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Rok 2012
R

ok 2012 byl pro Českou alzheimerovskou společnost především rokem
15. výročí existence. Díky výroční konferenci, kterou jsme k 15 letům uspořádali,
jsme měli příležitost potkat se s mnoha
spolupracovníky (i bývalými) a dlouholetými příznivci, zastavit se a připomenout si,
jaké byly začátky společnosti, co se nám za
těch 15 let povedlo, čemu všemu se věnujeme, čemu dalšímu by bylo třeba pomoci
a přesvědčit se, že práce, kterou společně
děláme, má velký smysl.
Jaký byl jinak rok 2012? Při čtení úvodníku loňské výroční zprávy máme pocit, že
se mnoho nezměnilo. Plán Alzheimer stále
jakoby spíše neexistoval, než existoval (ani
v okamžiku psaní tohoto textu není nikde
veřejně dostupný), finanční podpora konzultací ČALS z veřejných zdrojů, která byla
velmi palčivým problémem v roce 2011, se
procentuálně zvýšila jenom nepatrně (a to
také díky dalšímu snížení nákladů, ke kterému došlo díky dobrovolnickému zapojení
vedoucí služby), snížila se také podpora
Dnů paměti, ale jinak ČALS potkaly samé
dobré věci.
Radost máme ze svépomocných skupin.
Svépomocná skupina pro rodinné pečující – Čaje o páté – se loni v květnu sešla
po 300. To už, myslíme, ukazuje na to, že
je to užitečná aktivita a že má stále co
nabídnout. Svépomocná skupina pro lidi
v počátečních stádiích demence Toulky
pamětí a duší, je stabilizovaná a schází se
pravidelně. Byli jsme velmi rádi, že její dvě
členky vystoupily na výroční konferenci
s velmi přínosnými proslovy. V této souvis-

Děkujeme!

Děkujeme společnostem Pfizer,
Ipsen Pharma a Lundbeck za podporu projektu Dny paměti. Děkujeme společnosti Henkel a DS
Ansámbl za podporu konzultací.
Děkujeme také MPSV ČR, MZ ČR,
hlavnímu městu Praha a MČ Praha 8 za podporu ve formě grantů
a dotací.
Velice si ceníme pomoci všech
našich individuálních dárců, také
díky vám věříme, že má naše práce smysl.

www.alzheimer.cz
www.gerontologie.cz

losti máme radost, že paní Nina Baláčková,
jedna z účastnic skupiny, je aktivní členkou
pracovní skupiny pro lidi s demencí při Alzheimer Europe. Jsme také velmi rádi, že Iva
Holmerová loni obhájila ve výboru Alzheimer Europe svůj místopředsednický post.
V roce 2012 jsme měli příležitost ocenit výjimečný projekt Gerontologické a organizační supervize v Jihomoravském kraji, zástupcům Jihomoravského kraje jsme za něj
rádi udělili ocenění Zlatá Vážka. Jsme rádi,
že projekt nadále pokračuje a má své výsledky. Také díky projektu jsme počátkem
roku 2013 přivítali mezi našimi kontaktními
místy nové spolupracovníky. Díky projektu
také pokračuje spolupráce s Jitkou Zgola
a v roce 2013 se těšíme na vydání její knížky. Jsme rádi, že snad i na základě dobré
vzájemné zkušenosti z tohoto projektu vyhrála naše nabídka na zabezpečení vzdělání pro pracovníky poskytovatelů sociálních
služeb v JM kraji (v rámci projektu Podpora
celoživotního vzdělávaní pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který byl podpořen v rámci OP
RLZ) a my jsme tak mohli naši spolupráci
s JM krajem ještě rozšířit.
Z ostatních aktivit bychom rádi jmenovali
pokračování úspěšných Dnů paměti – i přes
snížení finanční podpory projekt pokračoval také v roce 2012. Dále pokračuje také
Bezpečný návrat (bez finanční podpory
dlouholetého partnera projektu), nadále
aktualizujeme databázi služeb pro seniory
na www.gerontologie.cz. U MPSV akreditujeme stále další kurzy (i když někdy nedokážeme úspěšně přesvědčit členy komise,

že některé vzdělávací aktivity mají smysl)
a dále tak rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku. V roce 2012 jsme byli na prvních
opakovaných auditech a v rámci projektu
GOS jsme zavedli nový typ certifikátu Certifikát Vážka® Konzultováno ČALS (certifikát je určen zařízením, u jejichž změny jsme
dlouhodobě asistovali). Nadále poskytujeme také obě registrované sociální služby
- respitní péči, která je určena lidem, kteří
dlouhodobě pečují o člověka s demencí
v domácím prostředí a přes nedostatečné
financování také konzultace ČALS.
Výbor ČALS se v roce 2012 také shodl
na transformaci občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost, zákon
podepsaný v posledních dnech prezidentského angažmá Václava Klause, nám tuto
změnu umožní.
Předposlední odstavec tradičně věnujeme oznámením
osobnějšího rázu – v roce
2012 se vdala koordinátorka respitní péče Lucie
Sedláčková, paní Hájkové
tímto ještě jednou přejeme
v manželství mnoho štěstí!
Stejně jako každý rok
upřímně děkujeme všem
našim
zaměstnancům,
spolupracovníkům, podporovatelům a dárcům.
Bez vaší pomoci bychom
nemohli pomáhat! Děkujeme!
Iva Holmerová
a Martina Mátlová

Činnost České alzheimerovské
společnosti v roce 2012
Konzultace a respitní péče ČALS

C

ílem obou registrovaných sociálních
služeb – konzultace ČALS a respitní
péče ČALS - je pomoc a podpora lidí
s demencí stejně jako jejich rodinných
pečujících. Cílem konzultací je odborné poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky. Respitní péče je odlehčovací
službou, jejímž cílem je zastoupení rodinného pečujícího v okamžiku, kdy si
potřebuje něco zařídit či si odpočinout.
Pracovníci v přímé péči podstupují pravidelnou externí supervizi.
V roce 2012 jsme poskytli více než 700
hloubkových konzultací (celkem 1318
hodin konzultací). Respitní péči využilo

23 klientů, kterým bylo poskytnuto
5926 hodin této péče.
Provozní hodiny kontaktního a informačního centra, které poskytuje základní
poradenství, zůstaly v roce 2012 stejné
jako v roce 2011 – ve všední dny je služba k dispozici od 8:00 do 19:00, o víkendech od 11:00 do 19:00. Centrum poskytuje informace klientům osobně, písemně
i telefonicky. Průměrně jsme telefonicky
poskytli informace 50 osobám měsíčně
(zájem byl tedy stejný jako v roce 2011).
E-mailem zodpovídáme průměrně 17 dotazů měsíčně.
Významnou součástí činnosti kontaktního a informačního centra jsou svépo1

mocné skupiny pro rodinné pečující. V roce 2012 se pravidelně
scházely obě skupiny – rodinní
pečující na svých Čajích o páté
(celkem 169 účastníků) a lidé
s demencí na svých Toulkách
pamětí a duší (celkem 32 účastníků).
Projekt byl podpořen dotací
MPSV v rámci podpory soci-

álních služeb s regionální působností (konzultace i respitní
péče), dotací hl. města Prahy
v rámci podprogramu grantového řízení Podpora sociálních
služeb poskytovaných občanům
hlavního města Prahy (konzultace i respitní péče) a grantem MČ
Praha 8 v sociální oblasti (konzultace).

Č

tzv. dopisů České alzheimerovské společnosti, kterých existuje cca 30 a newsletteru Vážka,
který podává aktuální informace
o novinkách z oblasti péče o lidi
s demencí a tzv. Noviny ke dni
Alzheimerovy choroby (v plánovaném nákladu cca 10000 ks)
a brožurku Dopisy ČALS (1500
Ks). Všechny materiály byly distribuovány bezplatně.
Projekt byl podpořen z dotačního programu grantové podpory
Ministerstva zdravotnictví.

Přednášková činnost

P

Prezident
(čestná nikoli statutární funkce): doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc.
Předsedkyně
(statutární zástupce, člen výboru): doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

tované MPSV. V roce 2012 byly
akreditovány čtyři osmihodinové
kurzy: Měření kognitivních funkcí
pro pracovníky v sociálních službách, Komunikace s rodinnými
pečujícími lidí s demencí, Vedení případu – interprofesionální
komunikace v dlouhodobé péči
a Druhy demence, detekce a zvládání bolesti – souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového
chování a 24hodinový kurz Konzultační dovednosti v sociálních
službách.

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

Další členové výboru

MUDr. Helena Nováková
MgA. Petr Veleta, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc.

Revizní komise

PhDr. Eva Jarolímová
Pavla Hýblová
Mgr. Dagmar Kovaříková

Hospodaření společnosti v roce 2012
Náklady (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy celkem

109

Služby celkem

2267

Osobní náklady celkem

2735

Ostatní náklady celkem

46

Poskytnuté příspěvky celkem

46

Daň z příjmu celkem

1

Celkem

5204

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1472

Ostatní výnosy celkem

467

Přijaté příspěvky celkem

494

Provozní dotace celkem

2907

Celkem

5340

Výsledek hospodaření před zdaněním

136

Výsledek hospodaření po zdanění

Ilustrační foto: shutterstock.com

řednášková 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. V rámci přednáškové
činnosti proběhl mimo jiné každoroční cyklus podzimních přednášek ČALS a také kurzy akredi-

Výkonný výbor

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

Ediční činnost
ALS dlouhá léta vydává
řadu informačních materiálů a brožurek. Cílem ediční činnosti 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. V roce 2012 jsme vydali letáky, o které je dle zkušeností
nejvyšší zájem. Konkrétně se jedná o řadu 2-6 stránkových letáků,

Orgány České alzheimerovské
společnosti k 31. prosinci 2012

Konference 15 let ČALS

K

onference s podtitulem 15
let s vámi. Co se nám povedlo, co nás čeká? proběhla 9.
listopadu na půdě ministerstva
zdravotnictví. Konference byla
2

příjemným bilančním setkáním spolupracovníků a příznivců ČALS (účastníků bylo téměř
100) a přinesla mnoho zajímavých podnětů.
www.alzheimer.cz
www.gerontologie.cz

Bezpečný návrat
Projekt Bezpečný návrat je dlouhodobým
projektem ČALS, který pomáhá lidem,
kteří jsou ohroženi blouděním. Do projektu
jsou zapojeni nemocní a rodinní pečující,
kteří poskytují základní údaje o nemocném a především telefonické kontakty na
sebe a další členy rodiny. Nemocní díky

Certifikace Vážka®
vyplnění přihlášky získají náramek opatřený kódem, pod nímž je v případě potřeby
možné nalézt v databázi spravované kontaktní informace. Na náramku je také číslo
telefonické help-linky ČALS, která slouží
jako kontaktní místo, a kde lze potřebné
informace o klientovi projektu zjistit.

Dny paměti
V roce 2012 pokračoval projekt Dny paměti, který byl úspěšně zahájen v červnu
roku 2008. Cílem projektu je včasná diagnostika Alzheimerovy choroby a jiných
typů demence. V rámci projektu jsme
v roce 2012 provedli vyšetření 885 zájemců. Z nich byla téměř polovina (41 %)
odeslána na další podrobná vyšetření ke

specialistovi. Od začátku projektu tak
bylo vyšetřeno 4944 lidí, návštěva u specialisty byla doporučena 2089 z nich.
Projekt pokračuje také v roce 2013.
Hlavním partnerem projektu v roce 2012
byla společnost Pfizer, partnery projektu byly společnosti Ipsen Pharma
a Lundbeck.

Databáze služeb pro seniory
www.gerontologie.cz

D

ůležitou oblastí zájmu všech pečujících rodin je dostupnost zdravotně sociálních služeb, proto ČALS
také v roce 2012 pracovala na databá-

zi těchto služeb. Databáze momentálně obsahuje více než 2000 záznamů a je dostupná na adrese:
www.gerontologie.cz.

Veřejná sbírka
Pomerančový den

V

64 978 Kč. Peníze byly použity na zlepšení péče o klienty s demencí v kontaktních místech České alzheimerovské
společnosti.
Za všechny dary tímto ještě jednou
děkujeme!
Ilustrační foto: shutterstock.com

eřejná sbírka spojená s informační
kampaní byla v roce 2012 zorganizována v návaznosti na Mezinárodní den Alzheimerovy choroby kolem
21. září na dvanácti místech České
republiky. Celkový výnos sbírky byl

V

roce 2008 jsme zaregistrovali Vážku
jako ochrannou známku, v roce 2009
jsme na tento krok navázali a dokončili jsme všechny podkladové dokumenty
pro certifikaci, proběhly také první audity. V roce 2010 jsme pokračovali v auditních návštěvách kontaktních míst České
alzheimerovské společnosti, neboť víme,
že kontaktní místa jsou vizitkou ČALS.
V roce 2012 jsme provedli 12 „prvoauditů“
(Městská správa sociálních služeb Boskovice – domov se zvláštním režimem, Letokruhy, o.p.s. – Denní stacionář pro osoby
postižené demencí nebo poruchami paměti – denní stacionář, SENIOR Otrokovice, p.o. – domov se zvláštním režimem,
SENIOR centrum Blansko, p.o. – domov
se zvláštním režimem, Domov pro seniory Strážnice, p.o. – domov se zvláštním
režimem, Domov pro seniory Zastávka,
p.o. – domov se zvláštním režimem, Domov seniorů Nové Strašecí, p.o. – domov
se zvláštním režimem, Gerontologické
centrum – rehabilitační lůžkové oddělení pro osoby s demencí a denní stacionář, Domov pro seniory Velké Březno,
p.o. – domov se zvláštním režimem, DS
Morava, a.s. – Domov pro seniory Šanov
– domov se zvláštním režimem, Domov
pro seniory Předklášteří, p.o. – domov
se zvláštním režimem), čtyřem místům
byl udělen certifikát Konzultováno ČALS
a 8 opakovaných auditů (Marie Blatoňová – ošetřovatelská péče SANCO, Domov
důchodců Bystřany – domov se zvláštním režimem, Centrum seniorů Mělník
– Domov pro seniory se zvláštním režimem Vážka, Domov pro seniory Chýnov
– domov se zvláštním režimem, Diakonie
ČCE – středisko v Krabčicích – domov se
zvláštním režimem, Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou – Domov rodinného typu v Opolanech, Diakonie ČCE
– středisko v Myslibořicích – domov se
zvláštním režimem).

Gerontologická
a organizační
supervize

P

rojekt, jehož cílem je zlepšení péče
o seniory v příspěvkových organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem,
vznikal koncem roku 2009 ve spolupráci
s Fakultou humanitních studií UK, katedrou řízení a supervize a Gerontologickým
centrem, zahájen byl úspěšně v roce 2010.
Projekt probíhal ve všech 16 zařízeních
pro seniory a zaměřoval se na péči o lidi
s demencí a paliativní péči. V roce 2012
jsme se zaměřili na tři klíčové aktivity:
1. Konzultační podpora při tvorbě a realizaci rozvojových plánů (1.1 Příprava a monitoring rozvojových plánů a 1.2 Bon Appetit
– radost ze stolování v dlouhodobé péči),
2. Rozvojový program v oblasti paliativní
péče v geriatrii (odborným garantem této
části programu byl MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., primář DLBsH v Rajhradě a lektor Institutu paliativní medicíny) a 3. kurz
„Certifikovaný specialista pro oblast práce
s lidmi s demencí” – 2. část.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje.
www.alzheimer.cz
www.gerontologie.cz
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Adresář kontaktních míst
(k 1. 6. 2013)
BLANSKO
DP
SENIOR centrum Blansko, p.o.,
Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko, L. DRAŽILOVÁ, tel.: 516 412 90
poradenství, domov se zvláštním režimem

MYSLIBOŘICE
Středisko Diakonie ČCE,
Myslibořice 1, 675 60, H. SVOBODOVÁ, tel.: 568 834 947
infolinka (PO – PÁ 9:00 – 15:00), respitní pobyty, oddělení pro klienty
s demencí

BRNO
DP
Diakonie ČCE – středisko v Brně,
Hrnčířská 27, 602 00 Brno, J. GOMOLOVÁ, tel.: 775 747 281
poradenská linka, osobní konzultace (po objednání), svépomocné skupiny,
pečovatelská služba, centrum denních služeb pro lidi s demencí –
kapacita 7 míst

OLOMOUC
DP
Občanské sdružení Pamatováček ČALS Olomouc,
Karafiátová 5, 779 00 Olomouc, E. KLEVAROVÁ, tel.: 585 426 110
infolinka, konzultace, svépomocné skupiny, denní stacionář

BYSTŘANY
DP
Domov důchodců,
Pražská 236, 417 61 Bystřany, K. ŠAFRÁNKOVÁ, tel.: 732 305 538
infolinka, denní centrum, oddělení pro klienty s demencí

OSTRAVA
DP
Slezská Diakonie, Siloe Ostrava, centrum denních služeb,
Rolnická 55, 709 00 Ostrava, M. MACHOVÁ, tel.: 734 769 700
infolinka, konzultace, odlehčovací služby, svépomocné skupiny,
centrum denních služeb, „čaje o třetí“- setkávání osob s poruchami paměti

ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZFS JU, Ústav zdravotně sociální práce - Centrum pro seniory
kontaktní adresa: E. Destinové 46, 370 05 České Budějovice
L. MAŤHOVÁ, K. KOSOVÁ, tel.: 389 037 664
osobní konzultace po telefonické/emailové dohodě, poradenství,
konzultace, kurzy trénování paměti

PÍSEK
DP
Blanka - středisko Diakonie ČCE,
Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek, E. brůhová, tel.: 734 688 696
poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská služba, oddělení pro
klienty s demencí

DVŮR KRÁLOVÉ nad LABEM
DP
Středisko diakonie ČCE,
Benešovo nábřeží 1067, 544 01 Dvůr Král. n. Labem,
Z. HOJNÝ, tel.: 499 621 094
infolinka, konzultace, pečovatelská služba, denní centrum, oddělení pro
klienty s demencí

PÍSEK
DP
Prácheňské sanatorium, o.p.s.,
17. listopadu 2444, 397 01 Písek, P. TESAŘOVÁ, tel.: 382 217 777
poradenská linka (PO - PÁ 7:00-15:30), konzultace, pečovatelská služba,
oddělení pro klienty s demencí

CHÝNOV
DP
Domov pro seniory Chýnov,
Zámecká 1, 391 55 Chýnov, M. DRBALOVÁ, tel.: 381 406 217
poradenská linka, osobní konzultace, pečovatel.ská služba, oddělení pro
klienty s demencí

PLZEŇ
DP
Středisko Městské charity Plzeň,
Polední 11, 312 00 Plzeň, A. PRŮCHOVÁ, tel.: 377 459 157
poradenská linka, konzultace, pečovatelská služba, osobní asistence, oddělení
pro klienty s demencí

KARLOVY VARY
DP
Farní charita,
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, D. MATOUŠOVÁ, tel.: 353 434 215,
731 433 030
poradenská linka, odlehčovací služba 24 hodin denně, týdenní a denní
stacionář – celková kapacita 30 míst

PŘÍBRAM
DP
SANCO - Sdružení domácí péče,
Čechovská 57, 291 05 Příbram 8, M. BLATOŇOVÁ, tel.: 318 427 424
poradenská linka, svépomocné skupiny, respitní péče, denní stacionář pro
klienty s demencí – týdenní pobyty, domov rodinného typu, ošetřovatelské
oddělení

KRABČICE - Rovné
Domov odpočinku ve stáří (Diakonie ČCE),
Rovné 58, 411 87 Krabčice, M. KYZLÍKOVÁ, tel.: 603 480 526
poradenská linka, konzultace, svépomocné skupiny, respitní péče

SOBOTÍN
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně,
Petrov nad Desnou 203, 788 16, Z. SLONČÍKOVÁ,
poradenská linka: 583 237 176, klapka 35 nebo 43 (PO- PÁ 8:00-14:00)
poradenská linka, osobní konzultace, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba

LIBEREC
Oddělení geriatrie a následné péče, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 01 Liberec 1, A. JIROUDKOVÁ, tel. 485 313 204
poradenská linka, vyšetření kognitivních funkcí, osobní konzultace,
edukační činnost

STRÁŽNICE
DP
Domov pro seniory ve Strážnici, p. o.,
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice, I. KYJOVSKÁ, tel.: 518 334 059
poradenství, domov se zvláštním režimem

LIBICE nad CIDLINOU
Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou,
Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou, D. PETRŽELKOVÁ, tel.: 325 625 672
poradenská činnost, Evangelický domov pro seniory - kapacita 28 lůžek,
Domov se zvláštním režimem Opolany - 10 míst,
Pátek u Poděbrad - 10 míst

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

MĚLNÍK
DP
Centrum seniorů Mělník, Domov Vážka,
Fűgnerova 3523, 276 01 Mělník, R. SVOBODOVÁ, tel.: 605 231 904
poradenská linka, konzultace, oddělení pro klienty s demencí

UHERSKÝ BROD
DP
Denní stacionář Domovinka (Oblastní charita),
Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod, P. HOUŠŤ, tel.: 572 631 388, 724 651 272
poradenství, denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou chorobou kapacita 10 míst

VSETÍN
DP
Letokruhy, o.p.s.,
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, H. PETROUŠKOVÁ, tel.: 777 565 030
denní stacionář ve Valašské Polance 378, infolinka, respitní péče, pečovatelská služba

Česká alzheimerovská společnost úzce spolupracuje s 23 zdravotnickými
anebo sociálními zařízeními v České republice.
Místa, kde probíhá projekt Dny paměti jsou v seznamu označena DP , místa, která v loňském roce
držela certifikát Vážka, jsou označena symbolem vážky
.
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