Výroční zpráva za rok 2019

Orgány České
alzheimerovské
společnosti
k 31. 12. 2019
Zakladatelkou České alzheimerovské
společnosti, o.p.s., je doc. MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D.
Statutárním orgánem je ředitelka,
Mgr. Martina Mátlová. Společnost
má tříčlennou správní a dozorčí radu.
V roce 2019 nedošlo ve jmenovaných
orgánech k žádným změnám

Správní rada
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
(předsedkyně)
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Pavla Hýblová

Dozorčí rada
Mgr. Jan Kliner (předseda)
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
Michal Musil

Hospodaření
společnosti
v roce 2019
Náklady 
(v tis. Kč)
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
celkem
3 224
Změna stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace
-291
Osobní náklady celkem
5 777
Daně a poplatky
2
Ostatní náklady celkem
61
Poskytnuté příspěvky
celkem
80
Daň z příjmů
Celkem
8 853
Výnosy 
(v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem
1 662
Ostatní výnosy celkem
589
Přijaté příspěvky celkem
506
Provozní dotace celkem
6 318
Celkem
9 075
Výsledek hospodaření
před zdaněním
222
Výsledek hospodaření
po zdanění
222

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

…

Činnost České
alzheimerovské
společnosti
v roce 2019
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 rodinných
pečujících.
V souladu s projektem bylo v platnosti 36 smluv. Alespoň 1 hodina
přímé péče byla poskytnuta
34 klientům v celkovém rozsahu
5 457 hodin přímé péče, což je
o 1 194 hodin více než v předchozím roce. Služba je nabízena všem
Pražanům, nejvíce však naši službu
využívají rodiny v Praze 4, Praze 6
a Praze 8. I nadále konzultace,
které předcházejí zahájení poskytování respitní péče, zajišťuje dvojice
sociální pracovník a konzultant
odborného sociálního poradenství
přímo v domácnostech budoucích
klientů.
V případě odborného sociálního
poradenství – konzultací ČALS –
se nadále osvědčuje, že jedna
konzultantka je k dispozici celé
pondělní odpoledne na telefonu.
Hloubkové konzultace (včetně
hloubkových konzultací po telefonu) byly poskytnuty 1 005 klientům, což je přibližně stejně jako
v roce 2018. V rámci projektu jsme
také upořádali 22 setkání podpůrné skupiny pro rodinné pečující
Čaje o páté (celkem 74 účastníků).
Oproti předešlému roku se nám
opět podařilo uskutečnit setkání
pro lidi v počínající fázi demence
Toulky pamětí a duší (celkem
11 účastníků na třech setkáních).
Nadále jsme poskytovali také
konzultace po telefonu a služby
prvního kontaktu (krátké telefonické a elektronické poradenství) –
1 659 kontaktů.
Projekt byl podpořen dotací
v rámci dotačního řízení hlavního
města Prahy pro rok 2019 (Podpora registrovaných sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního
města Prahy), grantem poskytnutým z rozpočtu hlavního města
Prahy na rok 2019 v sociální
oblasti (podpora registrovaných

sociálních služeb poskytovaných
občanům hlavního města Prahy),
dotací v rámci dotačního řízení
Městské části Praha 8 v oblasti sociálních služeb na rok 2019 (podpora registrovaných sociálních
služeb) a darem České pojišťovny.

Pražské
gerontologické dny
Pražské gerontologické dny,
jejichž hlavním pořadatelem je
Česká alzheimerovská společnost,
spolupořadateli pak Gerontologické centrum Praha 8, ČGGS
ČLS JEP a CELLO FHS UK, se
konaly od 17. do 18. září 2019
na pražské Fakultě architektury
ČVUT. Tématem konference byla
Mezioborová spolupráce v životě
s demencí. PGD byly opět místem
setkání odborníků ze zdravotnictví i sociálních služeb. A protože
téma mezioborové spolupráce je
široké, rozšířila řady přednášejících
i trojice mladých architektů, kteří
přednesli své zkušenosti v oblasti
designu a života s demencí. Největší
odezvu však měla přednáška paní
Helen Rochford-Brennan z Irska,
která s demencí žije. Konference
byla výjimečná i panelovou diskuzí
na téma (nově vznikajícího) Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná
onemocnění. Mezi panelisty zasedla
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.,
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.,
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.,
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.,
a RNDr. Jitka Soukupová. Diskuzi
moderovala koordinátorka NAPANu
Ing. Bc. Hana Marie Broulíková.
Celkem během konference proběhlo
12 přednáškových hodin. Akce se
zúčastnilo 170 posluchačů.
Konference proběhla s podporou
hlavního města Prahy (Granty
hlavního města Prahy – Programy v oblasti akce celopražského
významu pro rok 2019).

Ediční činnost
Jednou ze základních činností
ČALS je vydávání informačních
materiálů. V jejich publikování
jsme pokračovali také v roce 2019
s cílem zlepšení informovanosti
o Alzheimerově chorobě a jiných
typech demence. V roce 2019
jsme v rámci ediční činnosti vydali
Noviny k Mezinárodnímu dni
Alzheimerovy choroby (formát
A5, 8 stran; 6 000 kusů), brožury
Dopisy (brožura A5, 120 stran;
3 000 kusů), Na pomoc pečujícím
rodinám (brožura A5, 32 stran;
5 000 kusů), Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA
(brožura A5, 20 stran; 1 500 kusů),
Podpůrné skupiny pro rodinné
pečovatele (brožura A5, 32 stran;
1 500 kusů), Komplexní péče o lidi

s demencí (brožura A5, 40 stran;
1 500 kusů) a Jak upravit domov
člověka s demencí (brožura A5,
56 stran; 3 000 kusů). Nově jsme
v roce 2019, v rámci Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci,
vydali pohlednici 5 tipů jak snížit
riziko vzniku demence, která srozumitelnou formou upozorňuje na
možnosti prevence poruch paměti
(pohlednice A5, 2 strany; 2 000
kusů). Další materiály jsme vydali
také pro mobilní poradny (viz dále).
Všechny informační materiály byly
distribuovány bezplatně především
prostřednictvím našich kontaktních
míst. Dostupné jsou také v elektronické podobě na našem webu.
Projekt byl podpořen z dotačního
Programu grantové podpory Ministerstva zdravotnictví a darem
České pojišťovny.

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). ADI sice v roce
2019 výroční konferenci nepořádala, měli jsme ale možnost účastnit
se několika webinářů zaměřených
na demenci a výzkum. Zapojili
jsme se také do studie zaměřené
na postoje lidí k demenci. Aktivity
ČALS a kampaň k Mezinárodnímu
dni Alzheimerovy nemoci jsme
v září zveřejnili na webu ADI, který
propaguje příklady dobré praxe
v jednotlivých zemích.
Konference Alzheimer Europe,
která se konala v říjnu v Haagu, se
zúčastnila Eliška Broučková a Eva
Jarolímová. S AE jsme v minulém
roce poměrně intenzivně spolupracovali na zapojení poslanců Evropského parlamentu do tzv. European
Alzheimer‘s Alliance, jejímž cílem
je, aby se problematika demence
stala prioritou na celoevropské
úrovni. Účastnili jsme se i Alzheimerovské akademie, která se konala
v červnu v Bruselu. Na tomto místě
bychom rádi poděkovali i panu
Mihovi Kastelic a jeho manželce
Aleně, kteří Česko poslední dva
roky zastupovali v pracovní skupině
lidí s demencí, která vznikla v rámci
AE. V prosinci 2019 se oba účastnili
setkání skupiny naposledy.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu Ministerstva práce
a sociálních věcí Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací
s celostátní působností a darem
České pojišťovny.

Gerontologická
a organizační
supervize V
Hlavním cílem projektu „Gerontologická a organizační supervize V – odborná podpora pro klienty
a pečující v zařízeních pro seniory
a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským
krajem“ je podpora rozvoje kvality
poskytovaných služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
a duševním onemocněním v Jiho
moravském kraji v souladu se
současnými trendy a dobrou praxí.
Konzultanti GOS V – PROKLIP
podpořili klienty a pracovníky
pobytových služeb v následujících
oblastech: rozvoj kvality poskytované péče prostřednictvím konkrétních
programů a činností (případová
práce; certifikace Vážka®; Bon appetit – vztahová péče, podpora interprofesionální spolupráce v oblasti
péče o duševní zdraví, péče Namasté
pro lidi s pokročilou demencí),
podpora práv lidí se zdravotním
postižením – zakládání a asistence
skupinám sebeobhájců, organizace
péče a vytváření prostředí podporující a rozvíjející schopnosti klientů
v podmínkách pobytové sociální
služby, např. podpora zaměřená na
uměleckou činnost lidí s postižením,
podpora profesní komunity sociálních pracovnic a rozvoj komunitní
péče pro starší lidi, lidi s demencí
a jejich rodiny.
Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje.

Přednášková
činnost
V roce 2019 se nám podařilo nově
akreditovat u MPSV 80hodinový
kurz Edukace a trénink poradců – odborné sociální poradenství
pro lidi se syndromem demence
a jejich rodinné příslušníky,
16hodinový kurz Rozvoj komunikačních dovedností s využitím
zpětné vazby z videa, 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 8hodinový
kurz Z mého života – Získávání
informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního
poskytování služby. Celkem máme
u MPSV akreditováno 12 kurzů.
Vzdělávání bylo v roce 2019
poskytnuto 570 účastníkům,
z toho 82 osob se vzdělávacích akcí
zúčastnilo v rámci projektu GOS.
V rámci spolupráce s Českou lékárnickou komorou se v roce 2019
uskutečnil již sedmý a osmý běh
kurzu garantovaného ČLnK Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. V rámci tohoto
kurzu absolvovalo stáž v našem
sídle 52 farmaceutů.

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. Aktuálně je v databázi kolem 377 lidí, kteří službu
využívají.

Dny paměti
Projekt Dny paměti zaměřený na
včasný záchyt poruch paměti se
v roce 2019 úspěšně rozvíjel. Paměť
si zájemci mohli nechat otestovat
jak v našich kontaktních místech,
tak ve spolupracujících lékárnách
sítě Moje lékárna, a to ve všech
regionech. V roce 2019 jsme opět
měřili paměť v budově Českého
rozhlasu na Vinohradech, dále jsme
spolupracovali s MČ Prahy 8 či 13,
kde jsme měřili paměť a upozorňovali na poruchy paměti v rámci
doprovodného programu místního
Dne zdraví. Ceníme si pokračující
spolupráce s Oborovou zdravotní
pojišťovnou, která v rámci programu Prevence Alzheimerovy nemoci
upozorňuje nejen na vyšetření
paměti, ale i na nutnost tréninku
kognitivních funkcí.
V rámci projektu jsme v roce 2019
vyšetřili paměť celkem 1 210 lidí,
35 % z nich byla doporučena
návštěva specialisty. Díky projektu
tak 424 lidí našlo konkrétní pomoc,
kterou potřebovalo.
Projekt byl v roce 2019 podpořen
Ministerstvem zdravotnictví ČR,
grantovým programem hlavního
města Prahy (Programy v oblasti
zdravotnictví pro rok 2019) a darem společnosti Henkel.

Certifikace Vážka®
V roce 2019 bylo držitelem certifikátu Vážka® celkem 71 organizací poskytujících služby lidem
s demencí. V tomto roce jsme
certifikátem ocenili 4 nová místa
a 24 dalším byl certifikát potvrzen.
Certifikát poprvé získalo Centrum
sociálních služeb Prostějov, p.o.,

pro službu domov se zvláštním
režimem, Domov pro seniory
Hostim, p.o., pro službu domov
se zvláštním režimem, Domov
Korýtko, p.o., pro službu domov
se zvláštním režimem a Domov
sociálních služeb Meziboří, p.o.,
pro službu domov se zvláštním
režimem.
V roce 2019 jsme poskytli dvě konzultace před certifikací Vážka®.

Veřejná sbírka
Týden paměti
a Nezapomenutelný
večer
Veřejná sbírka spojená s informační kampaní byla i v roce 2019
zorganizována tradičně v září, ve
dvou týdnech kolem mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.
Do sbírky Týden paměti se zapojilo
sedm kontaktních míst ČALS. Lidé
do pokladniček přispěli 64 942 Kč.
Do výnosu sbírky dále započítáváme také výnos DMS (celkem
13 039 Kč), příspěvky na účet
(celkem 95 364 Kč). Celkový výnos
sbírky byl vyšší, než v roce 2018
a činil 173 345 Kč. Část čistého
výtěžku sbírky ve výši 51 707,96 Kč
byla použita na zlepšení péče
o klienty s demencí v kontaktních
místech České alzheimerovské
společnosti. Za všechny dary tímto
ještě jednou děkujeme!
Nezapomenutelný večer proběhl
v roce 2019 už popáté a to zcela
netradičně. Připojili jsme se
k předvánoční Plavbě do Betléma
se Zdeňkem Bergmanem, převozníkem pražským. Na akci se
neprodávaly vstupenky, ale na
pronajatém místě jsme měli stánek
s informačními materiály a pokladničkou. Ačkoliv výtěžek pokladničky nebyl nijak vysoký, pozitivní
dopad akce – nejspíš – měla. V den
zveřejnění děkovného inzerátu
bylo na sbírkový účet připsáno
50 000 Kč.
Nezapomenutelný večer proběhl
s podporou hlavního města Prahy
(Granty hlavního města Prahy –
Programy v oblasti akce celopražského významu pro rok 2019).

Mobilní poradny
Mobilní poradna byla otevřena
od 22. do 24. října v nákupním
centru Westfield Chodov. V pohodlném a prakticky řešeném prostoru se našim třem konzultantkám
podařilo oslovit téměř 500 lidí,
kteří měli dotazy k demenci, sdíleli
zkušenosti nebo si chtěli nechat
vyšetřit paměť. Pro potřeby poradny jsme vydali některé informační
materiály (Na pomoc pečujícím rodinám, Jak upravit domov člověka
s demencí a pohled 10 příznaků)
a připravili propagační materiály
(balónky, placky).

Projekt proběhl s podporou
hlavního města Prahy (Granty
hlavního města Prahy - Programy
v oblasti akce celopražského
významu pro rok 2019), České
pojišťovny a obchodního centra
Westfield Chodov.

Demence včera, dnes a zítra
Predikce vývoje počtu lidí s demencí v ČR
Zdroj: Dementia in Europe. Yearbook 2019.
Estimating the prevalence of dementia in Europe.
Alzheimer Europe, 2020 a vlastní výpočty
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Demence a pohlaví 2019
Počet lidí trpících v ČR demencí v závislosti na pohlaví
Zdroj: vlastní výpočty
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Demence a regiony 2019
Počet lidí s demencí žijících v jednotlivých krajích ČR
Zdroj: vlastní výpočty

Praha 19 748
Středočeský 18 374
Jihočeský 9 642
Plzeňský 8 649
Karlovarský 4 178
Ústecký 10 886
Liberecký 6 316
Královéhradecký 8 888
Pardubický 7 904
Vysočina 7 908
Jihomoravský 18 449
Olomoucký 9 777
Zlínský 9 322
Moravskoslezský 17 530

Infografiky pocházejí ze Zprávy o stavu demence. Pro výpočty prevalence v roce 2019 byla použita aktuální studie Alzheimer Europe. Dementia in
Europe. Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe, 2020.

Kontaktní místa
ČALS
Česká alzheimerovská
společnost úzce spolupracuje
s 24 zdravotnickými anebo sociálními
zařízeními v České republice.

Adresář
kontaktních míst
(k 30. 5. 2020)
Blansko
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3,
678 01 Blansko
V. Bartošíková
516 410 206, 731 898 895
domov se zvláštním režimem,
vyšetření paměti, osobní konzultace
(po objednání)
Brno
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
K. Šenkyříková
734 166 378
poradenská linka, osobní konzultace
i v domácnosti (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.
Větrná 13,
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
L. Trochimovič
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
S. Pecharová
720 652 956
denní stacionář, pečovatelská
služba, vyšetření paměti

Jihlava
Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.
Romana Havelky 4899/13,
586 01 Jihlava
R. Horňáková
778 494 010
domov se zvláštním režimem,
poradenská linka, osobní konzultace,
vyšetření paměti
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 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 pro rodinné pečující
Dům seniorů Liberec –
Františkov
Domažlická 880/8,
460 07 Liberec
P. Kučera
482 362 104, 777 499 863
domov se zvláštním režimem,
poradenství, vyšetření paměti
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. Vrzáčková
568 834 960 (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.
Karafiátová 5, 779 00 Olomouc
E. Klevarová
585 426 110, 732 452 596
poradenská linka, osobní konzultace,
svépomocné skupiny, denní
stacionář, vyšetření paměti

Olomouc
AGE Centrum
Na Šibeníku 914/1,
779 00 Olomouc
J. Juráňová
774 501 796
denní stacionář, trénink paměti,
odborné ambulance (medicína
dlouhodobé péče, psychiatrie,
geriatrie, psychoterapie), terénní
psychiatrická sestra, vyšetření
paměti
Prozatímní KM, status bude
potvrzen v roce 2020
Ostrava
Slezská Diakonie SILOE
Ostrava, centrum denních
služeb, odlehčovací služby
a domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00 Ostrava –
Nová Ves
V. Raszková
733 142 425
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

Příbram
SANCO – PB s.r.o.
Rožmitálská 168,
261 01 Příbram
P. Čermáková
777 111 198
poradenská linka, osobní konzultace,
svépomocné skupiny, domov
rodinného typu, 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
Ústí nad Labem
Domov pro seniory Dobětice, p.o.
Šrámkova 3305/38A,
400 11 Ústí nad Labem
R. Jirkovská
472 772 902, 737 251 812
domov se zvláštním režimem,
vyšetření paměti
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

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

Kontaktní
informace

Písek
Alzheimercentrum Prácheň,
z.ú., Loucký Mlýn
Radčice 58, 389 01 Vodňany
L. Kadlecová
773 377 010
poradenská linka, konzultace, denní
stacionář, oddělení pro klienty
s demencí, vyšetření paměti (paměť
je možné vyšetřit jak v Radčicích,
tak Písku)

Tel.: +420 283 880 346
info@alzheimer.cz
www.alzheimer.cz

Česká alzheimerovská
společnost, o.p.s.
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
IČ: 66000971

Plzeň
Městská charita Plzeň –
Domov Sv. Aloise
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
M. Jelínková
377 310 411
poradenská linka, osobní konzultace,
vyšetření paměti, svépomocné
skupiny, domov se zvláštním
režimem

certifikát Vážka®
Dny paměti

Rok 2019 v ČALS
Počátek roku 2020 nám připravil
taková překvapení, že se na poklidný, „normální“ rok 2019 vzpomíná
docela obtížně. Čím by se nám měl
tedy tento rok zapsat do paměti?
Doufejme, že normálnost bude
brzy opět normální, a že tak budeme chtít vzpomínat i na jiné věci.
V roce 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. Alzheimer
Europe opět připravila iniciativu,
která umožnila potenciálním europoslancům přihlásit se k tématu
demence. Někteří z nich – také
budoucí čeští europoslanci – této
příležitosti využili. Je nicméně
nutné konstatovat, že spontánně se
problematikou demence nezabýval
prakticky žádný z nich. Lepší zprávou proto je, že práce na národní
strategii boje s demencí (NAPAN)
v roce 2019 výrazně pokročila.
Velký dík v tomto ohledu patří
koordinátorce přípravy NAPAN,
Haně Broulíkové, které se podařilo
vést o plánu konstruktivní debatu.
Méně radostná je nicméně aktuální informace, která s proklamovanou státní podporou tématu úzce
souvisí – letos MZ ČR nepodpořilo
projekt Dny paměti, ačkoliv tak
učinilo několikrát v předchozích
letech, s odůvodněním, že se jedná
o nekvalitní projekt(!). A nejméně
dobrá zpráva nakonec – v roce
2019 bylo uzavřeno lůžkové
oddělení Gerontologického centra,
které bylo určeno lidem s demencí.
Gerontologické centrum je dlouhodobý souputník České alzheimerovské společnosti. Spolupráce
Gerontocentra a ČALS často slouží
jako příklad dobré praxe a výjimečné synergie, je proto jasné, že
nám je ukončení jedné ze služeb
Gerontocentra velmi líto.
Pojďme k lepším zprávám. Loni
se nám povedlo úspěšně zvládnout všechny projekty a dařilo se
nám rozvíjet všechny naše služby.
Například již zmíněné Dny paměti
nabídly měření paměti více než
1 200 lidem; vyšetřených bylo
o pětinu více, než v roce 2018. Přibližně o čtvrtinu hodin více jsme
v porovnání s předchozím rokem
poskytli také v rámci respitní péče.
Více bylo také vydaných informačních materiálů; navíc jsme připravili také nový edukační pohled,
který byl tentokrát zaměřen na
prevenci demence.
Mimořádné pro nás byly mobilní
poradny, které jsme loni pořádali
nejen s kolegy z Mojí lékárny, ale
tentokrát také ve vlastní režii.
Dianě Turinové z Deco Loco se
v přátelském prostředí obchodního
centra Westfield Chodov povedlo
vytvořit útulný a intimní prostor,
kde byly zájemcům o problematiku
demence po tři dny k dispozici
naše kolegyně konzultantky. Mobilní poradna byla podle našeho

názoru velmi úspěšná, jsme proto
rádi, že ji můžeme plánovat také
letos.
Spolupráce s Mojí lékárnou, která
je hlavním odběratelem Sady,
nám umožnila dokončit také další
úspěšný projekt – Sadu pro skupinový kognitivní trénink. Sada je
druhým dílkem z trojdílné skládačky, jež vychází z původní Sady pro
kognitivní trénink II. Ačkoliv nám
rok 2020 předvedl, že plánovat se
má opatrně, věříme, že poslední
„krabici“ zaměřenou na mezigenerační spolupráci vydáme v dohledné době. I tento projekt ukázal,
jaké máme štěstí, že se můžeme
spolehnout na tvůrčí síly Studia
Najbrt a poctivost tiskárny Mare.
Zmiňovala jsem se o tom už
v loňském úvodníku výroční
zprávy. Počátkem roku 2019 se mi
narodil syn a je proto pro mě velmi
důležité, že se mohu spolehnout
na všechny svoje kolegyně, na
celý tým České alzheimerovské
společnosti. Jsem ráda, že všechny
ke své práci přistupují naprosto
zodpovědně, nesobecky a jsou
připraveny mě i sebe navzájem
kdykoliv zastoupit.
V posledních letech se nám dařilo
na tomto místě oznamovat narození. Letos musíme bohužel připomenout jeden odchod. Počátkem
roku 2019 totiž zemřel docent
Vojtěchovský, který byl velmi
důležitou osobou nejen při vzniku
ČALS, ale také později, kdy se často účastnil svépomocných skupin
anebo vystupoval na Pražských gerontologických dnech. Pan docent
nám bude velmi chybět!
16. června 2020
Martina Mátlová, ředitelka

Děkujeme!
Hlavnímu městu Praha, MPSV ČR,
MČ Praha 8 a MZ ČR za podporu
ve formě grantů a dotací.
Jihomoravskému kraji za dlouhodobou spolupráci v rámci projektu
GOS.
Českému rozhlasu Radiožurnál
za podporu projektu Dny paměti.
České pojišťovně za dar 500 000 Kč
přislíbený v roce 2017.
Společnosti Henkel za podporu
projektu Dny paměti.
Všem našim individuálním dárcům
za podporu a důvěru!
Studiu Najbrt za neutuchající energii a nápady, které (nejen) skvěle
vypadají.
EV PR za pomoc a podporu.
Obchodnímu centru Westfield
Chodov za pomoc s mobilními
poradnami.
Členům dozorčí a správní rady za
podporu a dohled. Předsedovi dozorčí rady, Janu Klinerovi, za četné
právní rady.
Osobně bych závěrem ráda poděkovala všem členkám našeho základního týmu: Monice, Evě, Markétě,
Elišce, Milušce, Lucce, Markétě,
Martině, Hedě, Hance, Gisele,
Zuzce, Janě. Stejně velký dík patří
našemu ekonomickému úseku.

