 
ČR a MZ ČR za podporu ve formě 
grantů a dotací. 
Jihomoravskému kraji za dlou-
hodobou spolupráci v rámci 
projektu GOS.
Českému rozhlasu Radiožurnál 
za mediální podporu. 
České pojišťovně za dar 500 000 Kč 
přislíbený v roce 2017. 
Všem našim individuálním dárcům 
za podporu a důvěru! Panu Rein-
hartovi za štědrý odkaz.
Ivě Pazderkové za úžasnou pomoc 
s 20 otázkami. 
Studiu Najbrt za skvělou práci, kte-
rá má stále úroveň a často přináší 
překvapení a vtip.
Panu inženýrovi Hanušovi, který 
pro nás loni připravil poslední 
audit, za dlouhá léta nepovýšeného 
„dohledu“ a také za doporučení 
pana Horada.
EV PR za pomoc a podporu.
Členům dozorčí a správní rady 
za podporu a dohled. Předsedovi 
dozorčí rady, Janu Klinerovi, za 
četné právní rady.
Osobně bych závěrem ráda po-
děkovala všem členkám našeho 
základního týmu: Monice, Evě, 
Markétě, Elišce, Milušce, Lucce, 
Markétě, Martině, Hedě, Hance, 
Gisele, Zuzce, Karolíně. Našemu 
ekonomickému úseku děkuju za to, 
že se v tom všem ani loni neutopil!

Demence a regiony 2018
Počet lidí s demencí žijících v jednotlivých krajích ČR

Zdroj: vlastní výpočty

 
Praha 21 125

 
Středočeský 19 473

 
Jihočeský 10 308

 
Plzeňský 9 216

 
Karlovarský 4 422

  
Ústecký 11 516

 
Liberecký 6 692 

 
Královéhradecký 9 461

 
Pardubický 8 451

  
Vysočina 8 504

  
Jihomoravský 19 686

 
Olomoucký 10 445

 
Zlínský 9 918

  
Moravskoslezský 18 587

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

2018

167 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Plzně 
a počet 
Jaroslavů

2036

302 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Ostravy  
a kolik je  
u nás mužů 
jménem Jiří

2050

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

Demence a věk
Počet lidí s 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

 


