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Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006
Libella Pragensis
Cílem dlouhodobého projektu Libella pragensis (Vážka) je podporovat pečující o člena rodiny postiženého
syndromem demence (především Alzheimerovou chorobou) a v důsledku tak zlepšit (či udržet) kvalitu života
člověka s demencí. Ukazuje se, že podpora rodinných pečujících pomáhá oddálit institucionalizaci člověka s demencí
a samozřejmě také zvyšuje kvalitu života rodinného pečujícího. Dlouhodobá celodenní péče o takto postižené osoby
představuje enormní zátěž, která se podepisuje na zdravotním stavu pečujícího, a může být také příčinou sociální
izolace.
Projekt je tradičně tvořen dvěma základními aktivitami: konzultacemi (poradenství pro lidi postižené
syndromem demence a jejich rodinné příslušníky) a respitní péčí („pohlídání“ klientů v domácím prostředí
v okamžiku, kdy si rodinný pečující potřebuje něco zařídit či si odpočinout). Pracovníci v přímé péči podstupují
pravidelnou externí supervizi.
Projekt poradenství a respitní péče je propojen také s projektem denního stacionáře, neboť lidé do určitého
stádia Alzheimerovy choroby pobývají v denním stacionáři; respitní péče pak na tuto službu navazuje (v okamžiku,
kdy je pobyt v denním stacionáři nadále nemožný). Poradenství poskytujeme dlouhodobě, některé klienty provázíme
celou nemocí.
Projekt byl podpořen grantem poskytnutým hlavním městem Prahou v oblasti sociálních služeb.

Kontaktní a informační centrum
Provoz kontaktního a informačního centra je jednou z klíčových činností ČALS. Kontaktní a informační
centrum sestává z těchto základních aktivit.
Informační centrum v budově Gerontocentra v Šimůnkově ulici je v provozu sedm dnů v týdnu od 8:00 do
20:00. Zpravidla zprostředkovává první osobní kontakt klienta s ČALS. Speciálně vyškolený pracovník je schopen
zodpovědět základní otázky či nasměrovat klienta na vhodný zdroj informací (v podobě publikací nebo osobních
odborných konzultací).
Help-line – 283 880 346 – je stejně jako informační centrum v provozu po celý týden od osmi hodin ráno do
osmi večer. V zásadě poskytuje stejný rozsah služeb jako výše zmíněné informační centrum, ovšem bez nutné osobní
přítomnosti klienta. Navíc díky této lince pokračujeme v projektu „Bezpečný návrat“, který je zaměřen na pomoc
klientům, kteří jsou ohroženi blouděním.
Korespondenční komunikace a poradenství: je velice oblíbená a vyhledávaná služba. Kontaktní centrum
zajišťuje písemný kontakt a odborné odpovědi na písemné dotazy adresované na ČALS. Na základě dalších
požadavků (zejména telefonických) rozesílá potřebné informace.
Jednou za 14 dní se pod citlivým odborným dohledem setkávají rodinní pečovatelé, kteří si na
svépomocných skupinách sdělují své zkušenosti a emoční prožitky. Společně (za vydatné podpory supervizora) se
snaží najít řešení praktických problémů a navzájem si poskytují podporu.
Projekt byl podpořen z dotačního programu Zdravé stárnutí pro rok 2006 Ministerstva zdravotnictví.

Ediční činnost
Ediční činnost je tradiční doménou ČALS. Máme bohaté zkušenosti s vydáváním brožur a letáků
zaměřených na různé cílové skupiny. Jejich cílem je zlepšení informovanosti o Alzheimerově chorobě a jiných typech
demence (věříme, že dostatek informací pomůže k včasné diagnóze a tedy k účinnému terapeutickému zásahu) a
přinášení informací o nových typech pečování.
Projekt byl podpořen z dotačního programu Zdravé stárnutí pro rok 2006 Ministerstva zdravotnictví.

Přednášková činnost
Přednášková činnost ČALS je tradičně zaměřena na různé cílové skupiny (zdravotnické a sociální
pracovníky, laické pečovatele) a jejím předmětem jsou zejména nové informace o Alzheimerově chorobě, nové
možnosti terapie, způsoby a nové metody pečování a praktické, každodenní aspekty péče o chronicky nemocného.
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Přednášejícími jsou zkušení lektoři, kteří s Českou alzheimerovskou společností spolupracují dlouhodobě:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. (místopředsedkyně ČALS, odborná asistentka IPVZ ŠUZ, psychologie, sociologie,
veřejné zdravotnictví), prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (lékařka, ředitelka Gerontologického centra,
předsedkyně ČALS, Ph.D. v sociálním lékařství), MUDr. Helena Nováková (lékařka s rodinnou zkušeností s
pečováním, od roku 1998 spolupracuje s ČALS, poradenství, svépomocné skupiny), vrchní sestra Jiřina Jirásková
(zdravotní sestra, dlouhodobá praxe v péči o seniory), MUDr. Božena Jurašková (lékařka, vedoucí subkatedry
geriatrie, lékařské fakulty UK v Hradci Králové), PhDr. Eva Jarolímová (FF UK absolvovala prací o psychologické
problematice demencí, od roku 1999 spolupracuje s ČALS), Mgr. Petr Veleta (tajemník ČALS od roku 1999,
choreograf a taneční pedagog, autor příručky Taneční terapie pro seniory).
Přednášky probíhaly především v sídle společnosti – pražském Gerontologickém centru, řada z nich byla
uspořádána po celé republice (např. Humpolec).
Projekt byl podpořen z dotačního programu Zdravé stárnutí pro rok 2006 Ministerstva zdravotnictví.

Denní stacionář
Denní centrum pro pacienty postižené Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence při
Gerontologickém centru v Praze 8 – Kobylisích vzniklo jako první svého druhu (v rámci ČR). Spolupráce s ČALS je
nesmírně důležitá, protože centrum si neustále udržuje vysoký standard poskytovaných služeb a pracuje jako
„vývojové středisko“. Pracovníci centra (školení ergoterapeuti) jsou nesmírně inovativní a flexibilní a snaží se
zavádět nové vědecké poznatky do praxe, díky tomu v rámci centra vznikají také nové aktivizační pomůcky a
metodické materiály.
Důležitým aspektem je také „otevřenost“ centra, které umožňuje stáže a hospitace pracovníkům z jiných
zařízení (šíření dobré praxe).
Projekt byl podpořen grantem z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví.

Bezpečný návrat
Projekt Bezpečný návrat vznikl, aby pomáhal lidem, kteří jsou ohroženi blouděním. Do projektu se
přihlašují rodinní pečující, kteří poskytují základní údaje o nemocném a především telefonické kontakty na sebe a
další členy rodiny. Na základě přihlášky jsou žadatelé zařazeni do projektu. Nemocní získají náramek opatřený
kódem, pod nímž je v případě potřeby možné nalézt v databázi spravované společností MediMedia 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.

Pražské gerontologické dny
X. Pražské gerontologické dny s podtitulem Bio-psycho-sociální problematika stárnutí probíhaly ve dnech
31. května – 2. června na půdě FTVS UK. První dva dny byly věnovány přednáškám, poslední den probíhaly
workshopy
Konference měla cca 300 účastníků a byla podpořena v rámci Programu podpory zdravotnických
vzdělávacích programů na rok 2006 Ministerstva zdravotnictví a společnostmi Novartis a Janssen Cilag.

Kurz taneční pro seniory
Proběhl druhý ročník kurzu. Kurz úspěšně absolvovalo sedm účastníků, kteří pracují převážně
v rezidenčních zařízeních pro seniory.

Databáze služeb pro seniory – www.gerontologie.cz
Důležitou oblastí zájmu všech pečujících rodin je dostupnost zdravotně sociálních služeb, proto ČALS
pracuje na databázi těchto služeb (s doplněním databáze letos významně pomáhala o.p.s. Živá paměť). Databáze je
dostupná na adrese www.gerontologie.cz.
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Veřejná sbírka Pomerančový den
Veřejná sbírka byla v roce 2006 poprvé zorganizována v červnu na více než dvaceti místech České republiky.
Celkový výnos sbírky byl 162 941,1 Kč. Peníze byly použity na zlepšení péče o klienty s demencí v kontaktních
místech České alzheimerovské společnosti.

Kooperace pro jakost
Od 1. srpna 2006 Česká alzheimerovská společnost spolu s Gerontologickým centrem, Gemou,
Pečovatelským centrem Praha 7 a Obvodním ústavem sociálně-zdravotnických služeb Praha 8 začala pracovat na
projektu Kooperace pro jakost. Projekt vznikl na základě potřeby zavedení systémů kvality do organizací
poskytujících služby pro nesoběstačné seniory. Předpokládané ukončení projektu je 31. března 2008, kdy budou
závěry projektu představeny na konferenci.
Cílem projektu Kooperace pro jakost je implementovat vybrané systémy kvality pro konkrétní služby na
pomezí zdravotně sociálních služeb v městských částech Prahy 7 a 8 - denní centrum, pečovatelská služba, domácí
péče, poradenství a rezidenční péče - a tím umožnit osobám, které dlouhodobě pečují, udržet se na volném trhu
práce, případně se na volný trh práce navrátit.
Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy.
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Kontaktní místa České alzheimerovské společnosti
3. Ústí nad Labem – Domov důchodců Velké Březno
Domov důchodců
Klášterní 1
403 23 Velké Březno
Kontaktní osoba: Miloslava Stavělová, ředitelka
tel: 475 228 470
fax: 475 145 140
e-mail: domov.brezno@centrum.cz
web: http://web.telecom.cz/dd
Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, poskytuje pobytové služby celkem 92 klientům.
Ošetřovatelské oddělení má 46 lůžek + 2 lůžka v rámci poskytování odlehčovacích služeb. Specializované oddělení
pro klienty s Alzheimerovou chorobou, popř. dalšími druhy demencí, má také 46 lůžek + 2 lůžka v rámci
poskytování odlehčovacích služeb.
Odborně proškolený personál poskytuje informace a poradenství nejen klientům, ale zejména jejich rodinám
a široké veřejnosti. Poradenství je zaměřeno na problematiku stárnutí a onemocnění Alzheimerovou chorobou či
jiným syndromem demence. Vytváříme vlastní informační letáky a distribuujeme materiály vydávané ČALS.
Poskytujeme osobní poradenství a telefonické konzultace, zprostředkujeme konzultaci s lékařem-psychiatrem.
Pomáháme příbuzným vyrovnat se snadněji se vzniklou situací, kdy jejich blízký trpí syndromem demence.
Poskytujeme odlehčovací služby – respitní péči. Informujeme širokou veřejnost v denním tisku atd.
21. června 2006 jsme pořádali informační akci a sbírku Pomerančový den. Z této sbírky jsme měli
k dispozici 7 630 Kč, za které jsme zakoupili klientům televizor a pomůcky pro volnočasové aktivity.

4. Plzeň – Charita Plzeň a ÚSL LF UK Plzeň
Středisko Městské Charity Plzeň
Polední 11
312 00 Plzeň
tel: 377 459 157
GARANTI PROJEKTU:
Ludmila Kučerová, DiS, MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ
MUDr. Květuše Zikmundová, LF UK PLZEŇ
V roce 2006 provozovala MCH Plzeň opět oba stacionáře. 13 našich pracovníků se zde postaralo celkem o
50 klientů. Z toho bylo 6 mužů a 44 žen. Bylo 15 neuspokojených žádostí o pobyt. V roce 2006 se uskutečnilo
4 265 týdenních pobytů a 763 pobytů denních.
I nadále může široká veřejnost získat potřebné rady a informace v poradně ČALS, která je otevřena každé
pondělí od 13 – 17 hodin.
1 x za dva měsíce pořádáme Čaj o páté, kde mohou rodinní příslušníci sdělovat své obavy a problémy a
snažíme se na ně společně najít řešení. Ke konci roku byl zájem především o informace ohledně nového Zákona o
sociálních službách a příspěvků na péči.
S velkým ohlasem se setkal 21. 6. – Pomerančový den, kde kromě kulturního vystoupení folklórního
souboru Jiskřička zaujala i přednáška MUDr. Němečka týkající se komunikace s osobami s demencí. Současně
probíhající sbírka činila 17 170 Kč, díky takto vysoké částce jsme mohli zakoupit a nechat instalovat předokenní
markýzy, které nám umožňují skrýt se před sluníčkem a využít tak k pobytu venku větší část dne.
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V předvánočním čase nás velmi potěšila návštěva plzeňského primátora Ing. Pavla Rödla zvláště pak jeho empatický
přístup k našim klientům. Podaroval nás tolik potřebnými výtvarnými potřebami, které využíváme při ergoterapii.
Spolupracujeme s MUDr. Serbinovou, zvláště ve stacionářích. Ta dochází za klienty, kontroluje jejich stavy, upravuje
medikace.
Pravidelně se konají návštěvy dětí z 21. ZŠ v Plzni a jejich pěveckého kroužku a dále pěveckého sdružení
Kočky a koťata.
MCH dostala do pronájmu prostory, kde vznikne Domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, 24-25
lůžek, je zatím zpracován projekt, výstavba bude dokončena v roce 2008. Bude se jednat o zařízení pro nemocné
v poslední fázi Alzheimerovy choroby, kteří již nemohou pobývat ve stacionářích.

5. Karlovy Vary – Farní charita Karlovy Vary
Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany
Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 434 210
fax: 353 434 213
kontaktní osoba: Pavla Andrejkivová
e-mail: andrejkiv.p@seznam.cz, poradna.charita@volny.cz
Kontaktní místo ČALS Karlovy Vary je součástí komplexu služeb, které provozuje Farní charita Karlovy
Vary a bylo zaregistrováno 20. května 2001.
Kontaktní místo pořádá každý čtvrtek v měsíci „Čaj o páté“ – setkávání, kterých se účastní rodinní
příslušníci klientů postižených Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence společně s pracovníkem
poradny a psychiatrem. V roce 2006 se při Čaji o páté sešlo 62 osob.
Dále proběhla dne 21. června 2006 sbírka Pomerančový den, při které pomáhali studenti ze SPgŠ a
Gymnázia v K. Varech a SOŠ Nejdek. Výtěžek sbírky ve výši 19 083 Kč byl určen pro klienty postižené
Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, kteří navštěvují Denní stacionář pro staré a zdravotně
postižené občany Farní charity Karlovy Vary a na podporu a rozvoj kontaktního místa ČALS při Farní charitě
Karlovy Vary. Cílem sbírky bylo také zvýšit povědomí obyvatel o Alzheimerově demenci.
Kontaktní místo ČALS také pořádalo dne 11. května 2006 konferenci na téma Alzheimerova choroba. Tato
konference byla již šestá v pořadí a zúčastnilo se jí 180 osob. Mezi přítomnými byli převážně pracovníci
zdravotnických a sociálních zařízení, dále pracovníci z odboru zdravotnictví a sociálních věcí úřadů měst
Karlovarska. V průběhu konference se konala výstava zdravotnické techniky.
V poradně je k dispozici databáze služeb poskytovatelů péče o pacienty postižené demencí v různých
regionech ČR. Také je tu možnost zapůjčení videokazet a odborné literatury. Poradna má pro klienty velké množství
různých informačních příruček o jednotlivých problémech souvisejících s péčí o pacienty s demencí nebo jiným
onemocněním.

6. Příbram – Ošetřovatelská péče SANCO
Marie Blatoňová - Ošetřovatelská péče SANCO
Rožmitálská 168
261 01 Příbram 6
tel: 318 427 424, fax: 318 632 757
Kontaktní osoba Marie Blatoňová
V roce 2006 bylo provedeno 78 kontaktů informačního rázu, především o možnostech péče o lidi s AN,
metodách práce a dalších službách ve vztahu k problematice.
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Svépomocnou skupinu v tomto roce využilo celkem 11 rodinných pečujících. Trénink paměti navštěvovalo 21
seniorů ve 3 kurzech po 6 lekcích. Sociální pobytové služby využilo 54 klientů. V letošním bude provedena
kolaudace celého objektu a zahájen plný provoz cca od poloviny roku. Zapojili jsme se do sbírky ČALS s výběrem přes
10 000 Kč.

7. Krabčice – Domov odpočinku ve stáří Diakonie ČCE
Domov odpočinku ve stáří (Diakonie ČCE)
Rovné 58
411 87 Krabčice
tel: 416 845 094
e-mail: lengalova.krabcice@diakonie.cz
Kontaktní osoba: Míša Lengálová
V Domově odpočinku ve stáří pečujeme o 39 uživatelů s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.
Máme celkem 3 oddělení pro takto nemocné seniory.

8. Jirkov – Domov důchodců
Městský ústav sociálních služeb
U Dubu 1562
431 11 Jirkov
tel: 474 684 432
Kontaktní osoba: Ludmila Lacinová
Pobočka zahájila činnost 1. 10. 2000 a poradenská linka již v dnešní době funguje nepřetržitě, popřípadě i na
mobilním telefonu vyškoleného pracovníka.
Poskytujeme informační materiály, které nám dodává ČALS v Praze. Poskytujeme kontakty na ostatní
pobočky dle bydliště volajícího, a poskytujeme kontakty na zařízení, která poskytují péči o lidi postižené demencí.
V souvislosti s transformací sociálních služeb v návaznosti na nový sociální zákon 108/2006 Sb. jsme
vypracovali nové informační materiály o MěÚSS Jirkov a zájem o poradenskou činnost v rámci pobočky ČALS
vzrostl. Také v roce 2006 proběhla sbírka Pomerančový den, která je v našem městě již známá.
V současné době jsme rozšířili služby MěÚSS Jirkov o dobrovolnickou činnost pod záštitou
Dobrovolnického centra Ústí nad Labem. Dobrovolníci, kteří navštěvují naše zařízení, jsou vyškolení pracovníci a
svědomitě se věnují našim klientům.

9. Chomutov – Občanské sdružení Naděje 2000
Stacionář Naděje 2000
Kochova 1185
430 01 Chomutov
tel: 602 445 360, 474 623236, 474 447936
e-mail: j.locharova@seznam.cz
Kontaktní osoba: Jaroslava Lochařová
Stacionář Naděje 2000 pokračuje v činnosti v oblasti sociální pomoci, podporování práv klientů a
v aktivitách, které směřují ke stabilizaci života klientů s různými formami demence tak, aby se co nejvíce přibližoval
k běžnému životu v rodině.
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Typy poskytovaných služeb – ubytovací služby, sociální služby, stravovací služby, ergoterapeutické služby a
rehabilitační služby se zaměřením na zachování hybnosti, fyziologických funkcí a prevenci dekubitů, dopravní
služby, poradenské služby a kulturní akce. Programy ve stacionáři – kavárničky pro seniory, dobrovolnictví,
canisterapie, muzikoterapie a taneční terapie. Ostatní služby – do stacionáře pravidelně dochází kadeřnice,
pedikérka a dle přání kněz. Další službou je vyřizování nezbytných dokumentací – žádosti do DD, příspěvky na péči,
styk s rodinami klientů apod.
Spolupráce – již od vzniku stacionáře je úzká spolupráce s Agenturou domácí péče – zdravotními sestrami.
Pomerančový den – i v roce 2006 byla pořádána sbírka Pomerančový den. Vybrali jsme celkem 6 046,50 Kč. Tato
částka byla použita na částečnou úhradu polohovacího lůžka. V roce 2006 byla rozšířena kapacita ubytovacích
služeb na 45 lůžek. V současné době máme stále kapacitu naplněnu a naši klienti jsou z celé republiky. Také v dalším
roce se budeme snažit pokračovat v činnostech, které jsme vyvíjeli v letech předešlých i přesto, že žijeme v době
dodržování zákona 108, který není dotvořen a jehož novelizace vnáší nejisté prostředí do naší činnosti.

10. Dvůr Králové nad Labem – středisko Diakonie ČCE
Středisko Diakonie ČCE
Benešovo nábřeží 1067
544 01 Dvůr králové nad Labem
tel: 499 621 094
fax: 499 621 296
e-mail: dvur.kralove@diakoniecce.cz
web: www.diakoniecce.cz
Diakonie ve Dvoře Králové poskytovala i v roce 2006 služby v Domově Diakonie, v němž je na jednom
oddělení poskytována péče 10 lidem postiženým demencí. Součástí domova je také denní centrum pro seniory o
maximální denní kapacitě 6 osob, které v průběhu roku využívali také 4 uživatelé postižení demencí.
Kontaktní místo ČALS dále poskytovalo: telefonické informace, poradenství v péči o lidi s demencí, přechodné
pobyty pro osoby s demencí, pečovatelskou službu (dohled na klienta – pouze krátkodobě, spolupráce s rodinou).
Během roku 2006 se na nás obracely desítky rodinných příslušníků s žádostí o poskytování rezidenční péče o seniora
s demencí. Trvalé pobyty pro seniory s demencí poskytujeme pouze lidem z Královéhradeckého kraje. Poskytování
služeb při přechodném pobytu však není omezeno trvalým bydlištěm (kapacita jedno lůžko, maximální délka
přechodného pobytu 3 měsíce).
V průběhu telefonických nebo osobních kontaktů jsme poskytovali informace o možnostech péče, o
možnosti přechodného nebo trvalého umístění, praktické zkušenosti v péči o lidi postižené demencí a další
související informace. Za pomoc považujeme informace zveřejňované na internetu (o ČALS, kontaktních místech,
stránky jednotlivých organizací atd.).
V červnu se naše pobočka připojila k veřejné sbírce během Pomerančového dne. Sbírku jsme prováděli ve spolupráci
s místním dobrovolnickým sdružením. Finanční výsledek dosáhl 5 947 Kč.
Během roku 2006 jsme spolupracovali s lékařkou psychiatričkou MUDr. Kozákovou ze Dvora Králové. V tom
vidíme rovněž velmi významnou pomoc jak pro naše kontaktní místo, tak pro rodiny pečující o osobu s demencí.

11 Bystřany – Domov důchodců
Domov důchodců
Pražská 236
417 61 Bystřany
tel: 417 536 062
fax: 417 536 063
e-mail: dd.bystrany@volny.cz, web: www.volny.cz/dd.bystrany
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Domov důchodců Bystřany má lůžkovou kapacitu 197 míst. Na specializovaném oddělení VÁŽKA je
ubytováno 20 klientů. Toto oddělení je stále plně obsazeno. S diagnózou AN je zde v současné době 11 klientů. Jde o
klienty se středně těžkou a těžkou demencí.
Na oddělení pracuje jedna geriopracovnice a další dvě dochází na oddělení 1x týdně. Geriopracovnice
organizují pro klienty aktivizační programy přímo na oddělení (např. muzikoterapii, taneční terapii, trénování
paměti) a pro některé z nich i další akce společně s ostatními klienty DD (např. košíková, senior klub a další
sportovní akce).
V roce 2006 absolvovaly 3 pracovnice sociální péče (pečovatelky) rekvalifikační kurz v DD Praha – Chodov. Kurz byl
zaměřen na přímou obslužnou péči a zabývá se i péčí o klienty s demencí. Pracovnice tohoto oddělení absolvovaly v r.
2006 i dvoudenní školení Bazální stimulace. Do projektu vzpomínkových kufrů byli zapojeni i klienti s demencí.
Byla to zajímavá práce i z toho důvodu, že byla nutná spolupráce rodinných příslušníků.
V červnu 2006 organizovala naše pobočka veřejnou sbírku v Teplicích a Bystřanech Pomerančový den. Při
této akci 2 pracovnice sociálně terapeutického úseku podávaly informace a rozdávaly informační letáky ČALS.
Vybráno bylo celkem 8 709 Kč. Z těchto prostředků byla zakoupena Hifi věž pro klienty a polohovací vak pro účely
bazální stimulace.
Od října 2006 probíhá v našem DD rozsáhlá rekonstrukce. I po dokončení bude mít oddělení VÁŽKA
stávající kapacitu. Klienti budou ubytováni v jedno, dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením a
společenskou místností. Kapacita oddělení zdaleka nestačí. V DD je dalších 106 klientů s diag. AN, vaskulární
demence, multiinfarktové demence, mentální retardace, schizofrenie a jinými poruchami chování.
Rodinám, žádajícím o radu a umístění rodinného příslušníka nabízíme i služby našeho denního centra.
Denní centrum má kapacitu 10 míst. Provoz v DC je od 7 do 16 hodin. V současné době jsou zde s diag.
demence 4 klienti. O klienty se starají dvě pečovatelky. Pečovatelky zajišťují nejen pečovatelskou činnost, ale i
některé aktivity. Klienti denního centra se zúčastňují společenských akcí připravovaných domovem důchodců a
využívají i další služby (pedikúra, kadeřnici, drobné zdrav. úkony).

12. Libice nad Cidlinou – středisko Diakonie ČCE
Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou
Husova 2
289 07 Libice nad Cidlinou
tel: 325 637 304
fax: 325 637 450
e-mail: dana.petrzelkova@libice.diakoniecce.cz
Práce kontaktního místa je propojena s prací celé organizace. Poskytujeme služby seniorům a jejich rodinám
v několika projektech (evangelický domov pro seniory pro 30 uživatelů služeb, denní stacionář pro 10 – 15 uživatelů,
týdenní stacionář pro 4 ženy, domov rodinného typu pro 8 uživatelů s diagnózou ACH nebo jiná forma demence,
pečovatelská péče pro mikroregion Libice nad Cidlinou a blízké okolí).
V rámci poradenské činnosti informujeme zájemce o problematice demencí, o možnostech péče o nemocné.
Pomáháme jim orientovat se v síti sociálních služeb. Poskytujeme pečovatelům praktické rady, máme k dispozici
některé kompenzační pomůcky k zapůjčení. Zájemcům dáváme informační letáky a brožury. V roce 2006 jsme
poskytli informace telefonicky ve 45 případech, poštou 31x, elektronickou poštou 15x.
Zrušili jsme přechodné pobyty v Domově pro seniory z kapacitních a prostorových důvodů.
V denním stacionáři se nám daří udržovat podmínky pro péči o nemocné s demencí a bez demence (oddělené
aktivity, individuální přístup k oběma skupinám).
V týdenním stacionáři pečujeme o 4 ženy s lehčí formou demence. V srpnu jsme otevřeli Domov rodinného
typu pro 8 nemocných s demencí – 3 muže a 5 žen. O zařízení je velký zájem. V pořadníku je 47 zájemců (12 mužů,
35 žen).
Pomerančový týden jsme opět pojali jako osvětovou akci a informační materiály rozdávali veřejnosti
v Poděbradech, Lysé nad Labem, Kolíně, Nymburce a v Libici nad Cidlinou. Spolupracovali jsme se studenty
gymnázií v Poděbradech a v Nymburce. Informační materiály jsme roznesli i do ordinací lékařů a do lékáren. Sbírka
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v roce 2006 byla pro nás nejvýnosnější za poslední ročníky. Vybrala se částka ve výši 13 609 Kč. Výtěžek byl použit na
dovybavení Domova rodinného typu v Opolanech.
Pokračujeme v tradici Koncertů pro Vážku ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Poděbradech.
Koncert v roce 2006 byl jubilejní – 10. v pořadí.

13. Roudnice nad Labem – Podřipská nemocnice s poliklinikou
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Léčebna dlouhodobě nemocných
Jungmanova 671
13 01 Roudnice nad Labem
T: + 420 416 83 78 54 – 55, 602/ 813 277
E - mail: ivana.sustrova@worldonline.cz
Kontaktní osoba: Ivana Šustrová
Kontaktní místo sídlí v budově LDN, kde má k dispozici místnost v přízemí budovy, u hlavního vchodu.
Přístup je bezbariérový, místnost má vlastní sociální zařízení a sousedí s denním stacionářem. Je vybavena počítačem
s příslušenstvím (přístup na internet), telefonem a mobilním telefonem (majetek Podřipské nemocnice s
poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.). Kontaktní místo disponuje informačními materiály společnosti.

14. Písek – Prácheňské sanatorium o.p.s.
Prácheňské sanatorium, o.p.s.
17. listopadu 2444
397 01 Písek
tel: 382 217 777
e-mail: sanatorium@alzheimercentrum.cz
web: www.alzheimercentrum.cz
kontaktní osoba: Petra Tesařová
Prácheňské sanatorium o.p.s. je nezisková organizace, která se od roku 1996 zabývá sociálně-zdravotní
problematikou, především problematikou stáří, seniorů a nemocemi ve stáří. Denně pečujeme o cca 125 klientů,
kteří jsou plně nebo částečně závislí na péči druhé osoby, bezmocní a hendikepovaní.

15. Petrov nad Desnou – Středisko Diakonie ČCE v Sobotíně
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
Petrov nad Desnou 203
788 16 Sobotín
tel: 583 237 176
e-mail: sobotin@diakoniecce-sobotin.cz
web: www.diakoniecce.cz/sobotin.html
Kontaktní osoba: Jiřina Ketnerová
Činnost kontaktního místa ČALS – Střediska Diakonie ČCE v Sobotíně v roce 2006 zahrnovala telefonické
informace, osobní návštěvy rodin zájemců o službu před jejich nástupem na Vážku, rozhovor s klientem a pečující
rodinou, vyplnění monitoringu denních činností, testů ADL a MMSE, informační činnost, propagaci činnosti
Vážky, účast na schůzkách členů ČALS v Praze, umožnění odborné praxe pro studenty a pracovníky jiných zařízení.
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16. Uherský Brod – Oblastní charita
Domovinka v denním stacionáři Slunečnice
Oblastní charita
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
tel: 572 630 034
e-mail: uhbrod@caritas.cz
web: www.uhbrod.caritas.cz
kontaktní osoba: Zdeňka Bartková
Domovinka je specializované zařízení, jehož provoz byl zahájen v roce 1999. Od roku 2001, kdy se stala
Oblastní charita Uherský Brod pobočkou ČALS, stacionář úzce s touto společností spolupracuje. Zařízení je určeno
seniorům zejména s narušenou soběstačností, kteří především v důsledku Alzheimerovy choroby, či jiné demence, ale
i pro svůj věk a zdravotní postižení nemohou žít zcela samostatně, rodina však má zájem se o svého člena po část dne
postarat. Cílem zařízení je dát dnům uživatelů smysluplný řád.

17. Brno – středisko Diakonie ČCE
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27
602 00 Brno
tel: 549 242 279
fax: 549 242 279
e-mail: brno@diakonicce.cz
kontaktní osoba: Dagmar Vtípilová
Hlavním cílem kontaktního místa i Diakonie ČCE – střediska v Brně je usilovat o zkvalitnění života lidí
trpících demencí a jejich pečovatelů z řad rodinných příslušníků, pomáhat při prosazování zájmů těchto občanů,
shromažďovat a šířit informace o demencích mezi profesionály i laiky. Pobočkou ČALS (nyní s názvem kontaktní
místo ČALS) se stala Diakonie ČCE – středisko v Brně již v září 1999, kdy byla zaregistrována rozhodnutím výboru
ČALS v Praze. Má regionální působnost. V září 2003 uzavřela Česká alzheimerovská společnost s Diakonií ČCE –
střediskem v Brně dohodu o spolupráci.
V roce 2006 máme zaznamenáno 104 telefonických, písemných nebo e-mailových porad, dále poradenských
služeb pravidelně využívali i klienti respitní péče a Čajů o páté. V tomto roce bylo poskytnuto 52 osobních
konzultací.
Čaje o páté byly pořádány v Brně, Břeclavi (v prostorách Remedia plus) i ve Veselí nad Moravou
(v prostorách domácí péče Zdislava). Čaje mimo Brno se nekonaly v měsících letních prázdnin a v prosinci. V roce
2006 se zúčastnilo setkání svépomocných skupin v Brně 60 pečujících. Čaje o páté v Břeclavi navštívilo 8 rodinných
pečovatelů, ve Veselí nad Moravou 12 rodinných pečovatelů.
Služeb respitní péče v domácnostech využilo 18 rodin. Respitní péči vykonával na zkrácený úvazek 1
pracovník Diakonie. Poskytujeme i tzv. dohled nad dospělou osobou v rámci pečovatelské služby, některé klienty
s ACH navštěvují pracovnice pečovatelské služby.
Centrum poskytuje denní péči lidem se zdravotním postižením mladší věkové skupiny a zároveň osobám
trpícím demencí. V roce 2006 využívalo denní pobyt v centru 30 uživatelů, z toho 11 mělo demenci Alzheimerova
typu.
Ve spolupráci se základními uměleckými školami připravuje Diakonie Koncerty pro Vážku. V roce 2006
proběhlo díky dobrovolné práci Z. Choury a vstřícnosti základních uměleckých škol 9 koncertů.
Pomerančový týden se konal v 5 městech Jihomoravského kraje. Rozdalo se 1600 ks materiálů, 110 kg
pomerančů a 1 500 pohlednic. Na realizaci celé akce se spolupodíleli pracovníci i někteří klienti Diakonie. Místa
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konání: Brno, Kuřim, Veselí n. Moravou, Strážnice, Břeclav. Spolupracující školy: Gymnázium na Třídě kpt. Jaroše,
Brno, Střední odborná škola Strážnice, Utilis stacionář pro zdravotně postižené Břeclav. Celkem při Pomerančovém
dni pomáhalo 50 studentů z těchto škol a 5 dobrovolníků.
Výtěžek sbírky 16 379,50 Kč byl použit na vybavení zázemí pro pracovníky terénní služby a denního centra a
na kancelářské potřeby pro kontaktní místo.

18. Písek – Blanka, středisko Diakonie ČCE
Středisko Blanka Diakonie ČCE
Jiráskovo nábřeží 2443
397 01 Písek
tel.: 382 219 122
e-mail.: blankacce@cmail.cz
kontaktní osoba: Eva Kubišová
Registrace kontaktního místa: 31.1. 2002.
Náš domov se zvláštním režimem je v provozu již 5. rok. Naším cílem je, aby měli příbuzní možnost
spolupodílet se na průběhu terapií a zkvalitnění či uspokojení potřeb uživatelů. Samozřejmostí je poskytování
nepřetržité pečovatelské a zdravotní péče, podávání stravy, dohlížení na hygienické návyky a oblékání. Hlavním
posláním oddělení Vážka je ulevit rodinám v péči o nemocného a dodat jim povzbuzení, zařadit uživatele zpět do
sociálního prostředí, stabilizovat jeho zdravotní stav, udržet hygienické a stravovací návyky, pomoc při objasnění
postupu choroby a duševní podpora rodinám, udržení sociálních vztahů mezi uživatelem a rodinou, udržení
manuálních schopností uživatele, umožnění provozovat uživateli jeho oblíbené záliby a činnosti.
Kontaktní místo ČALS poskytuje konzultace pro rodinné příslušníky i po telefonu, poradenství v péči o lidi
s demencí, informační materiály rodinám, spolupráce s regionálním tiskem, Pomerančový den (při sbírce pomáhají
studenti OA a SZŠ), spolupráce se SOU v Písku (praxe studentek), denní stacionář.
V rámci reminiscenční terapie si uživatelé připomínají starobylé zvyky a tradice, vracejí se do dětství. Při
trénování paměti využíváme vzpomínek a školních znalostí uživatelů. V průběhu léta a při pěkném počasí probíhá
většina programů na letní terase nebo venku před oddělením. V zimě chodí uživatelé na procházky do blízkého okolí.
Od února 2007 je v provozu koupací centrum, které slouží nejen uživatelům z "Vážky", ale i ostatním obyvatelům
domu. Mohou sem přijít i lidé z blízkého okolí. Věřím, že se nám i nadále bude dařit náš největší cíl:
Zajistit uživatelům co nejpříjemnější a nejdůstojnější stáří a vytvořit pro ně útulný a bezpečný domov v
našem zařízení.
Chtěla bych poděkovat všem pečovatelkám z odd. "Vážka" za jejich velmi náročnou a obětavou práci a v
neposlední řadě také empatii, která je tak důležitá.

19. Týniště nad Orlicí – Geriatrické centrum
Geriatrické centrum
Turkova 785
517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 371 380
E-mail: jitkahejnova@tiscali.cz
kontaktní osoba: Jitka Hejnová
Kontaktní místo v Týništi nad Orlicí vzniklo především proto, aby předávalo informace a další kontakty
rodinám, které pečují o své blízké postižené Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.
Dále ve spolupráci s Geriatrickým centrem jsme schopni zajistit pobyt v denním stacionáři a podle možnosti
i přechodný pobyt.
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20. Pardubice – Geriatrické centrum
Geriatrické centrum Krajské nemocnice Pardubice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466 019 103
e-mail: patkova@nem.pce.cz
kontaktní osoba: Kateřina Pátková
Především se jedná o poradenství pro rodiny pacientů s Alzheimerovou demencí. Dle mého pozorování a k
mé velké radosti se zvyšuje především počet rodin, které nás vyhledají na základě kontaktu, který naleznou na webu
www.alzheimer.cz nebo jinde na internetu.
Snažíme se rodinám nabídnout možnost odborného vyšetření lékařem a také sociální poradenství. Od ledna
každou rodinu informujeme o možnosti získat příspěvek na péči. Prozatím bohužel nemám zpětnou vazbu, jak jsou
příspěvku pacientů s demencí přiznávány. Také rodinám zdůrazňuji, že ve větší míře vznikají zařízení, která nabízejí
odlehčovací služby.
Pan primář MUDr. Bureš poskytuje odborné konzultace Oblastní Charitě Pardubice, která by ráda během
tohoto roku uvedla do provozu nový denní stacionář pro pacienty s demencí.
V roce 2006 jsme zorganizovali sbírku v rámci Pomerančového týdne. Dvě dobrovolnice vybraly sice jen
velmi zanedbatelnou částku, ale rozdaly mnoho informačních letáčků a na základě toho se k nám dostavilo několik
rodin, které sháněly odbornou pomoc.
Problematikou demencí se zabývají lékaři také ve svých přednáškách na Střední zdravotnické škole, na
Fakultě zdravotnických studií i v kurzech pro pečovatele.

21. Dubí – Domov důchodců
Domov důchodců
Na Výšině 494
417 01 Dubí 1
tel: 417 571 102
fax: 417 571 993
Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Věra Součková – ředitelka domova (tel: 417 571 067)
Alena Fuchsová – staniční sestra (tel: 471 571 102)

V našem domově se zabýváme muzikoterapií, cvičením paměti, jemné motoriky, kreslením, malováním,
keramikou, cvičením grafomotoriky.

22. České Budějovice – Univerzitní centrum pro seniory PATUP při ZSF JU
Univerzitní centrum pro seniory „PATUP“ při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (ZSF JU)
Česká 20
370 01 České Budějovice
tel: 387 228 902, 387 228 901 - poradenská linka (pouze PO 13:00-15:00)
fax: 387 228 902
e-mail: motlova@zsf.jcu.cz
web: www.zsf.jcu.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Motlová
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Univerzitní centrum pro seniory PATUP při ZSF JU během roku 2006 poskytlo celkem 63 osobních
konzultací, týkajících se problematiky demencí a Alzheimerovy choroby. Konzultace probíhaly v prostorách
Univerzitního centra pro seniory PATUP v České ulici 20 a na přání rodinných příslušníků v jejich domácnosti.
Klienti se na Univerzitní centrum pro seniory PATUP obraceli nejčastěji osobně a telefonicky, dále přes email.
V období leden až prosinec 2006 proběhlo setkání rodinných pečovatelů v rámci svépomocné skupiny celkem
dvakrát. Prostřednictvím telefonické poradenské linky, která fungovala v úterý od 13.00 do 15.00, bylo poskytnuto
celkem 27 konzultací. Help linka během měsíců červenec až září nebyla v provozu vzhledem k dovolené a
prázdninám.
V rámci Pomerančového týdne proběhla v Českých Budějovicích informační kampaň o problematice
demence a Alzheimerovy choroby. Studenti - dobrovolníci rozdávali v době od 9.00-15.00 materiály ČALS v centru
města, na Lannově třídě, u obchodních center, u autobusového a vlakového nádraží. Respitní péče byla poskytována
dvěma klientům s Alzheimerovou chorobou, kterým se věnovaly 2 dobrovolnice - studentky ze ZSF JU. V roce 2006
byla poskytnuta aktivizace 3 klientům s Alzheimerovou chorobou a to formou tréninku paměti a reminiscenční
terapie. Reminiscenční terapie byla poskytována rovněž skupinovou formou (u klientů bez syndromu demence) a to
u dvou skupin seniorů. S laickými a profesionálními pečovateli a dobrovolnicí bylo pracováno na zlepšení
komunikace se seniory prostřednictvím metody videotrénink interakcí.
Děkujeme všem studentům - dobrovolníkům za jejich obětovavou pomoc a spolupráci.

23. Vsetín – občanské sdružení Letokruhy
Občanské sdružení Letokruhy
Nemocniční 955
755 01 Vsetín
Tel: 571 818 393, 777 565 030
E-mail: Helena.Petrouskova@letokruhy-vs.cz
web: www.letokruhy-vs.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Petroušková
Občanské sdružení Letokruhy poskytovalo v roce 2006 následující spektrum služeb: sociálně právní
poradenství, psychologické poradenství pro pečovatele, odborné poradenství, distribuce propagačních materiálů
z fondu ČALS a z vlastních zdrojů, respitní péče v domácnostech klientů, organizace svépomocných skupin
rodinných pečovatelů, přednášková činnost a osvětová činnost, trénink paměti a reminiscenční terapie, služby
denního stacionáře.
Našim klientům slouží dostatek odborných materiálů - publikace anebo informační letáky České
alzheimerovské společnosti. Kromě toho máme k dispozici svůj vlastní manuál, ve kterém jsou zaznamenány
informace z odborných publikací, časopisů, internetových stránek, které se zabývají danou tématikou, a podrobný
manuál sociálně právního poradenství.
Telefonní help-linka je k dispozici na mobilním čísle 777 565 030 po celých 24 hodin. Klientům nabízíme
nejen telefonické, ale i osobní poradenství, které je hojně využíváno.
Také v roce 2006 jsme nabízeli trénink paměti a reminiscenční terapii, služby, které jsou určeny nejen
seniorům s demencí, ale také zdravým seniorům, případně mladým lidem, trpícím poruchami kognitivních funkcí
mozku po úraze. Klienti k nám přicházejí zejména na doporučení lékaře (psychiatra, neurologa, klinického
psychologa). Služby poskytujeme na našem pracovišti, nebo častěji přímo v domácnostech klientů.
Jednou z našich služeb je poskytování odlehčovací péče, tzv. péče respitní. Pokračovali jsme ve spolupráci
s dobrovolnickým centrem Adorea, tato organizace je pro nás schopna zajistit dostatek lidí, kteří mohou docházet
k našim klientům a v jejich rodinách plnit funkci společníka. (V roce 2006 bylo odpracováno osmi dobrovolníky
celkem 170 hodin dobrovolnické práce.)
Svépomocné skupiny se i nadále setkávají s velkým ohlasem. Každá svépomocná skupina nabízela také
odbornou tematickou část – např. seznámení s terapeutickými metodami (reminiscenční terapie, trénink paměti,
komunikace s osobami trpícími demencí, principy zdravé výživy a podobně), stejně jako možnost konzultace
s psychologem.
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Celonárodní sbírka: v červnu jsme uspořádali veřejnou sbírku, jejíž výtěžek činil téměř 20 000 Kč. Takto
získané finanční prostředky jsme věnovali na vybavení denního stacionáře, který jsme nově otevřeli od 1. 9. 2007.
Denní stacionář je otevřen zatím pouze 3 dny v týdnu – v pondělí, čtvrtek a pátek. V roce 2007 bychom rádi rozšířili
poskytované služby na ostatní všední dny v týdnu.
Občanské sdružení Letokruhy je společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ ve Vsetíně
garantem péče o osoby postižené demencí, jak je deklarováno v Akčním plánu zdraví a kvality života.
Informace o našich službách je možno nalézt v ordinacích lékařů, na ostatních veřejných místech ve městě a blízkém
okolí, v katalogu sociálních služeb města Vsetína i Zlínského kraje.
Jeden z významných regionálních týdeníků (Týdeník Jalovec), regionální televize (TV Beskyd) a Proglas
jsou našimi mediálními sponzory a všechna média pravidelně informují veřejnost o naší činnosti.
Pravidelně informujeme o problematice demencí ve všech regionálních médiích, včetně všech obecních
zpravodajů.
Projekt občanského sdružení Letokruhy probíhal v roce 2006 za finanční pomoci města Vsetín, Zlínského kraje,
díky sponzorům, dárcům a také z finančních příspěvků členů občanského sdružení. Finanční spoluúčast tvoří i
vlastní finanční zdroje – platby klientů za trénink paměti, reminiscenční terapii a respitní péči.

24. Hradec Králové – Gerontologická a metabolická klinika FN HK
Geriatrická ambulance kliniky Geriatrické a metabolické FN HK
tel: 495 832 409
e-mail: JuraskovaBozena@seznam.cz
kontaktní osoba: MUDr. Božena Jurašková
V loňském roce jsme pokračovali v činnosti poradenské linky, v osobních konzultacích, a respitní péči.
Celoročně vykonáváme poradnu pro lidi s demencí na naší ambulanci, školení jsme provedli v rámci kongresu.

25. Chýnov – Domov důchodců
Domov důchodců
Zámecká 1
391 55 Chýnov
tel: 381 406 217
e-mail: magda.drbalova@volny.cz
kontaktní osoba: Magda Drbalová
Vybudování rehabilitačního centra a jeho uvedení do provozu – slouží pro naše klienty. Toto centrum
funguje od února a má spoustu svých příznivců. Jsou tu laserové terapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, rašelinové
zábaly, parafínové zábaly.
1x měsíčně videočajovna – promítání starých českých filmů, diapozitivy z cest.
Přednášky pro laickou veřejnost zaměřené na odborné téma – psychiatr, diabetolog, rehabilitace, trénování paměti.
Dále pořádáme pro klienty různé koncerty, divadelní vystoupení, spolupracujeme s místní MŠ, jejíž vystoupení se
těší velké oblibě klientů.
Velký zájem je o informační centrum (poradenská linku, osobní návštěvy a poradna).
Je stále dost lidí, kteří ještě pořád nejsou dostatečně informováni o problematice Alzheimerovy choroby,
přestože v současné době už tyto informace jsou dostupnější.
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26. Olomouc - o.s. Pamatováček
Občanské sdružení Pamatováček Česká alzheimerovská společnost Olomouc Karafiátova 5
779 00 Olomouc
tel: 585 426 110
e-mail: pamatovacek@seznam.cz
kontaktní osoba: Eva Klevarová
Občanské sdružení Pamatováček vzniklo 25. 6. 2004. Cílem občanského sdružení je pomáhat lidem
postiženým Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám zvládnout péči o své nemocné příbuzné v domácím prostředí
a snížit tak institucionální péči na nejnižší možnou míru.
Zakladatelé OS Pamatováček jsou lékaři kteří, pracují s pacienty postiženými Alzheimerovou chorobou ve
své lékařské praxi. Jsou v přímém kontaktu s nemocnými i rodinnými příslušníky. Vědí, že lékařská péče hrazená
zdravotními pojišťovnami nestačí, a proto se rozhodli zajistit nejen svým pacientům, ale i ostatním občanům kraje
poradenskou a informační službu.
V průběhu roku vyjma letních prázdnin, pořádáme ve 14 denních cyklech setkávání pečovatelů za
přítomnosti odborných lékařů a klinické psycholožky, tzv. „Čaje o páté“.
19. - 25. 6. 2006 proběhla celostátní veřejná sbírka Pomerančový týden pořádaná k Českému dni
Alzheimerovy choroby, 21. června. Sbírku podpořila SZŠ a VoZŠ E. Pöttinga Olomouc, která uvolnila své studenty.
Dále probíhala sbírka též ve městech Litovel a Šternberk. Zde s námi spolupracovala gymnázia. V rámci sbírky byly
předávány informační materiály o provozu našeho poradenského centra a kontaktních místech ČALS. Výtěžek
sbírky kontaktního místa v Olomouci byl použit na vybavení poradenského centra.
15. 5. 2006 proběhl výjezd do respitního centra Loučka. V rámci podpůrné skupiny pro pečovatele jsme
uskutečnili výjezd do nově zrekonstruovaného respitního centra v obci Loučka. Skupina uživatelů, převážně klientů
neurologicko-psychiatrické ambulance a poradny o.s. Pamatováček ČALS v Olomouci spolu se svými pečovateli,
uvítala možnost návštěvy integračního zařízení. Výlet splnil svůj účel, nabídku respitního pobytu využily tři dvojice
pečovatelů se svými blízkými.
14. 9. 2006 Konference na počest stého výročí přednášky profesora Alzheimera. Spolu s OLÚ Moravský
Beroun, Spolkem lékařů českých v Olomouci, pořádalo sdružení Pamatováček v posluchárně Teoretických ústavů
Lékařské fakulty Univerzity Palackého konferenci na téma „Aktuální medicínská sociální problematika demencí,
zejména Alzheimerovy choroby“. Tématu se zhostili přednášející z řad odborníků, kteří informovali posluchače o
nejen nových poznatcích zmíněné problematiky a to jak v oblasti medicínské, tak sociální. Občanské družení
Pamatováček, uskutečnilo výstup z této přednášky, formou brožury.
9. 12. 2006 proběhl Adventní koncert. Již čtvrtým rokem pořádalo OS Pamatováček-Česká alzheimerovská
společnost Olomouc adventní koncert, který se konal v sále Arcidiecézního muzea. Zazněla na něm barokní hudba
v podání MUSICI FIGURALIS pod vedením uměleckého vedoucího Marka Čermáka. Záštitu nad koncertem
převzali čelní představitelé společenského a politického života.
7. 12. 2006 Předvánoční setkání pečovatelů – Tak jako každý rok i závěrem toho letošního, jsme pro naše
pečovatele uspořádali v prostorách charitativní organizace Maltézské pomoci, o.p.s., na adrese Wurmova 6 Olomouc
přátelské posezení. Příjemné povídání se vzpomínkami na zážitky z uplynulých let, ale i hodnocení právě končícího
roku s plány do budoucnosti, vyplnilo poslední společně trávený čas roku 2006.
Již od roku 2005 se pravidelně účastníme schůzí KPSS v oblasti péče o občany dlouhodobě duševně
nemocné.

27. Liberec – Krajská nemocnice – Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10
460 01 Liberec 1
tel.: 604 759 779 (help-linka)
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz, francu.lucie@seznam.cz, web: http://www.sweb.cz/cals.liberec/

kontaktní osoba: MUDr. Alena Jiroudková, Mgr. Lucie Franců
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Poskytujeme následující služby: kontaktní a informační centrum (v pracovní dny), sociálně zdravotní
poradenství (bezplatné poskytování informací a rad nemocným i rodinným pečujícím o aspektech Alzheimerovy
nemoci a jiných druhů demence, možnostech léčby, péče apod.), provoz telefonické linky pomoci (dostupná 24
hodin denně na tel. č.: 604 759 779), zprostředkování odborné osobní konzultace s lékařem: MUDr.Jiroudková,
nutné se předem objednat osobně, elektronicky či telefonicky), posouzení kognitivního deficitu a diagnózy demence
za pomoci screeningových škál; informační zázemí (k dispozici vlastní databáze zdravotně sociálních zařízení a
služeb pro pacienty s demencí v Libereckém kraji); pomoc při zprostředkování krátkodobých i trvalých pobytů ve
zdravotně sociálních zařízeních v ČR; bezplatné poskytování písemných informačních materiálů, které vydává
ČALS. Kontaktní místo disponuje knihovnou s odbornou literaturou a praktickými VHS;
informace na internetových stránkách: http://www.sweb.cz/cals.liberec/. Koordinujeme pravidelná
setkávání rodinných příslušníků občanů postižených demencí (svépomocné skupiny pečujících - tzv. Čaje o páté.
Probíhají pod vedením geriatra, krajské koordinátorky MUDr. Aleny Jiroudkové a Mgr. Lucie Franců. Pořádáme také
edukační akce – přednášky, školení pro profesionální pracovníky i týmy specializující se na péči o pacienty s demencí.
Na našem pracovišti zajišťujeme též odborné praxe. Osvětová činnost pro širokou veřejnost probíhá především
během Pomerančového dne.
Vybavení Kontaktního místa ČALS v Liberci – nejnutnější kancelářské vybavení (počítač, multifunkční
tiskárna, mobilní telefon, digitální fotoaparát, přístup na internet).
V roce 2006 jsme poskytly celkem 128 osobních konzultací našim klientům a jejich rodinným pečujícím,
zodpověděly 274 telefonických a 96 písemných dotazů, zorganizovaly 3 setkání rodinných pečovatelů (tzv. Čaje o
páté), které jsou stále jednou z klíčových forem podpory pečujícím rodinám. V našem případě lze hovořit o tzv. větší
podpůrné skupině, kdy se schází až patnáct rodinných příslušníků v rámci jednoho setkání.
Činnost Kontaktního místa ČALS v Liberci se tedy stále jeví jako velmi potřebná a přínosná, a to nejen pro
občany libereckého regionu. V roce 2006 jsme zaznamenali čtyři nové klienty, jejichž místo bydliště se nachází mimo
Liberecký kraj.
V roce 2007 chceme v aktivitách, které v rámci činnosti Kontaktního místa ČALS v Liberci nabízíme, i
nadále pokračovat.

28. Myslibořice – středisko Diakonie ČCE
Středisko Diakonie ČCE
Myslibořice 1, 675 60
tel: 568 834 947
fax: 568 864 321
e-mail: socialni@domovmysliborice.cz
web: www.domovmysliborice.org
kontaktní osoba: Martina Šindelářová
V roce 2006 bylo na specializovaném oddělení Vážka 14 lůžek, jedno lůžko slouží pro odlehčovací služby.
Poradenská činnost kontaktního místa funguje v době pracovních dnů na telefonním čísle 568 834 948 od 7.00 do
20.00 hodin. O klienty pečovalo 8 odborných pečovatelek, které pracovaly s klienty na základě stanoveného
individuálního plánu. Cílem bylo podporovat klienty co nejdéle v soběstačnosti a udržet fyzické, mentální a emoční
schopnosti. Na oddělení jsme měli 12 žen a 2 muže.
Proběhla renovace kuchyňky – nová kuchyňská linka, nové linoleum. Na terase výměna dlažby a vybudování
nové pergoly k příjemnému posezení.
Pro klienty jsme organizovali aktivizační programy, účast některých klientů na společenských a kulturních
akcích (maškarní ples, vystoupení dětí ZŠ, MŠ, a společné oslavy narozenin v létě se společným opékáním špekáčků)
Největší slavností byla oslava diamantové svatby manželů Vrbových za přítomnosti tisku a hejtmana kraje Vysočiny.
Od března roku 2007 je garantem kontaktního místa Vladimíra Růžičková.

18

29. Ostrava – Domovinka Siloe
Slezská diakonie
Centrum sociální péče, Domovinka Siloe
Rolnická 55
709 00 Ostrava
tel: 596 617 581
e-mail: siloe@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoba: Michaela Vašová, DiS.
Domovinka Siloe je centrum denních služeb, které slouží pro seniory s poruchami paměti, způsobenými
zejména Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí, s kapacitou 15 uživatelů/den.
Uživatelé jsou do Domovinky Siloe dopravování mikrobusem, či vlastní rodinou. V průběhu dne mají
zajištěnou stravu, celodenní péči a aktivizační programy (dle jejich individuálních potřeb, osobních cílů a přání),
které vedou k podpoře a uchování soběstačnosti a zabraňují postupnému upadání do pasivity.
Jako pobočka České alzheimerovské společnosti (ČALS) středisko i v roce 2006 poskytovalo odlehčovací
službu – respitní péči formou osobní asistence v domácnosti uživatele. Náplní této služby je sociální rehabilitace.
Rodinám a rodinným pečovatelům poskytujeme podporu, poradenství a povzbuzení při každodenním
kontaktu. Ale také formou setkávání, ať už svépomocných skupin nebo setkávání při nejrůznějších příležitostech
(Vánoce, Velikonoce).
V roce 2006 došlo k rozšíření služby o noční pobyty v prostorách Domovinky Siloe (v rámci respitní péče),
umožnili jsme tak rodinným pečovatelům a uživatelům tzv. týdenní pobyty. Kapacita je omezena 3 lůžky.
V červnu 2006 proběhl „Pomerančový den“ – každoroční Sbírka pod záštitou ČALS spojená
s informovaností široké veřejnosti o Alzheimerově chorobě i potřebnosti včasné diagnózy této choroby.
V rámci Mezinárodní dobrovolnické služby pracovala do září 2006 ve středisku dobrovolnice ze Slovenska.
Díky jejímu miniprojektu měli uživatelé možnost se v srpnu 2006 zúčastnit výletu do Hradce nad Moravicí, který
byl spojený s prohlídkou zámku. Od října 2006 jsme navázali na Mezinárodní dobrovolnickou službu a pracuje u nás
dobrovolnice z Polska.
Našich služeb využilo v roce 2006 celkem 35 uživatelů Domovinky Siloe a 8 uživatelů Respitní péče.
V roce 2007 chceme pokračovat v poskytování podpory seniorům a rodinným pečovatelům, postupně
rozšiřovat respitní péči, kontaktní a informační centrum, klást ještě větší důraz na edukaci veřejnosti o Alzheimerově
chorobě, spolupracovat s odbornými pracovníky.

30. Mělník – Centrum sociálních služeb
Centrum seniorů Mělník, Domov Ludmila
Fügnerova 3523
276 01 Mělník
tel: 315 603 041, 605 231 900
e-mail: p.krejcirikova@ssmm.cz
web: www.ssmm.cz
kontaktní osoba: Pavla Hýblová (ředitelka)
V roce 2006 jsme měli snahu o zvýšení stále snižujícího zájmu v osvědčené činnosti setkávání rodinných
pečovatelů „Čaj o třetí“. Bohužel jsou setkání navštěvována stále menším počtem lidí, to je zřejmě způsobeno tím, že
byla většina rodinných pečovatelů uspokojena umístěním svého blízkého na naše oddělení Vážka. Nicméně doufáme,
že se tato činnost opět stane aktuální a rodinní pečovatelé začnou této služby využívat. Každé setkání je pravidelně
plánováno na každé první pondělí v měsíci.
2. 3. se v domově Ludmila konal Tradiční ples. K naší velké radosti se s našimi klienty oddělení Vážka přišlo
pobavit i několik rodinných příslušníků.
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Pomerančový týden proběhl i v letošním roce, tentokráte ve dvou dnech. První den sbírka proběhla pouze
v našem domově, kde se setkala s velmi vstřícným ohlasem a zájmem o propagační materiály. Druhý den probíhal
v centru našeho města, kde nebyl již ohlas takový, vzhledem k velkému počtu jiných sbírek. I když jsme oslovili široké
spektrum občanů Mělnicka, je smutným faktem, že stále ještě zůstává skupina rodinných pečovatelů izolovaných od
společnosti. Tuto skupinu se nám daří oslovit pouze přes články radničního měsíčníku, který je distribuován do
každé domácnosti zdarma.
Na konci měsíce června se uskutečnila za krásného letního dne pro všechny obyvatele našeho domova
Klobouková slavnost, kde opět nechyběli klienti oddělení Vážka. Živá muzika se všem velmi líbila včetně pěkného
posezení pod slunečníky v našem areálu. ¨
Na Vážce máme stále fenku Kiki, která v současné době bojuje s mírnou obezitou, zapříčiněnou dobrým
srdcem našich klientů.
Klienti oddělení Vážka a i ostatní klienti našeho domova vyžadující psychiatrická konsilia jsou v pečlivé péči
MUDr. Pietruchy, který své ordinační hodiny rozšířil na dva dny v týdnu. Tím dosahujeme ideální kontroly
psychiatrické medikace a aktuálních úprav v dávkování těchto léků.
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