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Hospodaření společnosti v roce 2014

Rok 2014 v ČALS
Rok 2014 si budeme pamatovat
jako rok, kdy byla dokončena
transformace našeho občanského
sdružení na obecně prospěšnou
společnost. Zákon, který takovou
transformaci umožňoval, nemá
více než dvě stránky, proces, který
končil zápisem v rejstříku, byl
podstatně složitější. Transformace
měla být ukončena v roce 2013, než
jsme ale Českou alzheimerovskou
společnost, o.p.s., objevili v rejstříku, uplynulo dlouhých 11 měsíců
roku 2014. Příběhy, které jsme
kolem transformace zažili, jsou
nepřenositelné, neradi bychom
zapomněli snad jen na to, že asi
14 dní v rejstříku pod jedním IČ
figurovalo jako občanské sdružení,
tak obecně prospěšná společnost.
Konec dobrý, všechno dobré!
V roce 2014 jsme zkusili nové
věci a zapracovali na nové tváři
ČALS. Byli jsme poctěni, že Michal
Horáček umožnil, že nová deska
Františka Segrada byla představena na koncertu, jehož výtěžek byl
určen na pomoc lidem s demencí
a jejich rodinám. „Nezapomenutelný večer“ proběhl 15. října, jeho
první část přenášel Český rozhlas
Radiožurnál a z pohledu přímého
diváka mohu napsat, že byl krásný!
Ještě jednou děkujeme všem,
Michalu Horáčkovi, Františku
Segradovi, Lence Nové, Rut Horáčkové, Ondřeji Rumlovi a dalším
hudebníkům, kteří večer připravili.
Sbírkový účet ČALS se díky koncertu rozrostl o více než 50 000 Kč.
Díky interpretům a lidem, kteří si
na večer koupili vstupenky, jsme
tak mohli poskytnout 100 hloubkových konzultací lidem s demencí či
jejich rodinným pečujícím.
V roce 2014 jsme začali spolupracovat s grafickým studiem Najbrt.
Vizuál, za kterým stojí Zuzana
Lednická, byl nominován na cenu
Grand Czech Design! Jsme zajedno
s porotou, že jak naše nové logo,
tak nová podoba našich brožurek,
jsou krásné. Studio Najbrt má
nemalý podíl na tom, že jsme velmi
hrdi na první z řady (jak plánujeme) Zpráv o stavu demence, která
shrnuje dostupné údaje o demenci
v ČR.
Pokračovali jsme ve všech projektech a službách, které jsme
realizovali i v minulých letech.
Kromě toho proběhly první obsáhlejší kurzy pro rodinné pečující lidí
s demencí, jeden běh dokonce jako
webináře. V prosinci jsme zakončili
projekt zaměřený na rozvoj ČALS,
který byl podpořený z OPPA, a s jehož výsledky můžeme být spokojeni (kromě výše uvedené spolupráce
se studiem Najbrt a Zprávy o stavu
demence, jsme díky projektu
například uzavřeli s Fórem dárců
smlouvu na provozování DMS
a vytvořili jsme 10 sešitů určených
k tréninku kognitivních funkcí).
Druhý velký projekt, tentokrát
zaměřený na rozvoj kontaktních

míst, byl v roce 2014 brzděn různými administrativními překážkami,
pevně věříme, že v roce 2015 se
tento výpadek podaří napravit.
Povedlo se nám znovu vyrobit Sadu
pro kognitivní trénink a nabídnout
ji četným zájemcům.
Navíc se se nám dařilo spolupracovat se (staro)novými partnery.
S Prahou 8, která přišla s vlastním
Plánem Alzheimer, v jehož rámci
jsme společně uspořádali několik setkání s dětmi nad knihou
Kouzelný magnetofon a vydali
dvě brožury pro rodinné pečující.
Pomocnou ruku podal také pražský
magistrát - Pražské gerontologické
dny proběhly v reprezentativním
sále, v němž se schází zastupitelstvo, pod záštitou radního Martina
Dlouhého.
Co nám stále chybí a na čem
bychom rádi také zapracovali? Jak
jsme upozorňovali například ve
Zprávě o stavu, je to národní Plán
Alzheimer. Ten vláda už dvakrát
slíbila, poprvé měl být hotov v roce
2011 a ani koncem roku 2014 po
něm nebylo ani vidu ani slechu.
Vláda plánuje, že dokument bude
předložen do 31. prosince 2015.
Budeme si – všem lidem, kteří se
jakkoliv potýkají s demencí – držet
palce, aby byl plán dobrý a přinesl zlepšení života lidí s demencí
a jejich rodin.
Mám pocit, že se loni dařilo i našemu týmu – úzkému i širšímu a to
nejen na poli pracovním. Iva Holmerová v roce 2014 obhájila
místopředsednický post ve výboru
Alzheimer Europe. A Lucii Hájkové
se narodila krásná dcera Klárka.
(A kolegyním z respitní péče patří
dík za to, že Lucii zastoupily tak
dobře, že služba běžela i v roce
2014 téměř bezchybně.)
Děkujeme našemu stabilnímu, stále zaujatému týmu, děkujeme všem
našim dárcům a podporovatelům!
15. dubna 2015
Martina Mátlová, ředitelka

Děkujeme!
Děkujeme společnosti Lundbeck
a Nadaci České spořitelny za
podporu projektu Dny paměti.
Děkujeme také MPSV ČR, MZ ČR,
hlavnímu městu Praha a MČ Praha 8 za podporu ve formě grantů
a dotací, pražskému magistrátu
navíc za bezplatné poskytnutí
prostor pro konferenci PGD. Děkujeme zaměstnancům Equa banky
za věnovaný výtěžek z firemní akce
Pečeme pro dobrou věc. Českému
rozhlasu Radiožurnál děkujeme za mediální podporu. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří nám
pomohli uspořádat Nezapomenutelný večer: Michalu Horáčkovi,
Františku Segradovi, Lence Nové,
Ruth Horáčkové, Ondřeji Rumlovi,

Petře Malíškové, Lukáši Pelikánovi, Janu Steinsdörferovi a Janu
Tenglerovi. Stejně tak patří náš
dík zvukaři Michalu Pekárkovi,
EV public relations a dobrovolníkům, kteří se starali o hladký chod
večera. Děkujeme také předsedovi
dozorčí rady, Janu Klinerovi,
za četné právní rady.
Velice si ceníme pomoci všech
našich individuálních dárců,
zejména těch, kteří nás podporují
dlouhodobě. Důvěra, kterou nám
tím projevujete, nás zavazuje.

Činnost České
alzheimerovské
společnosti
v roce 2014
Konzultace
a respitní péče
ČALS
ČALS má registrované dvě sociální
služby – konzultace (odborné
sociální poradenství) a respitní
péči v domácnosti (terénní odlehčovací služba). Cílem obou služeb
je pomoci lidem s demencí žít co
nejdéle v jejich domácím prostředí. Proto se zaměřujeme nejen na
pomoc samotným nemocným, ale
také na podporu jejich rodinným
pečujícím.
V roce 2014 jsme poskytli
5 603 hodin respitní péče celkem
25 klientům. Hloubkové konzultace využilo více než 900 klientů, uspořádali jsme 22 setkání
svépomocných skupin pro rodinné
pečující Čaje o páté a 12 setkání
svépomocné skupiny pro lidi s demencí Toulky pamětí a duší. Nadále jsme pokračovali v poskytování
kratších konzultací po telefonu či
e-mailu (více než 900 kontaktů)
v rámci činnosti našeho kontaktního a informačního centra. Provoz
tohoto centra zůstal v roce 2014
stejný, jako v posledních letech:
ve všední dny je služba k dispozici
od 8:00 do 19:00, o víkendech od
11:00 do 19:00.
Projekt byl podpořen dotací MPSV
v rámci podpory sociálních služeb
s regionální působností (konzultace i respitní péče), dotací hl.
města Prahy v rámci podprogramu grantového řízení Podpora
sociálních služeb poskytovaných
občanům hlavního města Prahy
(respitní péče), darem hl. města
Prahy (konzultace) a grantem
MČ Praha 8 v sociální oblasti
(respitní péče i konzultace).

Pražské
gerontologické dny
18. pražské gerontologické dny,
které ČALS pořádala spolu s ČGGS
ČLS JEP, Gerontocentrem Praha 8
a CELLO-ILC-CZ FHS UK, proběhly 18.–19. září 2014 ve Velkém jednacím sále ZHMP na Mariánském
náměstí. Hlavním tématem konference byly etické rozměry péče
o lidi s demencí. Účastníci měli
možnost vyslechnout si přednášky
v sekcích Podpora důstojnosti lidí
s demencí, Etická dilemata péče
na konci života a Etická dilemata
péče o lidi s demencí. Jeden blok
byl věnován prezentaci souhrnné
zprávy veřejného ochránce práv
a mezioborové panelové diskuzi.
Konference se zúčastnilo více než
150 posluchačů a byla zařazena
do dalšího vzdělávání lékařů,
ergoterapeutů, všeobecných sester
a zdravotně sociálních pracovníků.
Konference proběhla pod záštitou
a s podporou hlavního města Prahy (program D – akce celopražského významu).

Ediční činnost
Vydávání informačních materiálů
patří mezi základní činnosti ČALS.
V publikování jsme pokračovali
také v roce 2014 s cílem zlepšení
informovanosti o Alzheimerově
chorobě a jiných typech demence.
V roce 2014 jsme převedli naše
informační materiály do nového
vizuálu a v rámci edičních aktivit
jsme vydali jak letáky (jednotlivé
dopisy, newsletter Vážka a Noviny k Týdnu paměti v celkovém
nákladu 5 700 kusů), tak brožury
Na pomoc pečujícím rodinám
(v nákladu 10000 kusů) a Strategie P-PA-IA (v počtu 1 000 kusů).
Všechny materiály byly distribuovány bezplatně.
Projekt byl podpořen z dotačního programu grantové podpory
Ministerstva zdravotnictví.

Rozvoj
a stabilizace České
alzheimerovské
společnosti
Projekt podpořený v rámci
programu OPPA byl zahájen v září
roku 2013 a ukončen v prosinci
2014. Základním cílem projektu
byl organizační rozvoj ČALS,
který je postaven na zpracování
a implementaci základních
organizačních strategických
a řídících dokumentů (strategický
plán, finanční plán a fundraisingový
plán – FR plán, plán personálního
řízení, marketingový plán),
zvyšování kompetencí
pracovníků managementu
(koučink) a finanční stabilizace

Náklady 
Spotřebované nákupy celkem	
Služby celkem	
Osobní náklady celkem	
Ostatní náklady celkem	
Poskytnuté příspěvky celkem	
Celkem	

(v tis. Kč)
383
1011
4336
47
57
5834

Výnosy 
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	
Ostatní výnosy celkem	
Přijaté příspěvky celkem	
Provozní dotace celkem	
Celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	
Výsledek hospodaření po zdanění

(v tis. Kč)
1429
466
439
3421
5755
-79

společnosti (ta je postavena na
diverzifikaci finančních zdrojů
ČALS; významnější roli by měly
hrát příjmy z vlastních produktů
a služeb ČALS, noví korporátní
a individuální dárci). V roce
2014 jsme úspěšně zakončili
všechny plánované aktivity –
strategické dokumenty byly
evaluovány, externí podpora byla
poskytována také vedoucí linky,
týmu konzultantek a auditorek,
vizuální identita byla nastavena
a nově aplikována například na
Zprávu o stavu demence 2014 nebo
sešity pro trénink kognitivních
funkcí a vyšší diverzifikace zdrojů
byla podpořena registrací DMS
a realizací benefičního koncertu
Nezapomenutelný večer.

Členství ČALS
v mezinárodních
organizacích
Díky projektu jsme zaplatili
členské poplatky v obou zásadních
mezinárodních organizacích –
jak Alzheimer Europe (AE), tak
Alzheimer’s Disease International
(ADI). Projekt také umožnil cesty
na valné hromady obou organizací,
které proběhly v rámci velkých
mezinárodních konferencí. Valné
hromady ADI, která proběhla
v portorickém San Juanu, se zúčastnila Eva Jarolímová v doprovodu Elišky Broučkové. Konference
AE v Glasgow pak Iva Holmerová.
Projekt umožnil také uhradit část
nákladů na cesty Ivy Holmerové na
jednání výboru AE.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností Ministerstva práce
a sociálních věcí.

Pilotní vzdělávání
pro rodinné pečující
o lidi s demencí
V souladu s cílem projektu jsme
vytvořili a pilotně otestovali vzdělávací program pro rodinné pečující o lidi s demencí, který umožní co
nejdelší setrvání člověka s demencí
v domácím prostředí. Program byl
realizován ve třech formách – jako
standardní, intenzivní a e-learning.
Celkem se vzdělávání zúčastnilo
37 lidí, z toho 22 úspěšně. Za
úspěšné absolvování kurzu jsme
považovali více než 50% účast.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu Národní akční plány
a koncepce Ministerstva zdravotnictví.

Přednášková
činnost

Rozvoj kontaktních
míst ČALS

V roce 2014 se nám podařilo akreditovat u MPSV další kurzy: 16hodinový kurz Rozvoj komunikačních
dovedností s využitím zpětné
vazby z videa, 8hodinový kurz
Úvod do paliativní péče a 80hodinový kurz pro poradce Edukace
a trénink konzultantů – odborné
sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich
rodinné pečující. Celkem máme
u MPSV akreditováno 13 kurzů.
Vzdělávání bylo v roce 2014 poskytnuto 366 účastníkům.

V lednu 2014 byl zahájen projekt
Rozvoj kontaktních míst ČALS,
jehož cílem je podpora stávajících
kontaktních míst České alzheimerovské společnosti a také zajištění funkčních kontaktních míst
v krajských městech, v nichž se
aktuálně žádné kontaktní místo nenachází. V roce 2014 jsme zahájili
přípravu vzdělávacího programu
pro poradce a také výběr budoucích nových krajských kontaktních
míst v Pardubicích, Zlíně a Ústí
nad Labem. Ostatní aktivity byly
pozdrženy přípravou zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

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 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
Vyšetření paměti byla v roce 2014
prováděna na tradičních místech –
převážně v kontaktních místech
ČALS, navíc jsme ve spolupráci
s Českým rozhlasem Radiožurnál
nabídli možnost testování přímo
v jeho budově. Paměť si nechalo vyšetřit celkem 685 lidí na
14 místech České republiky. Podíl
odeslaných ke specialistovi dosáhl
téměř 26 %. V roce 2014 došlo
k potěšujícímu nárůstu vyšetřených osob, oproti roku 2013 jsme
vyšetřili téměř dvojnásobek zájemců. Poněkud negativněji vyznívá
výsledek odeslaných ke specialistovi (dlouhodobý průměr odeslaných
je cca 40 %). V absolutních číslech
bylo sledované období v tomto
ohledu přesto úspěšnější než rok
2013 (v roce 2014 jsme návštěvu
specialisty doporučili 179 lidem,
za celý rok 2013 139 vyšetřeným).
Projekt byl v roce 2014 podpořen
Nadací České spořitelny v rámci
programu Aktivní život seniorů
a společností Lundbeck.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss
Contribution to the enlarged
European Union

Veřejná sbírka
Týden paměti
a Nezapomenutelný
večer
Veřejná sbírka spojená s informační kampaní byla v roce 2014 zorganizována v září, v týdnu kolem
mezinárodního dne Alzheimerovy
choroby, na devíti místech České
republiky, pod novým názvem
Týden paměti. Lidé do pokladniček
přispěli 38 071 Kč. Do výnosu sbírky navíc započítáváme také výnos
DMS (celkem 1 482 Kč), příspěvky
na účet (celkem 9 303 Kč) a výnos
benefičního koncertu Nezapomenutelný večer (54 870 Kč – 60 %
z vybraného vstupného). Celkový
výnos sbírky činil 103 726,43 Kč.
Čistý výtěžek sbírky zahrnující také
část výtěžku z minulého období
(celkem 105 832,59 Kč) byl použit
na zlepšení péče o klienty s demencí v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti a podporu
konzultací ČALS. Za všechny dary
tímto ještě jednou děkujeme!

Certifikace Vážka®

Zlatá Vážka

V roce 2014 bylo držitelem certifikátu Vážka® celkem 40 organizací poskytujících služby lidem
s demencí. V tomto roce jsme
certifikátem ocenili čtyři nová
místa a 24 dalším byl certifikát
potvrzen. Jeden zájemce v certifikaci neuspěl. Certifikát poprvé
získala tato místa: domov se zvláštním režimem Domova Sluníčko
Ostrava-Vítkovice, p.o., domov
se zvláštním režimem Domova
U Fontány, p.o., v Přelouči, domov
se zvláštním režimem Domova
Hvězda, příspěvková organizace,
v Nových Hvězdlicích a pražský
Domov se zvláštním režimem
Zvonková.

Zlatá Vážka je ocenění, které je
každoročně (od roku 1998) udělováno osobnostem, které se zasadily
o rozvoj péče o seniory a chronicky
nemocné. V roce 2014 Zlatá Vážka
nebyla udělena.

Databáze služeb
pro seniory
Důležitou oblastí zájmu všech
pečujících rodin je dostupnost
zdravotně sociálních služeb, proto
ČALS také v roce 2014 spravovala
databázi těchto služeb. Databáze
momentálně obsahuje vice než
2000 záznamů a je dostupná na
adrese www.gerontologie.cz.

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

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

Zdroj: vlastní výpočty
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Zdroj: vlastní výpočty

Plzeňský 7 821
Karlovarský 3 655
Ústecký 9 757
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Liberecký 5 697
Královehradecký 8 097
Pardubický 7 215

Demence a Evropská unie
Srovnání prevalence demence ve státech EU v roce 2013

Vysočina 7 179

Zdroj: Alzheimer Europe (2013). Dementia in Europe Yearbook 2013: National Policies Covering

Jihomoravský 16 893

the Care and Support of People with Dementia and their Carers

Olomoucký 8 954
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Brno 6 227
Ostrava 4 439
Plzeň 2 795
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1,31 %
Německo
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Španělsko
Portugalsko 1,75 %

Moravskoslezký 15 785

Česká republika

1,36 %

Rakousko
1,73 %

1,07 %

Zdroj: vlastní výpočty
1,50 %

1,26 %

Slovinsko
1,57 %
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Demence a věk
Počet lidí trpících v ČR demencí v závislosti na věku

1 ze 13 lidí starších 65 let

1,53 %
1,49 %

1,71 %

1 z 5 lidí starších 80 let
Řecko
1,77 %

1 ze 2 lidí starších 90 let

1,07 %

Infografiky pocházejí ze Zprávy o stavu demence 2014.

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

Adresář
kontaktních míst
(k 31. 3. 2015)
Blansko
Senior centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3, 678 01
Blansko
Mgr. L. Dražilová
tel.: 516 412 900, 724 174 363
domov se zvláštním režimem,
poradenství pro lidi postižené
syndromem demence, testování
paměti
Brno
Diakonie ČCE – středisko
v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Mgr. J. Gomolová
tel.: 775 747 281
poradenská linka, osobní konzultace (po objednání), svépomocné
skupiny, terénní pečovatelská
služba, centrum denních služeb
pro lidi s demencí

Bystřany
Domov důchodců
Pražská 236, 417 61 Bystřany
Mgr. K. Šafránková
tel.: 732 305 538
infolinka, domov se zvláštním
režimem
České Budějovice
Domov pro seniory Máj
Na Zlaté stoce 32/28, 370 05
České Budějovice
Mgr. A. Douchová
tel.: 388 902 340
domov se zvláštním režimem,
poradenství
Dvůr Králové nad Labem
Středisko diakonie ČCE
Benešovo nábřeží 1067,
544 01 Dvůr Králové
nad Labem
Mgr. Z. Hojný
tel.: 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
Chýnov
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1, 391 55 Chýnov
M. Drbalová
tel.: 739 563 974, 381 406 217
poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská služba, oddělení
pro klienty s demencí

Karlovy Vary
Farní Charita
Svobodova 743/12, 360 17
Karlovy Vary
D. Matoušová, DiS.
tel.: 353 434 215, 731 433 030
vyšetření paměti, poradenská
linka, týdenní stacionář
Krabčice
Domov odpočinku ve stáří
(Diakonie ČCE)
Rovné 58, 411 87 Krabčice
Mgr. A. Gabrysz, M. Jeníková
tel.: 603 480 526
poradenská linka, konzultace,
oddělení pro klienty s demencí,
respitní péče, svépomocné skupiny
LIBEREC (nové KM)
Domov seniorů Liberec –
Františkov
Domažlická 880/8,
460 07 Liberec
JUDr. L. Šlechtová
tel.: 482 362 382
domov se zvláštním režimem,
poradenství
Libice nad Cidlinou
Diakonie ČCE – středisko
Střední Čechy
Husova 2, 289 07 Libice
nad Cidlinou
Bc. Š. Marušková
tel.: 325 625 672
poradenská činnost, Evangelický domov pro seniory, Domov
se zvláštním režimem Opolany,
Pátek u Poděbrad

Mělník
Centrum seniorů Mělník,
Domov Vážka
Fűgnerova 3523, 276 01
Mělník
Bc. S. Kyselová, DiS.
tel.: 605 231 904
trénování paměti, poradenská
linka, konzultace, oddělení pro
klienty s demencí, respitní pobyty
Myslibořice
Středisko Diakonie ČCE
Myslibořice 1, 675 60
M. Cahová, DiS.
tel.: 568 834 948
poradenská linka, respitní pobyty,
domov se zvláštním režimem
Olomouc
Pamatováček, o.p.s.
Karafiátová 5, 779 00
Olomouc
E. Klevarová, Mgr. I. Ungerová
tel.: 585 426 110, 732 452 596
poradenská linka, konzultace, svépomocné skupiny, denní stacionář
Ostrava
Slezská Diakonie, Siloe
Ostrava, Centrum denních
služeb a odlehčovacích služeb
Rolnická 55, 709 00 Ostrava
Bc. M. Machová
tel.: 734 769 700
poradenská linka, konzultace,
pobytové odlehčovací služby,
svépomocné skupiny pro rodinné
pečující a pro lidi s demencí, centrum denních služeb

Pardubice (nové KM)
Domov pro seniory
U Kostelíčka
Štrossova 357, 530 03
Pardubice
Mgr. L. Holeček, MBA
tel.: 466 613 176
domov se zvláštním režimem,
měření paměti
Písek
Blanka – středisko Diakonie
ČCE
Jiráskovo nábřeží 2443,
397 01 Písek
Bc. B. Tejkalová
tel.: 734 688 696
poradenská linka, osobní konzultace, pečovatelská služba, oddělení
pro klienty s demencí, Domovinka
Písek
Alzheimercentrum Prácheň,
o.p.s., pobočka Loucký Mlýn
Radčice 58, 389 01 Vodňany
P. Tesařová
tel.: 773 377 010
poradenská linka, konzultace,
denní stacionář, oddělení pro
klienty s demencí
Plzeň
Domov sv. Aloise
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
Bc. M. Jelínková
tel.: 377 310 410, 731 619 754
poradenská linka, konzultace,
vyšetření paměti, svépomocné
skupiny, domov se zvláštním
režimem

Příbram
SANCO – Sdružení domácí
péče
Čechovská 57, 291 05
Příbram 8
M. Blatoňová
tel.: 318 427 424, 736 611 680
poradenská linka, svépomocné
skupiny, respitní péče, denní
stacionář pro klienty s demencí –
týdenní pobyty, domov rodinného
typu, ošetřovatelské oddělení
Strážnice
Domov pro seniory
ve Strážnici, p.o.
Preláta Horného 515,
696 62 Strážnice
JUDr. I. Kyjovská,
Mgr. M. Kouřilová
tel.: 518 334 059
domov se zvláštním režimem,
poradenství pro lidi postižené
syndromem demence, testování
paměti, čaj o páté
Týniště nad Orlicí
Geriatrické centrum
Turkova 785, 517 21
Týniště n. Orlicí
J. Hejnová
tel.: 494 371 380
poradenská linka, konzultace,
denní stacionář

Uherský Brod
Denní stacionář Domovinka
(Oblastní charita)
Pod Valy 664, 688 01
Uherský Brod
Ing. P. Houšť, M. Vintrová
tel.: 572 631 388, 724 651 272
poradenství, denní stacionář
Ústí nad Labem (nové KM)
Domov pro seniory
Dobětice, p.o.
Šrámkova 3305/38A,
400 11 Ústí nad Labem
Mgr. G. Stanková
tel: 472 772 902, 737 251 812
domov se zvláštním režimem,
měření paměti
Vsetín
Letokruhy, o.p.s.
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Mgr. H. Petroušková
tel.: 777 565 030, 571 999 225
denní stacionář ve Valašské
Polance 378, poradenská linka,
terénní odlehčovací služba ve
Vsetíně, terénní pečovatelská
služba na Vsetínsku a Hornolidečsku, trénink paměti, reminiscenční
terapie
Zlín (nové KM)
NADĚJE, pobočka Zlín
Okružní 5550, 760 01 Zlín 5
Mgr. J. Chovancová
tel.: 575 758 131, 603 281 676
domov se zvláštním režimem,
denní stacionář, měření paměti

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

certifikát Vážka
Dny paměti

