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Hospodaření
společnosti
v roce 2015
Náklady 
(v tis. Kč)
Spotřebované nákupy
celkem	
689
Služby celkem	
2427
Osobní náklady celkem	4752
Ostatní náklady celkem	 54
Poskytnuté příspěvky
celkem	
61
Celkem	
7983
Výnosy 
(v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem	
1774
Změny stavu
vnitroorganizačních
zásob celkem 	
226
Ostatní výnosy celkem	 728
Přijaté příspěvky celkem	 324
Provozní dotace celkem	4378
Celkem	
7430
Výsledek hospodaření
před zdaněním	
-553
Výsledek hospodaření
po zdanění

Rok 2015 v ČALS
Čím byl rok 2015 důležitý pro lidi
s demencí a jejich rodiny? Jak si
jej budeme pamatovat my v České
alzheimerovské společnosti? Asi
nejvýznamnější událost se stala
až na sklonku roku – vládě ČR
byl po dlouhém pětiletém čekání
předložen Národní akční plán
pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta
2016–2019. (Navíc už víme, že
vláda Plán na svém únorovém
zasedání schválila). Ačkoliv jsme
si vědomi toho, že Plán má celou
řadu nedostatků, pevně věříme, že
bude prvním krokem ke zlepšení
života lidí s demencí.
V roce 2015 se nám dařilo navazovat na osvědčené aktivity z minulých let. Jsme nesmírně potěšeni,
že jsme také v tomto roce mohli
spolupracovat s Českým rozhlasem – společně se nám povedlo
třikrát přivést do budovy Rozhlasu
lidi, kterých se nějak týká problematika Alzheimerovy choroby.
Dvakrát jsme pro zájemce uspořádali vyšetření paměti a v prosinci
jsme do Rozhlasu pozvali lidi, kteří
mají rádi kvalitní hudbu a zároveň
jsou ochotni přispět na dobrou
věc. Druhý nezapomenutelný večer
byl opět krásný, a to především
díky všem umělcům, kteří na něm
vystoupili.
Na úspěch se nám podařilo navázat
i v případě druhé Zprávy o stavu demence, kterou jsme vydali
koncem roku. Její podtitul je
tentokrát „Jaký názor má veřejnost
a co prezentují média“ a také její
mediální pokrytí bylo velmi dobré.
V roce 2015 jsme také vydali Sešity
pro trénování paměti a dalších
kognitivních funkcí, jejichž obsah
byl vytvořen v rámci projektu
podpořeného v rámci programu
OPPA v předchozím roce. Sešity
graficky připravilo Studio Najbrt
a jsou opět velmi povedené. Jsme
rádi, že se nám povedlo nový vizuál
uplatnit také na inovované webové
stránky ČALS, kam přesouváme
i databázi služeb pro seniory.
Jsme hrdi na to, že se nám i bez
podpory z veřejných zdrojů daří
neustále nabízet bezplatné vyšetření paměti všem zájemcům po
celé republice. Podpora společnosti
Henkel a Nadace České spořitelny
tomuto projektu je pro nás zásadní
(náš projekt navíc v hlasování mezi
zaměstnanci ČS zvítězil). Jenom
díky této podpoře jsme mohli vyšetřit dvojnásobek zájemců oproti
roku 2014.

V našem týmu došlo ke dvěma
změnám – Eliška Broučková se stala maminkou Jáchyma; koordinaci
certifikací Vážka a vzdělávání má
nově na starosti Iva Vrbická. Paní
doktorka Nováková se rozhodla
více odpočívat; jsme rádi, že s paní
doktorkou nadále zůstáváme
i v pracovním kontaktu, i když už
není tak častý. Novou členkou poradenského týmu se stala psycholožka Markéta Šplíchalová.
Těšíme se na rok 2016!
9. března 2016
Martina Mátlová, ředitelka

Děkujeme!
Děkujeme společnosti Henkel
a Nadaci České spořitelny za
podporu projektu Dny paměti.
Děkujeme také hlavnímu městu
Praha, MPSV ČR a MZ ČR za
podporu ve formě grantů a dotací.
Novoměstské radnici děkujeme za
poskytnutí prostor pro pořádání
konference PGD.
Českému rozhlasu Radiožurnál
děkujeme za mediální podporu.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří nám pomohli uspořádat
Nezapomenutelný večer: Gabriele
Demeterové, Michalu Horáčkovi,
Lence Nové, Kryštofu Markovi,
Ondřeji Rumlovi, Františku Segradovi, Lukáši Pelikánovi, Kryštofu
Pobořilovi, Jiřímu Slavíčkovi
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 partnerům
večera, jimiž byli Leoš Vosol –
Investorská a inženýrská kancelář,
Plynovody Praha spol. s r. o.,
EC Group, DPP a.s., OSA Partner,
Aqua Angels, Pražské Benátky,
uzeniny Schneider, Fr. Odkolek
a Lusito.
Festivalu Jako na smrt… děkujeme
za neotřelou osvětu problematiky
demence a také za dar, který tvořil
výtěžek z festivalu.
Děkujeme členům dozorčí a správní rady, že pracovali bez nároku na
odměnu. Předsedovi dozorčí rady,
Janu Klinerovi, děkujeme za četné
právní rady.
Děkujeme všem našim individuálním dárcům za podporu a důvěru!
Děkujeme našemu skvělému, stále
zapálenému a stabilnímu týmu; je
jasné, že bez vás bychom nemohli
dělat nic z toho, co děláme!

Činnost České
alzheimerovské
společnosti
v roce 2015
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 2015 jsme poskytli
5 564 hodin respitní péče celkem
21 klientům (v platnosti byly
smlouvy s 33 klienty). Hloubkové konzultace využilo více než
900 klientů, uspořádali jsme
23 setkání svépomocných skupin
pro rodinné pečující Čaje o páté
(celkem 71 účastníků) a 11 setkání
svépomocné skupiny pro lidi
s demencí Toulky pamětí a duší
(celkem 46 účastníků). Nadále
jsme pokračovali v poskytování
kratších konzultací po telefonu či
e-mailu (téměř 1300 kontaktů)
v rámci činnosti našeho kontaktního a informačního centra. Provoz
tohoto centra zůstal v roce 2015
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
v rámci dotačního řízení hlavního
města Prahy pro rok 2015 (Podpora registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách poskytovaných zejména občanům hlavního
města Prahy) a grantem hlavního
města Prahy v sociální oblasti.

Pražské
gerontologické dny
19. pražské gerontologické dny,
které ČALS pořádala spolu
s ČGGS ČLS JEP, Gerontocentrem Praha 8 a CELLO FHS UK,
proběhly 12.-13. října 2015 na
Novoměstské radnici na Karlově
náměstí. Podtitulem konference byly „Nové inspirace v péči
o lidi s demencí“. Účastníci měli
možnost vyslechnout si přednášky
v sekcích „Jak můžeme zlepšovat
péči o lidi s demencí v institucích?“
a „Jak podporovat spolupráci
s rodinami?“ Úterní workshopy se
zaměřovaly na analýzu dlouhodobé péče, diagnostiku kognitivní

poruchy a právní aspekty péče
o lidi s demencí. Panelová diskuse
s názvem „Koordinovaná spolupráce v péči o lidi s demencí“ se
zaměřovala na case-management
v českých podmínkách.
Konference se zúčastnilo více než
160 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 2015 s cílem zlepšení
informovanosti o Alzheimerově
chorobě a jiných typech demence.
V roce 2015 jsme v rámci edičních
aktivit vydali jak letáky (jednotlivé
dopisy, newsletter Vážka a Noviny k Týdnu paměti v celkovém
nákladu 7 000 kusů), tak brožury –
Dopisy (v nákladu 2000 kusů),
Zpráva o stavu demence 2014
(dotisk; 500 kusů), Zpráva o stavu
demence 2015 (500 kusů).
Nad rámec projektu jsme také
vydali Sešity pro trénování paměti
a dalších kognitivních funkcí
(Sešity I–X) v celkovém nákladu
10 000 kusů (jednotlivé sešity
v nákladu 1000 kusů).
Všechny informační materiály byly
distribuovány bezplatně především
prostřednictvím našich kontaktních míst.
Projekt byl podpořen z dotačního Programu grantové podpory
Ministerstva zdravotnictví.

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 valnou hromadu AE, která
proběhla v rámci mezinárodní konference v září ve slovinské Lublani.
Valné hromady se zúčastnila Iva
Holmerová. Konference AE se dále
zúčastnily Lucie Hájková a Gisela
Younisová. 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.

Rozšíření webu
www.alzheimer.cz

Přednášková
činnost

V rámci projektu se nám povedlo
převést stávající stránky do nového
vizuálu a zároveň do modernějšího
redakčního systému. V rámci inovace došlo také k přípravě přesunu
databáze služeb pro seniory (s důrazem na lidi s demencí) z adresy
www.gerontologie.cz na hlavní
stránku ČALS. Stránky byly také
doplněny a zpřehledněny.

V roce 2015 se nám podařilo
akreditovat u MPSV další kurzy:
8hodinový kurz Úvod do právních
aspektů poskytování sociálních
služeb pro sociální a vedoucí
pracovníky, 12hodinové kurzy Jak
se dělá dobré jídlo: Stolování jako
součást vztahové péče a nástroj
jejího zlepšování a Rozvoj komunikace při stolování a techniky
asistence při jídle a 16hodinový
kurz Možnosti dramaterapeutického přístupu při práci s lidmi
s postižením. Dále jsme reakreditovali 8hodinový kurz Z mého
života – získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu
individuálního poskytování služby
a 24hodinové kurzy Tanec pro lidi
s demencí a Tanec pro seniory.
Celkem máme u MPSV akreditováno 18 kurzů.
Vzdělávání bylo v roce 2015 poskytnuto 434 účastníkům, z toho
209 účastníků v rámci projektu GOS.

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

Gerontologická
a organizační
supervize II
Cílem projektu s podtitulem –
odborná podpora a organizační
supervize v zařízeních pro seniory
a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským
krajem – je zvyšování kvality
služeb poskytovaných seniorům
a osobám se zdravotním postižením v příspěvkových organizacích
Jihomoravského kraje. V roce 2015
byla prioritou projektu podpora
pracovníků domovů pro osoby se
zdravotním postižením. V nabídce
GOS II se objevily aktivity z oblasti
vztahové péče a dramaterapie, které nabízejí podporu při naplňování
cílů služby. Ve vybraných zařízeních jsme se zaměřily na podporu
interprofesionální spolupráce
a techniku případového vedení
v dlouhodobé péči. K podpoře
zaměstnanců sloužily kurzy a supervize věnované psychohygieně
pracovníků a podpoře týmové
spolupráce – zařadili jsme rozvoj
manažerských dovedností pracovnic na pozicích vedoucích služby,
úseků, oddělení či týmů. Pracovnicím DS a DZR bylo určeno profesní
vzdělávání a výměna zkušeností
sociálních pracovnic a pracovníků
a gerontologická supervize týkající
se především kvality péče pro osoby s demencí.
Projekt byl podpořen dotací
Jihomoravského kraje.

Dny paměti
V roce 2015 jsme v rámci projektu
navázali na úspěšnou spolupráci s ČRo. Vyšetření paměti tak
byla prováděna nejen převážně
v kontaktních místech ČALS, ale
také v budově Českého rozhlasu.
Paměť si nechalo vyšetřit více než
1500 lidí na 24 místech České
republiky. Podíl odeslaných ke
specialistovi dosáhl téměř 25 %.
Oproti roku 2013 jsme vyšetřili
dvojnásobek zájemců; a v meziročním srovnání je rok 2015 – co se
týče počtu vyšetřených – nejúspěšnějším rokem.
Projekt byl v roce 2015 podpořen
společností Henkel, Nadací České
spořitelny v rámci programu
Aktivní život seniorů a společností
Lundbeck.

Bezpečný návrat

Rozvoj kontaktních
míst ČALS

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.

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, byl zahájen v lednu
2014. V roce 2015 jsme započali
realizaci či realizovali oba naplánované vzdělávací kurzy. Kompletně
jsme doplnili síť zájemců o vznik
kontaktních míst v krajských
městech (Liberec, Jihlava a Hradec
Králové). Podpora v organizačním
rozvoji byla průběžně poskytována
jak stávajícím, tak novým kontaktním místům.

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

Certifikace Vážka®

V roce 2015 bylo držitelem certifikátu Vážka® celkem 48 organizací poskytujících služby lidem
s demencí. V tomto roce jsme
certifikátem ocenili osm nových
míst a 22 dalším byl certifikát potvrzen. Jeden zájemce v certifikaci
neuspěl. Certifikát poprvé získala
tato místa: domov se zvláštním
režimem Domova důchodců Štíty –
Jedlí, příspěvková organizace,
domov se zvláštním režimem
Centra služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace, domov se
zvláštním režimem Domova Modrý
Kámen, poskytovatele sociálních služeb, domov se zvláštním
režimem Domova Bílá Opava,
příspěvková organizace, domov se
zvláštním režimem Domova pro
seniory Plaveč, příspěvková organizace, domov se zvláštním režimem
Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice,
domov se zvláštním režimem
Domova pro seniory Skalice, p.o.
a domov se zvláštním režimem
Domova důchodců Ústí nad Orlicí,
příspěvková organizace.
V roce 2015 jsme poskytli tři konzultace Vážky před samotnou certifikací. Certifikovaná zařízení mají
od roku 2015 možnost objednat si
tabulku na budovu.

Veřejná sbírka
Týden paměti
a nezapomenutelný
večer
Veřejná sbírka spojená s informační kampaní byla v roce 2015
zorganizována v září, v týdnu
kolem mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, na devíti místech
České republiky, pod osvědčeným
názvem Týden paměti. Lidé do
pokladniček přispěli 52 505,03 Kč.
Do výnosu sbírky započítáváme také výnos DMS (celkem
9 177,00 Kč), příspěvky na účet
(celkem 31 400,00 Kč) a výnos
benefičního koncertu Nezapomenutelný večer (55 557,00 Kč – více
než 60 % z vybraného vstupného). Celkový výnos sbírky
činil 148 639,03 Kč. Čistý výtěžek
sbírky zahrnující také část výtěžku
z minulého období (celkem
142 986,90 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!

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

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

Zdroj: vlastní výpočty

Zdroj: vlastní výpočty

383 tisíc

183 tisíc
153 tisíc
79 tisíc
49 tisíc
jako počet
obyvatel
Chomutova
a počet
Vojtěchů

jako počet
obyvatel
Havířova
a počet
Jitek

105 tisíc

jako počet
obyvatel
Plzně
a počet
Han

jako počet
obyvatel
Liberce
a počet
Alen

Praha 19 795

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

jako počet
obyvatel
Pardubic
a Hradce
Králové
a počet
Martinů

Středočeský 17 405
Jihočeský 9 256
Plzeňský 8 372
Karlovarský 3 956
Ústecký 10 418
Liberecký 6 066
Královehradecký 8 607

1960

1990

2005

2014

2020

2050

Pardubický 7 684
Vysočina 7 693
Jihomoravský 18 060
Olomoucký 9 540

Demence a svět
Standardizovaná prevalence pro osoby starší 60 let

Zlínský 8 974

Zdroj: ADI (2015). World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia.

Západní
Evropa
6,67 %

Východní
Evropa
5,7 %
Střední
Evropa
4,65 %

Centrální
Asie
5,75 %

Moravskoslezký 16 865

Východní
Asie
6,61 %

Jihovýchodní
Asie
7,15 %

Severní
Amerika
6,77 %

Jižní
Asie
5,63 %
Latinská
Amerika
8,41 %

Demence a věk
Počet lidí trpících v ČR demencí v závislosti na věku
Zdroj: vlastní výpočty

1 ze 13 lidí starších 65 let

Severní
Afrika
8,67 %

1 z 5 lidí starších 80 let
Subsaharská
Afrika
5,47 %

1 ze 2 lidí starších 90 let

Infografiky pocházejí ze Zprávy o stavu demence 2015

Kontaktní místa
ČALS
Česká alzheimerovská společnost
úzce spolupracuje s 27 zdravotnickými anebo sociálními zařízeními
v České republice.

Adresář
kontaktních míst
(k 28. 2. 2016)
Blansko
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko
domov se zvláštním režimem, poradenská linka, vyšetření paměti
Brno
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
J. Gomolová
775 747 281 (po–pá 9.00–11.00,
13.00–15.00)
poradenská linka, osobní konzultace
(po objednání), svépomocné skupiny,
terénní pečovatelská služba, centrum
denních služeb pro lidi s demencí,
vyšetření paměti
Bystřany
Domov důchodců Bystřany
Pražská 236, 417 61 Bystřany
K. Šafránková
732 305 538 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka, domov se zvláštním režimem

České Budějovice
DpS Máj České Budějovice, p.o.
Na Zlaté stoce 32/28, 370 05
České Budějovice
A. Douchová
388 902 340
poradenská linka, domov se zvláštním režimem, vyšetření paměti
Dvůr Králové nad Labem
Diakonie ČCE – středisko ve
Dvoře Králové n. Labem
Benešovo nábř. 1067, 544 01
Dvůr Králové n. Labem
Z. Hojný
499 621 094
poradenská linka, osobní konzultace, svépomocná skupina, vyšetření
paměti, respitní péče, pečovatelská
služba, denní centrum pro seniory,
trvalé pobyty pro lidi s demencí
Hradec Králové
Centrum sociální pomoci
a služeb, o.p.s.
Souběžná 1746/12, 500 12
Hradec Králové
H. Vostrovská
495 272 242
denní stacionář, pečovatelská služba, vyšetření paměti
Chýnov
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1, 391 55 Chýnov
M. Červená Vrátníková
739 563 974, 381 406 217
poradenská linka, osobní konzultace,
pečovatelská služba, oddělení pro
klienty s demencí

Jihlava
Alzheimercentrum Jihlava,
o.p.s.
Romana Havelky 4899/13,
586 01 Jihlava
I. Andělová
778 494 016
domov se zvláštním režimem
(nové KM, status bude potvrzen po
ukončení projektu Rozvoj kontaktních míst)
Karlovy Vary
Farní charita
Svobodova 743/12, 360 17
Karlovy Vary
D. Matoušová
353 434 215, 731 433 030
vyšetření paměti, poradenská linka,
týdenní stacionář
Krabčice
Diakonie ČCE – středisko
v Krabčicích
Rovné 58, 411 87 Krabčice
A. Gabrysz, M. Jeníková
730 815 065
poradenská linka, konzultace, oddělení pro klienty s demencí, respitní
péče, svépomocné skupiny
Liberec
Oddělení geriatrie a následné
péče/ Poradna pro poruchy
paměti, Krajská nemocnice
Liberec, a.s.
Husova 10, 460 01 Liberec
L. Ptáčková
735 016 108 (nutno se předem
objednat)
poradenská linka, vyšetření paměti

Domov seniorů Liberec –
Františkov
Domažlická 880/8, 460 07
Liberec
482 362 382
domov se zvláštním režimem,
poradenství
(nové KM, status bude potvrzen po
ukončení projektu Rozvoj kontaktních míst)
Libice nad Cidlinou
Diakonie ČCE - středisko
Střední Čechy
Husova 2, 289 07 Libice nad
Cidlinou
Š. Marušková
325 625 672, 734 410 995
(po–pá 7.30–15.30)
poradenská linka, Evangelický
domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem Opolany, Pátek u Poděbrad
Mělník
Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
M. Kučabová, DiS.
734 442 733
trénování paměti, poradenská linka,
osobní konzultace, oddělení pro
klienty s demencí, respitní pobyty
Myslibořice
Diakonie ČCE - středisko
v Myslibořicích
Myslibořice 1, 675 60
I. Pelánová
568 834 947 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka (po–pá
9.00–15.00), respitní pobyty,
domov se zvláštním režimem

Olomouc
Pamatováček, o.p.s.
Karafiátova 5, 779 00 Olomouc
E. Klevarová, I. Ungerová
585 426 110, 732 452 596
poradenská linka, osobní konzultace,
svépomocné skupiny, denní stacionář, vyšetření paměti
Ostrava
Slezská Diakonie SILOE
Ostrava, centrum denních
služeb, odlehčovací služby
a domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00 Ostrava –
Nová Ves
M. Machová, Z. Vontorová,
V. Chvostková
733 142 425, 733 142 426,
739 680 160
poradenská linka, osobní konzultace,
pobytové odlehčovací služby, svépomocné skupiny pro rodinné pečující
a pro lidi s demencí, centrum denních služeb, vyšetření paměti
Pardubice
Domov pro seniory U Kostelíčka
Štrossova 357, 730 03 Pardubice
L. Holeček
466 613 176
domov se zvláštním režimem

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

Strážnice
Domov pro seniory Strážnice,
p.o.
Preláta Horného 515, 696 62
Strážnice
I. Kyjovská, M. Kouřilová
724 393 115
domov se zvláštním režimem, poradenství pro lidi postižené syndromem demence, vyšetření paměti,
čaj o páté

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

Týniště nad Orlicí
Geriatrické centrum
Turkova 785, 517 21 Týniště nad
Orlicí
J. Hejnová
494 371 380 (po–pá 7.00–15.00)
poradenská linka, osobní konzultace

Plzeň
Městská charita Plzeň – Domov
Sv. Aloise
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
A. Volková
377 310 410, 731 619 754
poradenská linka, osobní konzultace,
vyšetření paměti, svépomocné skupiny, domov se zvláštním režimem
Příbram
SANCO - PB s.r.o.
Čechovská 57, 291 05 Příbram
M. Blatoňová
318 427 458, 736 611 680
poradenská linka, svépomocné skupiny, respitní péče, denní stacionář
pro klienty s demencí – týdenní
pobyty, domov rodinného typu,
ošetřovatelské oddělení, vyšetření
paměti

Uherský Brod
Denní stacionář Domovinka
(Oblastní charita)
Pod Valy 664, 688 01 Uherský
Brod
P. Houšť, M. Vintrová
572 631 388, 724 651 272
(po–pá 7.00–15.30)
poradenská linka, denní stacionář,
vyšetření paměti
Ústí nad Labem
Domov pro seniory Dobětice,
p.o.
Šrámkova 3305/38A, 400 11
Ústí nad abem
G. Stanková
472 772 902, 737 251 812
domov se zvláštním režimem,
vyšetření paměti
(nové KM, status bude potvrzen po
ukončení projektu Rozvoj kontaktních míst)

Zlín
Naděje – pobočka Zlín
Okružní 5550, 760 05 Zlín
J. Chovancová
575 758 131, 603 281 676
domov se zvláštním režimem, denní
stacionář, vyšetření paměti
(nové KM, status bude potvrzen po
ukončení projektu Rozvoj kontaktních míst)

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

certifikát Vážka
Dny paměti

