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Hospodaření
společnosti
v roce 2016
Náklady 
(v tis. Kč)
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
celkem
3 597,50
Změna stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace
-332,25
Osobní náklady celkem 4 599,94
Daně a poplatky
0,17
Ostatní náklady celkem
47,17
Poskytnuté příspěvky
celkem
75,95
Celkem
7 988,48

…

Výnosy 
(v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem
1 959,11
Ostatní výnosy celkem
876,02
Přijaté příspěvky celkem
454,13
Provozní dotace celkem 4 817,77
Celkem
8 107,04
Výsledek hospodaření
před zdaněním
118,56
Výsledek hospodaření
po zdanění
118,56

Kopie strany 1 a 3 Zprávy auditora. Celá zpráva včetně příloh je zveřejněna
na www.alzheimer.cz

Činnost České
alzheimerovské
společnosti
v roce 2016
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 2016 byly v platnosti
smlouvy s 21 klienty respitní péče,
alespoň 1 hodina přímé péče byla
poskytnuta 18 z nich; v celkovém
rozsahu 6 097 hodin přímé péče,
což je o více než 500 hodin více
přímé péče než v roce 2015. Služba
je nabízena všem Pražanům, nejvíce však naši službu využívají rodiny
na Praze 8, Praze 9 a Praze 4.
Dle plánu jsme v roce 2016 v rámci
konzultací přistoupili k omezení
služeb prvního kontaktu a naopak
jsme rozšířili hloubkové poradenství. To se projevilo také na kvantitativních ukazatelích služby, kdy
jsme v roce 2016 oproti roku 2015
obsloužili o 106 klientů méně, ale
počet hodin přímé péče se navýšil
o 368 hodin. Osvědčuje se, že jedna konzultantka je k dispozici celé
pondělní odpoledne na telefonu.
Hloubkové konzultace (včetně hloubkových konzultací po
telefonu) byly poskytnuty více než
1000 klientů, v rámci projektu
jsme také upořádali 25 setkání
podpůrné skupiny pro rodinné
pečující (celkem 96 účastníků)
a 11 setkání podpůrné skupiny pro
lidi v počínající fázi demence (celkem 22 účastníků). Nadále jsme
poskytovali také konzultace po
telefonu a služby prvního kontaktu
(krátké telefonické a elektronické poradenství) – téměř 1200
kontaktů.
Projekt byl podpořen dotací
v rámci dotačního řízení hlavního
města Prahy pro rok 2016 (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. Respitní péče také Nadací
Agrofert.

Pražské
gerontologické dny
Pražské gerontologické dny 2016,
které ČALS pořádala spolu s ČGGS
ČLS JEP, Gerontocentrem Praha 8
a CELLO FHS UK, proběhly
22.–23. 9. 2016 na Fakultě
architektury ČVUT. Mediálním
partnerem se pro rok 2016 stala
skupina Medical Services nakladatelství Mladá Fronta. Podtitulem
konference byl Život s demencí – nové perspektivy. Konference
byla rozdělena do tří sekcí: Design
a architektura pro lepší život lidí
s demencí, Medicínské aspekty
života s demencí a Sociální aspekty
života s demencí. Druhý den konference byly tradičně organizovány
workshopy a po obědě se účastníci
mohli zúčastnit panelové diskuse,
jejímž tématem byly britské inspirace pro život s demencí.
Konference byla zařazena do dalšího vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků
(všeobecných sester, zdravotně
sociálních pracovníků a ergoterapeutů) a mezi další vzdělávání
pracovníků v sociálních službách
a sociálních pracovníků. Konference se zúčastnilo téměř 180 posluchačů.
Konference proběhla 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 2016 s cílem zlepšení
informovanosti o Alzheimerově
chorobě a jiných typech demence. V roce 2016 jsme se v rámci
edičních aktivit zaměřili na vydání
brožurek: Dopisy (brožura A5, 120
stran) – 2 000 kusů, doplněná Na
pomoc pečujícím rodinám (brožura
A5, 32 stran) – 2000 kusů, Zpráva
o stavu demence 2016 (brožura,
30 stran) – 500 kusů, Komplexní
péče o lidi s demencí (brožura A5,
40 stran) – 1 000 kusů, Strategie
České alzheimerovské společnosti
P-PA-IA (brožura A5, 20 stran) –
1000 kusů. V rámci Týdne paměti
jsme publikovali tradičně Noviny
k Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby (formát A5, 8 stran) –
4 500 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
Podpora MPSV ČR nám umožnila,
abychom nadále zůstali aktivními
členy obou významných mezinárodních organizací: jak Alzheimer
Europe (AE), tak Alzheimer’s Disease International (ADI). V rámci
projektu podnikala některé své
cesty na výbor AE Iva Holmerová,
nově zvolená předsedkyně výboru.
Konference a valné hromady AE se
v dánské Kodani zúčastnily Markéta Šplíchalová a Markéta Feherová.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností Ministerstva práce
a sociálních věcí.

Organizační
podpora
kontaktních
míst České
alzheimerovské
společnosti
V rámci projektu jsme poskytovali
kontaktním místům trvalou metodickou a organizační podporu, cílem bylo zajistit přenos know-how
do kontaktních míst a podpořit úzkou spolupráci mezi ČALS a jejími
kontaktními místy tak, aby pro lidi
s demencí v regionech byl dostupný obdobný rozsah služeb jako pro
lidi v Praze. V rámci projektu jsme
se zaměřili na podporu poradenství
(podporu certifikovaných poradců
pro lidi s demencí a jejich rodiny)
a zvyšování povědomí o Alzheimerově chorobě (Týden paměti).
V rámci projektu proběhlo setkání
kontaktních míst, setkání certifikovaných poradců a organizace
Týdne paměti.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností Ministerstva práce
a sociálních věcí.

Monitoring dění
v oblasti demence
Cílem projektu bylo přispět
ke zvýšení znalostí o demenci,
zvyšování povědomí o Alzheimerově chorobě a jiných příčinách
demence a přispět k destigmatizaci
lidí s demencí. Cíle bylo dosaženo
prostřednictvím monitoringu dění
v oblasti demence a publikováním
pravidelných článků na webu www.
alzheimer.cz a Facebooku ČALS.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu v rámci programu
Ministerstva zdravotnictví Program na podporu NNO působících
v oblasti zdravotnictví a ochrany
zdraví pro rok 2016.

Gerontologická
a organizační
supervize II
Obecným cílem projektu, na němž
dlouhodobě spolupracujeme
s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty
humanitních studií Univerzity
Karlovy a Gerontologickým
centrem, je zvyšování kvality
služeb poskytovaných seniorům
a osobám se zdravotním postižením v příspěvkových organizacích
Jihomoravského kraje. V roce 2016
byla prioritou projektu podpora
klientů a pracovníků domovů pro
osoby se zdravotním postižením.
V nabídce GOS II se objevily
aktivity z oblasti vztahové péče,
spolupráce s rodinou, případové
práce, sebeobhajování a divadelní
práce. Spíše než na plošné nabízení
aktivit všem PO JMK, zaměřili
jsme se na intenzivnější spolupráci
s klienty a pracovníky několika
zařízení.
Důraz byl kladen na podporu práv
klientů v sociálních službách, na
podporu aktivit klientů služeb, které nutně nevyžadují účast či spoluúčast pracovnic domovů. Konzultanti a konzultantky projektu se
scházeli s klienty, představili jim
zásady a možnosti práce tzv. sebeobhájců, podporovali jejich zájmy
během otevřených případových setkání a tvořivost v případě přípravy
divadelního představení.
K podpoře zaměstnanců PO
sloužily kurzy a supervize věnované novým trendům v péči o lidi
s duševním onemocněním a o lidi
s mentálním postižením. Sociálním
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.
Za největší úspěch považují lektoři a konzultanti projektu zájem
o spolupráci a aktivitu klientů
DOZP. Výsledky hodnocení kurzů
a následných konzultací od pracovníků PO byly výhradně pozitivní;

za úspěch považujeme především
ovlivnění praxe péče (případové
vedení, Bon Appetit, přístup ke
klientům s duševním onemocněním, podpora jejich samostatné
činnosti) a snahu většiny pracovnic
a pracovníků domovů poskytovat
dobrou péči.
Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje.

Přednášková
činnost
V roce 2016 se nám podařilo
akreditovat u MPSV další kurzy:
8 hodinové kurzy Hudba a pohyb
jako aktivizační a komunikační
prostředek pro seniory s demencí
a jejich pečující a Základy praktické etiky. Dále jsme reakreditovali
8 hodinový kurz Druhy demence,
detekce a zvládání bolesti – souvislosti zdravotního stavu a tzv.
problémového chování, Úvod do
komunikace s rodinnými pečujícími lidí s demencí, Úvod do měření
kognitivních funkcí pro pracovníky působící v soc. službách.
Celkem máme u MPSV akreditováno 17 kurzů. Jsme rádi, že se také
v roce 2016 podařilo uspořádat
rozsáhlý kurz Edukace a trénink
konzultantů – odborné sociální
poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné
příslušníky.
Vzdělávání bylo v roce 2016 poskytnuto 508 účastníkům, z toho
212 účastníků v rámci projektu
GOS.

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.
Ačkoliv se nabídka technologií,
které jsou schopné řešit potřeby
lidí, kteří jsou ohroženi blouděním, neustále rozšiřuje, má systém
„pasivního vyhledávání“, který
nabízí Bezpečný návrat, stále své
opodstatnění.

Dny paměti

Certifikace Vážka®

V roce 2016 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.
Výsledky projektu v roce 2016
je možné hodnotit jako velmi
uspokojivé. Vyšetřeno bylo celkem
1121 lidí a 36 % z nich byla doporučena návštěva specialisty. Díky
projektu tak více než 400 lidí našlo
konkrétní pomoc, kterou potřebovalo. Oproti roku 2015 došlo
k poměrně výraznému nárůstu
podílu vyšetřených odeslaných ke
specialistovi, letos bylo ke specialistovi odesláno o 11 % vyšetřených
více.
Projekt byl v roce 2016 podpořen
Ministerstvem zdravotnictví ČR
a společností Henkel.

V roce 2016 bylo držitelem certifikátu Vážka® celkem 63 organizací poskytujících služby lidem
s demencí. V tomto roce jsme
certifikátem ocenili patnáct nových
míst a 17 dalším byl certifikát
potvrzen. Certifikát poprvé získala
tato místa: domov se zvláštním
režimem Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace, domov
se zvláštním režimem Domova
pro seniory Heřmanův Městec,
příspěvková organizace, domov se
zvláštním režimem Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace, domov se zvláštním režimem
Alzheimercentra Jihlava, o.p.s.,
domov se zvláštním režimem
Domova Na zámku v Kyjovicích,
příspěvková organizace, domov
se zvláštním režimem Sociálních
služeb Lanškroun, příspěvková
organizace, domov se zvláštním
režimem Domova seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace, domov se zvláštním režimem
Domova Slunečnice Ostrava,
příspěvková organizace, domov se
zvláštním režimem Domova pro
seniory U Kostelíčka v Pardubicích,
příspěvková organizace, domov
se zvláštním režimem Domova
důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, domov
se zvláštním režimem Domova
pro seniory Dobětice, příspěvková
organizace, domov se zvláštním režimem Domova pokojného stáří ve
Zlíně, pro službu denní stacionář
Centrum sociální pomoci a služeb
Hradec Králové, o.p.s., denní stacionář Pečovatelské centrum Prahy 7
a denní stacionář Střediska Naděje
Zlín – Jižní Svahy.
V roce 2016 jsme poskytli pět
konzultací Vážky před samotnou
certifikací.

Rozvoj kontaktních
míst ČALS
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 v době zahájení projektu žádné
kontaktní místo nenacházelo, byl
v červenci roku 2016 ukončen.
V roce 2016 jsme dokončili realizaci všech naplánovaných aktivit:
v organizačním rozvoji byla podpořena jak nová, tak stávající kontaktní místa. Podpora byla směřována také přímo k zaměstnancům
kontaktních míst, kteří absolvovali
kurzy pro lektory a konzultanty,
anebo kurz pro poradce pro lidi
s demencí (oba kurzy byly následovány supervizí). V závěru projektu
byly vydány také tři publikace:
Komplexní péče o lidi s demencí.
Na příkladu kritérií certifikace
Vážka® – podkladová příručka
pro všechny zájemce o kvalitní
péči o lidi s demencí v pobytových službách. Podpůrné skupiny
pro rodinné pečovatele – reedice
příručky vydané v devadesátých
letech z podkladů Alzheimer‘s Disease International. A Příprava na
certifikaci Vážka® – příručka, jejíž
součástí je sebehodnotící dotazník,
který usnadňuje přípravu na certifikaci. Díky projektu vznikla nová
kontaktní místa v Ústí nad Labem,
Liberci, Jihlavě (jediné Alzheimercentrum Jihlava má prozatímní
status KM, neboť se jedná o nové
zařízení, které ještě není – především – personálně ukotvené),
Hradci Králové, Pardubicích a ve
Zlíně.
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
Veřejná sbírka spojená s informační kampaní byla také v roce
2016 zorganizována v září, v týdnu
kolem Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, na osmi místech
České republiky, pod osvědčeným
názvem Týden paměti. Lidé do
pokladniček přispěli 42 021 Kč. Do
výnosu sbírky započítáváme také
výnos DMS (celkem 23 284,50 Kč),
příspěvky na účet (celkem
95 068,00 Kč). Výnos benefičního koncertu Nezapomenutelný
večer, který proběhl 20. prosince
a prostředky za prodané vstupenky byly převedeny na sbírkový účet až v lednu 2017, bude
formálně zahrnut do vyúčtování
sbírky v roce 2017. Celkový výnos
sbírky byl přesto vyšší, než v roce
2015 a činil 152 524,58 Kč. Čistý
výtěžek sbírky zahrnující také část
výtěžku z minulého období (celkem
160,08 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!

Nezapomenutelný
večer 2016
Třetí Nezapomenutelný večer
proběhl 20. prosince 2016 od
20:00 v budově Českého rozhlasu,
první část večera byla Radiožurnálem živě přenášena. Cílem akce
bylo získat prostředky na podporu
poradenství ve výši 150 000 Kč
a zároveň přispět ke zvyšování
povědomí o Alzheimerově chorobě
a jiných typech demence.
Základního cíle večera se podařilo
dosáhnout: v souvislosti s koncertem se podařilo získat celkem
164 024 Kč: prodejem vstupenek
20 650 Kč, sponzorskými dary:
105 000 Kč, DMS (prosinec)
10 374 Kč a vklady na účet (mimořádné vklady na sbírkový účet
od 19. prosince do konce roku):
28 000 Kč.
Pozitivně hodnotíme také plnění
druhého cíle, jímž bylo zvyšování
povědomí o Alzheimerově chorobě.
Celý přímý přenos, tentokrát byla
spolumoderátorkou večera zkušená
Lucie Výborná, se nesl v duchu připomenutí role a práce rodinných
pečujících.
Koncert proběhl pod záštitou
a s podporou hlavního města Prahy. Koncertu poskytl svou záštitu
také ministr kultury ČR.

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

Demence a regiony 2015
Počet lidí s demencí žijících v jednotlivých krajích ČR

Zdroj: vlastní výpočty

Zdroj: vlastní výpočty
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Karlovarský 4 067
Ústecký 10 627
Liberecký 6 200
Královehradecký 8 817

1960

1990

2005

2015

2020

2050

Pardubický 7 829
Vysočina 7 874

Demence a věk
Počet lidí trpících v ČR demencí v závislosti na věku

Jihomoravský 18 399
Olomoucký 9 725

Zdroj: vlastní výpočty

Zlínský 9 196
1 ze 13 lidí starších 65 let

Moravskoslezký 17 248

1 z 5 lidí starších 80 let

1 ze 2 lidí starších 90 let
Infografiky pocházejí ze Zprávy o stavu demence 2016

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

Adresář
kontaktních míst
(k 21. 3. 2017)
Blansko
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3, 678 01
Blansko
516 414 507, 601 558 704
domov se zvláštním režimem,
poradenská linka, vyšetření paměti,
osobní konzultace (po objednání)
Brno
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
K. Šenkyříková
734 166 378 (po–pá 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
Z. Beránková, Juchelková
773 377 001
domov se zvláštním režimem, domov
pro osoby se zdravotním postižením,
poradenská linka, osobní konzultace,
vyšetření paměti
(nové KM, status bude potvrzen
v březnu 2017)
Karlovy Vary
Farní charita
Svobodova 743/12, 360 17
Karlovy Vary
D. Matoušová
353 434 215, 731 433 030
vyšetření paměti, poradenská linka,
týdenní stacionář
Krabčice
Diakonie ČCE – středisko
v Krabčicích
Rovné 58, 411 87 Krabčice
A. Gabrysz, M. Jeníková
730 815 065
poradenská linka, konzultace,
oddělení pro klienty s demencí,
respitní péče, svépomocné skupiny,
vyšetření paměti
Liberec
Oddělení 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,
osobní konzultace, svépomocné
skupiny
Domov seniorů Liberec –
Františkov
Domažlická 880/8, 460 07
Liberec
P. Kučera
482 362 104, 777 499 863
domov se zvláštním režimem,
poradenství, vyšetření paměti
Libice nad Cidlinou
Diakonie ČCE - středisko
Střední Čechy
Husova 2, 289 07 Libice nad
Cidlinou
E. Tomanová
325 625 672, 734 809 127
(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
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,
vyšetření paměti
Olomouc
Pamatováček, o.p.s.
Karafiátova 5, 779 00 Olomouc
E. Klevarová, K. Lepová
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
Š. Jirásková
466 611 703
domov se zvláštním režimem,
vyšetření paměti
Písek
Blanka – Středisko Diakonie
ČCE
Jiráskovo nábř. 2443, 397 01
Písek
B. Tejkalová
734 688 696, 382 219 057
poradenská linka, osobní konzultace,
pečovatelská služba, oddělení
pro klienty s demencí, domov pro
seniory Domovinka, home care,
vyšetření paměti
Písek
Alzheimercentrum Prácheň
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, vyšetření paměti
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

P. Čermáková
318 427 458, 777 111 198
poradenská linka, svépomocné
skupiny, respitní péče, denní
stacionář pro klienty s demencí týdenní pobyty, domov rodinného
typu, ošetřovatelské oddělení,
vyšetření paměti
Strážnice
Domov pro seniory Strážnice,
p.o.
Preláta Horného 515, 696 62
Strážnice
I. Kyjovská, M. Kouřilová
602 725 102, 604 457 582
domov se zvláštním režimem,
poradenství pro lidi postižené
syndromem demence, vyšetření
paměti, čaj o páté
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
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, osobní konzultace
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, osobní
konzultace

Kontaktní
informace
Česká alzheimerovská
společnost, o.p.s.
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
IČ: 66000971
Tel.: +420 283 880 346
info@alzheimer.cz
www.alzheimer.cz
certifikát Vážka
Dny paměti

Rok 2016 v ČALS
Úvodník výroční zprávy je pro
mě vždy zajímavou příležitostí
pro hodnocení předchozího roku.
Jak si tedy budeme pamatovat
rok 2016? Rok to byl velmi nabitý
(naše účetnictví jsme museli
rozdělit do 15 (!) středisek), mnoho
se nám povedlo, s některými věcmi
jsme bojovali, ale souhrnně si rok
2016 budeme spojovat s přívlastkem dobrý.
Rok začal schválením Plánu Alzheimer. To je pochopitelně výborná
zpráva, velmi důležité ale bude, jak
bude plán naplňován. Ačkoliv je
sledování postupu Plánu náročné,
často frustrující, je nutné, abychom
naši energii napínali tímto směrem
i nadále.
Dělo se mnoho nečekaného a o to
víc milého – Smikof uspořádal
sérii koncertů, jejichž výtěžek byl
věnován na podporu lidí s demencí
a jejich rodin. Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních
funkcí byly vyhlášeny nejkrásnější
knihou roku 2015. Svoji důvěru
nám věnovali dva mimořádní individuální dárci; pan Vykouřil nám
věnoval 50 000 Kč a pan Buřival
100 000 Kč. Navíc pravidelní
dárci, jako například pan Klabačka,
nám zůstávají věrni a svoji podporu nám poskytli i loni. Rozvíjela
se spolupráce se sdružením Moje
lékárna – lidé, kteří si chtějí nakoupit pomůcky
pro kognitivní trénink (od roku
2016 kromě Sešitů také Sadu pro
individuální kognitivní trénink)
si je díky této síti lékáren mohou
koupit v blízkosti svého domova.
Pojištěnci VZP navíc mohli získat
na jejich nákup příspěvek.
Samostatnou kapitolou je projekt
Rozvoje kontaktních míst ČALS –
jsme velmi rádi, že v jeho rámci
vznikla nová kontaktní místa
v krajských městech, kde dosud
chyběla, stejně jako oba kurzy
a příručky. To vše považujeme za
úspěšné. Méně radostná je administrace projektu, který ani v březnu
roku 2017 není formálně zakončen. Pozitiva ale převažují: díky
projektu jsme začali spolupracovat
s novými kontaktními místy, která
jistě oživí naši další práci a lidé
s demencí najdou pomoc blíž svým
domovům.
Jsme rádi, že v roce 2016 zdárně
pokračovaly osvědčené aktivity: velmi si vážíme spolupráce
s Českým rozhlasem, s „partou“
spojenou s Michalem Horáčkem
a s Gabrielou Demeterovou – třetí
Nezapomenutelný večer se opět
povedl. Pražské gerontologické
dny proběhly poprvé na Fakultě
architektury, těšíme se, že tento
směr života s demencí budeme
i nadále rozvíjet. V loňském roce
byly poprvé podpořeny Dny paměti
z veřejných zdrojů, také díky tomu
jsme loni překročili 8000 vyšetřených!

Úspěšní jsme byli i na mezinárodní scéně: Iva Holmerová byla
na podzim zvolena předsedkyní
Alzheimer Europe. Ivě ještě jednou
gratulujeme!
Rok 2017 je rokem 20. výročí
existence ČALS, tento rok tak budeme hodně vzpomínat, bilancovat
a především slavit!
21. března 2017
Martina Mátlová, ředitelka

Děkujeme!
Děkujeme společnosti Henkel
za podporu projektu Dny paměti,
Nadaci Agrofert za podporu
respitní péče ČALS. Děkujeme
také hlavnímu městu Praha, MPSV
ČR a MZ ČR za podporu ve formě
grantů a dotací.
Českému rozhlasu Radiožurnál
děkujeme za mediální podporu.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří nám pomohli uspořádat
Nezapomenutelný večer: Gabriele
Demeterové, Michalu Horáčkovi,
Lence Nové, Ondřeji Rumlovi,
Františku Segradovi, Janě Bezpalcové, Lukáši Pelikánovi, Kryštofovi
Pobořilovi, Tomáši Barošovi a Jiřímu Slavíčkovi. Stejně tak patří
náš dík zvukaři Michalu Pekárkovi.
Koncert by nemohl proběhnout
bez partnerů večera, kterými
v roce 2016 byly společnosti:
Leoš Vosol – Investorská a inženýrská kancelář, DPP a.s., Moje
lékárna, Petr Koukolíček, EV p. r.,
a Český rozhlas – Radiožurnál.
Smíchovské komorní filharmonii,
jejímu zřizovateli základní umělecké škole MusicArt a především
panu řediteli, Josefu Vondráčkovi,
děkujeme za krásné koncerty, které
v loňském roce uspořádali na podporu lidí s demencí a jejich rodin.
Děkujeme Studiu Najbrt – jsme
rádi, že vás to s námi stále baví a že
vznikají krásné věci!
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!
Osobně bych závěrem ráda poděkovala všem členkám našeho
základního týmu: Monice, Evě,
Markétě, Ivče, Lucce, Markétě,
Lence, Hedě, Hance, Gisele, Heleně a Ivě. Našemu ekonomickému
úseku děkuju za trpělivost, bylo
toho v roce 2016 opravdu hodně!

