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Orgány České 
alzheimerovské 
společnosti  
k 31. 12. 2021
 
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 2021 
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 2021
Náklady   (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy  
a nakupované služby  
celkem 1 635
Změna stavu zásob vlastní  
činnosti a aktivace 141
Osobní náklady celkem 6 396
Daně a poplatky 
Ostatní náklady celkem 51
Poskytnuté příspěvky  
celkem 67
Daň z příjmů 
Celkem 8 290
 
Výnosy   (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony  
a zboží celkem 1 861
Ostatní výnosy celkem 643
Přijaté příspěvky celkem 317
Provozní dotace celkem 5 819
Celkem 8 460
Výsledek hospodaření  
před zdaněním 350
Výsledek hospodaření  
po zdanění 350

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

…



Činnost České 
alzheimerovské 
společnosti v roce 
2021
 
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.

Na službu respitní péče bylo 
v platnosti stejně jako v předchozím 
roce 32 smluv. Alespoň 1 hodina 
respitní péče byla poskytnuta 
27 klientům. Celkem naše 
asistentky poskytly 4 768 hodin 
přímé péče, což je přibližně o 100 
hodin méně než v předchozím roce 
(kdy to bylo 4834,25 hodin). Tento 
počet hodin byl poskytnut během 
1 166 návštěv, průměrná doba 
poskytování respitní péče během 
jedné návštěvy tak dosáhla 4 hodin. 
Průměrná návštěva byla téměř 
o půl hodiny delší než v předchozím 
roce. 

Služba je poskytována na celém 
území hl. města Prahy, v loňském 
roce převažovali lidé z Prahy 9, 
8 a 6, kteří dohromady tvořili 
více než polovinu všech klientů. 
Z Prahy 9 bylo loni 7 klientů 
(22 %), z Prahy 8 bylo 6 klientů 
(19 %) a z Prahy 6 bylo 5 klientů 
(16 %). Polovinu uživatelů sociální 
služby tvořily ženy, kterým byl 
poskytován více než dvojnásobek 
hodin přímé péče (3 257,5 hodiny 
bylo loni poskytnuto ženám, 
1 510,5 hodiny mužům). Průměrný 
věk klientů činil v loňském roce 
82 let. 59 % klientů bylo starších 
80 let. Osm našich klientů bylo 
starších 90 let; nejstarší klientce 
bylo 94 let. 11 klientů má přiznaný 
příspěvek na péči ve IV. stupni, 
stejný počet ve třetím stupni; 
sedm klientů prochází šetřením 
pro přiznání příspěvku na péči 
(zpravidla se jedná o klienty, 
kterým jsme začali poskytovat 
službu v loňském roce). V loňském 
roce jsme uzavřeli smlouvy s 10 
novými klienty (žádostí bylo 14); 
smlouvy s 15 klienty byly naopak 
ukončeny. Nejstarší smlouva je 
z roku 2008, což znamená, že jedna 
klientka (také díky naší službě) žije 
s demencí v domácím prostředí 
přinejmenším 13 let. V roce 2021 

nebyl odmítnut žádný zájemce 
o službu.

Konzultace ČALS byly také 
v roce 2021 ovlivněny probíhající 
pandemií. Po většinu roku jsme 
nabízeli – vzhledem k převažující 
cílové skupině, kterou tvoří lidé, 
kteří patří ve vztahu ke covid-19 
k rizikové skupině – distanční 
konzultace (prostřednictvím 
telefonu anebo videohovorů); 
osobní prezenční konzultace 
v roce 2021 tvořily cca 40 % 
všech hloubkových konzultací. 
Ve virtuálním prostoru zůstala také 
většina podpůrných skupin pro obě 
cílové skupiny (lidé v počátečních 
stádiích demence a rodinní 
pečující), osobně proběhlo 24 % 
svépomocných skupin pro rodinné 
pečující a 27 % skupin pro lidi 
v počínající fázi demence.

Hloubkové konzultace (včetně 
hloubkových konzultací po 
telefonu) byly poskytnuty 954 
klientům (což je zhruba stejně jako 
v roce 2020), v rámci projektu 
jsme také uspořádali 21 setkání 
podpůrné skupiny pro rodinné 
pečující (tedy standardní počet 
jako v „normálních“ letech; celkem 
82 účastníků, oproti roku 2020 
téměř trojnásobek) a 11 setkání 
podpůrné skupiny pro lidi 
v počínající fázi demence (o čtyři 
setkání více oproti předchozímu 
roku; celkem 42 účastníků – 
což je oproti roku 2020 více 
než dvojnásobek). Nadále jsme 
poskytovali také služby prvního 
kontaktu (kratší telefonické 
a elektronické poradenství) – 
871 kontaktů, tedy přibližně o 20 % 
méně než v roce 2020. 

Projekt byl podpořen dotací 
v rámci Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb 
pro poskytovatele sociálních 
služeb, kteří poskytují sociální 
služby zejména na území hl. m. 
Prahy nebo občanům hl. m. Prahy 
pro rok 2021, grantem z Programu 
podpory registrovaných sociálních 
služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy pro rok 
2021, dotací v rámci dotačního 
řízení Městské části Praha 8 
v oblasti sociálních služeb na rok 
2021 (podpora registrovaných 
sociálních služeb) a v rámci 
mimořádného dotačního řízení 
MPSV pro rok 2021 na podporu 
mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií COVID_19 (Program 
podpory C).

Pražské 
gerontologické dny

Konference proběhla s podtitulem 
Život s demencí v nové době ve 

dnech 6.–7. října 2021 v prostorách 
Kongresového centra Praha 
(bylo možné se připojit on-line 
na živý přenos). Konferenci 
pořádala Česká alzheimerovská 
společnost, Česká gerontologická 
a geriatrická společnost ČLS JEP, 
Gerontologické centrum a Centrum 
pro studium dlouhověkosti 
a dlouhodobé péče FHS UK. Role 
odborného garanta konference 
se již opakovaně zhostila 
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

Ve středu 6. října zazněly příspěvky 
především z oblasti Novinky v léčbě 
a prevenci Alzheimerovy nemoci. 
Na konferenci vystoupili například 
Iva Holmerová, Jakub Hort či Jan 
Jakubík. Se zásadami regulace 
léčiv seznámila účastníky ředitelka 
SÚKL Irena Storová. Pozvání 
přijali i zahraniční hosté: ředitel 
amsterdamského Alzheimer centra 
Philip Scheltens, který se zaměřil 
na novou definici Alzheimerovy 
nemoci a Francesca Mangialasche, 
pracovnice vlivné FINGER, jež 
pohovořila o novinkách z výzkumu 
v oblasti snižování rizika a prevence 
demence. Norbert Žilka nabídl 
nový pohled na protein tau. Druhý 
den konference, čtvrtek 7. října, 
byl věnován workshopům, které 
proběhly opět jak prezenčně, tak 
on-line.

V rámci konference byl vydán 
sborník abstrakt (on-line účastníci 
jej obdrželi v elektronické podobě) 
a certifikát o účasti. Přihlášeno bylo 
147 účastníků, prezenčně se jich 
zúčastnila stovka (byla naplněna 
kapacita sálu). Možnosti zúčastnit 
se konference on-line během živého 
streamu využilo 34 účastníků. 
Záznam akce měl navíc po svém 
skončení celkem 525 zhlédnutí.

Konference proběhla s podporou 
hlavního města Prahy (granty 
hlavního města Prahy – Program 
Akce celopražského významu pro 
rok 2021). Hlavním partnerem 
konference byla společnost 
Viatris a partnerem konference 
byla společnost Biogen (Czech 
republic) s.r.o. 

Ediční činnost

Jednou ze základních činností 
ČALS je vydávání informačních 
materiálů. V jejich publikování 
jsme pokračovali také v roce 2021 
s cílem zlepšení informovanosti 
o Alzheimerově chorobě a jiných 
typech demence. V tomto roce jsme 
vydali Noviny k Mezinárodnímu 
dni Alzheimerovy choroby (formát 
A5, 8 stran; 3 000 kusů), brožury 
Dopisy (brožura A5, 120 stran; 
5 500 kusů), Na pomoc pečujícím 
rodinám (brožura A5, 32 stran; 
5 500 kusů) a Jak upravit domov 
člověka s demencí (brožura A5, 

56 stran; 500 kusů). Vydali jsme 
všechny tři typy edukačních 
pohledů (pohlednice A5, 2 strany; 
4 500 kusů) a dva typy plakátů (A2 
a A3, 600 kusů). V rámci Týdne 
paměti jsme navíc vydali 150 
plakátů a 1 000 pohlednic.

Přehled zahrnuje veškeré vydané 
materiály (tedy včetně brožur 
vydaných pro společnost Viatris, 
anebo tiskových materiálů 
vydaných v rámci mobilních 
poraden).

Všechny brožury jsou dostupné 
také v elektronické podobě na 
našem webu.

Členství ČALS 
v mezinárodních 
organizacích

Spolupráce s mezinárodními 
organizacemi v rámci projektu 
Členství ČALS v mezinárodních 
organizacích (Alzheimer Europe 
(AE) a Alzheimer’s Disease 
International (ADI) pokračovala 
v roce 2021 úspěšně především 
v on-line prostředí.

Zapojení do mezinárodních 
organizací je pro nás dlouhodobě 
velmi přínosné. Ukázalo se to 
také v loňském roce, kdy nás 
posouvalo vpřed sdílení zkušeností 
se zvládáním covidu. Přínosné je 
také sdílení informací o novinkách 
v oblasti terapie Alzheimerovy 
nemoci, které je nám díky oběma 
mezinárodním organizacím 
zprostředkováno; informace 
dostáváme „z první ruky“ od 
autorů inovací. Tyto informace 
samozřejmě sdílíme nejen 
v rámci týmu, ale také s našimi 
spolupracujícími organizacemi 
a také širokou veřejností. Loni jsme 
se například výrazně inspirovali 
semináři, které pořádá Alzheimer 
Europe (AE Academy) a také 
webináři ADI a na mezioborovou 
konferenci Pražské gerontologické 
dny, kterou pořádáme, pozvali 
několik řečníků, kteří buď 
přímo vystoupili na zmíněných 
seminářích (FINGERS study, 
P. Scheltens), anebo alespoň 
pokrývali zásadní témata loňského 
roku (tau proteiny, aducanumab, 
role výživy v prevenci demence). 
Díky tomu došlo k diseminaci 
nejaktuálnějších zahraničních 
zjištění mezi odbornou a také 
širokou veřejnost.

Projekt byl podpořen z dotačního 
programu Ministerstva práce 
a sociálních věcí Podpora veřejně 
účelných aktivit seniorských 
a proseniorských organizací 
s celostátní působností pro 
rok 2021.



Gerontologická 
a organizační 
supervize VI

Hlavním cílem projektu 
Gerontologická a organizační 
supervize VI – odborná podpora 
pro klienty a pečující v zařízeních 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením zřizovaných 
Jihomoravským krajem (GOS 
– PROKLIP VI) je zvýšit kvalitu 
poskytovaných služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
v Jihomoravském kraji v souladu 
s kritérii kvality dlouhodobé péče, 
kritérii kvality ČALS a standardy 
paliativní péče. Projekt byl v roce 
2020 prodloužen kvůli probíhající 
pandemii, ta ale zásadně ovlivnila 
i jeho dokončení v roce 2021.  
Vzdělávací a výzkumné aktivity 
plánované za účasti klientů 
a pracovnic přímo v domovech 
nebylo možné realizovat. Přímá 
práce s klienty v prostředí 
pobytových služeb (nejpodstatnější 
část plánovaných aktivit) nebyla 
možná. Poslední rok projektu 
GOS PROKLIP bohužel nebylo 
možné realizovat tak, jak jsme 
zamýšleli. Věříme nicméně, že 
společné úsilí věnované péči o lidi 
s demencí, podpora začleňování 
lidí s postižením, ale i podpora 
pracovnic pobytových služeb 
zřizovaných JMK přispěly k lepší 
kvalitě péče v Jihomoravském kraji.

Projekt byl podpořen dotací 
Jihomoravského kraje.

Přednášková 
činnost

V roce 2021 se nám podařilo nově 
akreditovat u MPSV 16hodinový 
kurz Rozvoj kvality péče o osoby 
s demencí pro sociální a vedoucí 
pracovníky (na příkladu programu 
pro zkvalitnění péče Bon Appetit 
– radost z jídla). Celkem máme 
u MPSV akreditováno 15 kurzů.

Vzdělávání bylo v roce 2021 
poskytnuto 166 účastníkům, 
z toho 95 osob se zúčastnilo kurzů 
s akreditací MPSV. Kvůli nepříznivé 
epidemické situaci jsme některé 
kurzy realizovali on-line. Podařilo 
se nám uskutečnit on-line Kurz pro 
rodinné pečující o lidi s demencí. 
Zrealizovali jsme i tři on-line kurzy 
interního vzdělávání.

V rámci spolupráce s Českou 
lékárnickou komorou se v červnu 
2021 uskutečnil již 9. běh kurzu 
garantovaného ČLnK Poradenství 
a péče o pacienty s Alzheimerovou 
chorobou. Stáž v našem sídle 
absolvovalo 5 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 403 lidí, kteří 
službu využívají.

Dny paměti

Projekt Dny paměti byl obdobně 
jako všechny činnosti naší 
společnosti již druhým rokem 
zasažen dopady pandemie. 
Vzhledem k tomu jsme neplánovali 
hromadné akce a snažili jsme se 
řešit pouze akutní potřebu lidí 
o měření paměti, a to v době, kdy 
byla pandemická situace příznivější. 
Přesto se nám podařilo splnit dílčí 
cíl projektu – vyšetřených Pražanů 
bylo více než plánovaných 150.

Měření paměti probíhalo během 
roku 2021 v sídle naší organizace. 
Ve spolupráci s MČ Prahy 13 jsme 
pak měření paměti zorganizovali 
i na radnici Prahy 13 a to ve 
dnech 21. a 23. 6., 28. a 30. 6. 
Na problematiku poruch paměti 
a jejich prevenci jsme upozorňovali 
např. na Dnech zdraví, které 
pořádala MČ Praha 13 (16. 6. 2021) 
či v rámci pražské mobilní 
poradny (13.–15. 9. 2021). 

V rámci projektu jsme v roce 
2021 vyšetřili paměť celkem 391 
lidí, 31 % z nich byla doporučena 
návštěva specialisty. Díky projektu 
tak 123 lidí našlo konkrétní pomoc, 
kterou potřebovalo. 

Projekt byl podpořen grantovým 
programem hlavního města Prahy 
v oblasti zdravotnictví pro rok 
2021.

Certifikace Vážka®

V roce 2021 bylo držitelem 
certifikátu Vážka® celkem 66 
organizací poskytujících služby 

lidem s demencí. I tento rok 
byl poznamenán nepříznivou 
epidemickou situací a auditorské 
výjezdy nebylo možné realizovat 
v plné míře. Přesto se nám podařilo 
uskutečnit 25 přezkumných 
auditů. Všechna zařízení, kde 
přezkumný audit proběhl, splňovala 
Kritéria hodnocení kvality Vážka® 
a certifikát obhájila. Zařízením, 
kterým v loňském roce platnost 
certifikátu skončila, a přitom se 
nepodařilo provést přezkumný 
audit, byla platnost certifikátu 
Vážka® prozatím prodloužena.

V roce 2021 jsme poskytli jednu 
konzultaci před certifikací Vážka® 
a jednu konzultaci v rámci příprav 
na recertifikaci.

Veřejná sbírka 
Týden paměti 
a Nezapomenutelný 
večer

Veřejná sbírka spojená s informační 
kampaní byla i v roce 2021 
zorganizována tradičně v září, ve 
dvou týdnech kolem mezinárodního 
dne Alzheimerovy choroby. Do 
sbírky Týden paměti se zapojila 
tři kontaktní místa ČALS. Lidé do 
pokladniček přispěli 30 745 Kč. Do 
výnosu sbírky dále započítáváme 
také výnos DMS (celkem 11 937 
Kč), příspěvky na účet (celkem 
91 534 Kč). Celkový výnos sbírky 
byl vyšší než v předchozím roce 
a činil 134 216 Kč. Část čistého 
výtěžku sbírky ve výši 29 190,01 Kč 
byla použita na zlepšení péče 
o klienty s demencí v kontaktních 
místech České alzheimerovské 
společnosti. Za všechny dary tímto 
ještě jednou děkujeme!

V rámci přizpůsobení se covidové 
situaci jsme uspořádali koncert 
on-line. Při plánování termínu jsme 
se rozhodli využít toho, že se nám 
podařilo zapojit se do benefičního 
dílu pořadu Kde domov můj, který 
Česká televize odvysílala 2. prosince 
od 18:25 na prvním programu 
(ČT 1) a během tohoto pořadu 
jsme na premiéru koncertu pozvali 
diváky ČT.

On-line koncert měl premiéru 
2. prosince v 19:00 (a je nadále 
dostupný na YouTube kanálu 
České alzheimerovské společnosti). 
Koncert byl složen z jednotlivých 
„klipů“, které buď natočili sami 
umělci, anebo jsme se na jejich 
natočení podíleli my. Koncert 
zahrnoval klipy Aleše Hámy, 
Jana Smigmatora, Petry Vojtkové 
a Romana Vojtka, Dáši Zázvůrkové, 
Ivy Pazderkové, Kateřiny Bohatové 
a Ondřeje Baumrukra. Na koncert 
jsme neprodávali vstupenky, přesto 
hodnotíme celou akci pozitivně. 
Měřítkem úspěchu jsou DMS, které 

byly ten večer a v následujících 
dnech zaslány na číslo společnosti. 
Ačkoliv nejsme schopni odlišit, 
které DMS přišly díky naší účasti 
v televizní soutěži a které posílali 
diváci koncertu, můžeme říci, 
že kombinace těchto dvou akcí 
přinesla nebývale vysoký výtěžek 
(připsán byl v roce 2022). Ten více 
než osminásobně převyšuje výtěžek, 
který jsme dosáhli během živého 
vysílání koncertu rozhlasem.

Nezapomenutelný večer proběhl 
s podporou hlavního města Prahy 
(granty hlavního města Prahy – 
Program Akce celopražského 
významu pro rok 2021).

Mobilní poradny

Vzhledem k loňským zkušenostem 
jsme akci připravili v první polovině 
září (13.–15. 9.) před obchodním 
centrem Westfield Chodov, což 
se nám pro naši cílovou skupinu 
jevilo jako bezpečnější. Umístění 
stánku ale mělo – podle všeho – 
dopad na jeho návštěvnost, která 
měla v průběhu konání poradny 
poměrně výrazně sestupnou 
tendenci (to si vysvětlujeme tím, 
že poradna byla na náměstí, přes 
nějž do OC přicházeli lidé z okolí 
na každodenní nákupy, jejich 
potenciální potřeba navštívit 
poradnu se tedy během tří dnů 
postupně vyčerpávala). Přesto 
se podařilo splnit plánovanou 
průměrnou návštěvnost poradny.

V souladu s předchozími 
zkušenostmi jsme plánovali alespoň 
450 návštěv mobilní poradny 
(každý den průměrně 150). Tohoto 
cíle se nám podařilo dosáhnout, 
neboť každý den jsme byli 
v kontaktu v průměru s téměř 180 
lidmi. Podařilo se nám tak překonat 
plán uvedený v projektu. Během 
třech dnů jsme hovořili s celkem 
535 lidmi, se 180 z nich naše 
konzultantky vedly delší rozhovory. 

V rámci projektu jsme připravili 
dotisk základních brožurek 
(Jak upravit domov člověka 
s demencí, Dopisy a Na pomoc 
pečujícím rodinám, jichž jsme měli 
nedostatek; vytiskli jsme 500 ks 
od každé brožury), edukačních 
pohledů (3*1500 ks) a edukačního 
letáku Noviny Nezapomeň na… 
(3 000 ks). V rámci projektu jsme 
také vyrobili propagační materiály 
(balónky, placky, letáky, pohledy 
a tašky) stejně jako roll-upy (Týden 
paměti) a vizitky.

Projekt proběhl s podporou 
hlavního města Prahy (granty 
hlavního města Prahy – Program 
Akce celopražského významu pro 
rok 2021). Partnerem projektu 
byla společnost Moje lékárna.



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 2021
Počet lidí trpících v ČR demencí v závislosti na pohlaví

Zdroj: vlastní výpočty

 

 ženy 110 075  muži 50 597



Infografiky pocházejí ze Zprávy o stavu demence. Pro výpočty prevalence v roce 2021 byla použita aktuální studie Alzheimer Europe. Dementia in 
Europe. Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe, 2020.

Demence a regiony 2021
Počet lidí s demencí žijících v jednotlivých krajích ČR

Zdroj: vlastní výpočty

 Praha 20 059

  Středočeský 18 870 

 Jihočeský 9 904

 Plzeňský 8 858

 Karlovarský 4 188

 Ústecký 11 046

 Liberecký 6 484 

 Královéhradecký 9 047

 Pardubický 8 061

 Vysočina 8 076

  Jihomoravský 18 804

 Olomoucký 9 970

 Zlínský 9 435

  Moravskoslezský 17 870



Kontaktní místa 
ČALS

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

Adresář 
kontaktních míst  
(k 30. 4. 2022)

Blansko      
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 3, 
678 01 Blansko
M. Hynková
516 410 206, 607 085 579
domov se zvláštním režimem, osobní 
konzultace (po objednání), vyšetření 
paměti

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
D. Dvořáčková
388 902 118
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 
J. Tkáčová
778 494 010
domov se zvláštním režimem, 
poradenská linka, osobní konzultace, 
vyšetření paměti 

Karlovy Vary     
Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12, 
360 17 Karlovy Vary
D. Matoušová
353 434 214, 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 následné péče/ 
Poradna pro poruchy paměti, 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 01 Liberec
L. Ptáčková
485 313 203  
(nutno se předem objednat)
poradenská linka, vyšetření paměti, 
osobní konzultace, svépomocné 
skupiny pro rodinné pečující

Liberec     
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, 
svépomocná skupina pro rodinné 
pečující

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, vyšetření paměti

Olomouc     
Pamatováček, o.p.s.
Karafiátová 5, 779 00 Olomouc
E. Klevarová, M. Málková
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 2022

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

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     
ALZHEIMER HOME 
Loucký Mlýn
Radčice 58, 389 01 Vodňany
L. Bürgerová
773 377 021
poradenská linka, konzultace, 
oddělení pro klienty s demencí, 
vyšetření paměti (paměť je možné 
vyšetřit jak v Radčicích, tak Písku)

Plzeň     
Městská charita Plzeň – 
Domov Sv. Aloise
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
M. Jelínková
377 310 410 
poradenská linka, osobní konzultace, 
vyšetření paměti, svépomocné 
skupiny, domov se zvláštním 
režimem

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
M. Svobodová
737 251 812
domov se zvláštním režimem

Zlín     
Naděje, pobočka Zlín
Okružní 5550, 760 05 Zlín
J. Vrubelová
575 758 131, 603 281 676
domov se zvláštním režimem, denní 
stacionář, vyšetření paměti

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 
FB: ceska.alzheimerovska.
spolecnost

Datová schránka: yxmtufx

Běžný účet: 
19/3939060237/0100
Sbírkový účet: 20250277/0100

  certifikát Vážka®

  Dny paměti



Rok 2021 v ČALS
Loňský úvodník výroční zprávy 
se věnoval zkušenosti s covidem, 
kterou jsme v té době považovali 
za unikátní a téměř ukončenou. 
Čas ukázal, že nejenže jsme covid 
neporazili, ale že musíme čelit 
ještě větším výzvám. V únoru začal 
válečný konflikt, který se nás velmi 
úzce dotýká. Nejen kvůli naší his-
torické zkušenosti s Ruskem, nebo 
geografické blízkosti s Ukrajinou, 
ale i kvůli množství válečných 
uprchlíků, kteří u nás hledají 
a snad i nacházejí pomoc. Mezi 
jednou krizí, o níž se aktuálně 
domníváme, že skončila (ačkoliv 
v jiných částech světa stále probíhá 
a někde je vývoj covidu a reakcí na 
něj docela dramatický) a dru-
hou krizí, v jejíž konec prozatím 
jenom doufáme, uběhl opravdu 
minimální čas. Nadechnout jsme 
se mohli jenom velmi krátce. Ne 
nadarmo se v poslední době tak 
často skloňuje slovo odolnost; 
ostatně „resilience v demenci“ 
byla podtitulem loňské konference 
Alzheimer Europe.

Loňský rok tak opět nebyl vůbec 
jednoduchý. Lidi s demencí žijící 
v institucích byli kvůli covidu 
vystaveni velké míře izolace. 
Podobně na tom byli lidé s de-
mencí v domácím prostředí. Ti 
měli sice nablízku své rodinné 
příslušníky, vnější svět jim ale byl 
často zapovězen, protože nemohl 
být považován za bezpečný. V této 
souvislosti je snad jedna věc, 
kterou bychom mohli považovat 
za užitečnou a tedy pozitivní. 
Velmi důležitá je zkušenost, kterou 
jsme během covidu zažili téměř 
všichni – to, že náš svět najednou 
přestal být jednoduše uchopitelný, 
srozumitelný a že jsme se nemohli 
spolehnout na plány ani naše 
zkušenosti. To, že jsme všichni 
zažili nějakou formu izolace. To 
že jsme trávili mnohem více času, 
než jsme byli zvyklí, ve svých 
domovech bez možnosti užívat 
si vymožeností naší doby – zajít 
na koncert, na výstavu, normálně 
si nakoupit, vyjet na dovolenou 
k moři. Naše zkušenost se tak 
v mnohém přiblížila tomu, co lidé 
s demencí a jejich rodiny zažívají 
po nástupu nemoci denně. Kromě 
nepříjemných symptomů musí 
čelit jisté nepředvídatelnosti vývo-
je choroby, ztrácejí přátele, příliš 
často musejí opouštět své koníčky, 
žijí mnohdy uzavřeni mezi čtyřmi 
stěnami s minimem pozitivních 
vnějších stimulů… V duchu hesla 
všechno zlé je pro něco dobré, 
proto doufám, že naše nepříjemná 
zkušenost s covidem může přinést 
další stimuly do naší práce na zlep-
šování života lidí s demencí.

Ani covid ale naši práci nezastavil. 
Počátkem roku byl schválen důle-
žitý vládní dokument NAPAN (Ná-
rodní akční plán pro Alzheimerovu 

nemoc a obdobná onemocnění 
pro 2020–2030). Jsme rádi, že 
jsme se na jeho podobě díky práci 
Hanky Janečkové podíleli také my. 
Pokračovali jsme v poskytování 
sociálních služeb – respitní péči 
v domácnostech jsme poskytovali 
s výjimkou krátkých přestávek 
i během covidu. Konzultace se 
podobně jako svépomocné skupiny 
téměř úplně přesunuly do on-line 
prostředí. Pražské gerontologické 
dny jsme uspořádali hybridně, 
měli jsme tak prezenční i virtuální 
účastníky. Pracovali jsme na nové 
autorské publikaci o nefarmako-
logických metodách, která vyšla 
počátkem roku 2022. I v roce 2021 
jsme si dopřáli Nezapomenutelný 
večer – koncert se ale vzhledem 
k okolnostem konal jako virtuální 
událost na našem YouTube kanálu. 
Dokázali jsme uspořádat také naši 
velice úspěšnou mobilní poradnu 
v OC Westfield Chodov. Lapidár-
ně řečeno jsme naši práci hodně 
přizpůsobili vnějším podmínkám. 
A že se nám to celkem povedlo, 
je zásluhou všech mých skvělých 
kolegyň. Díky za to! 

Kromě běžné agendy jsme znač-
nou energii věnovali také „boji“ 
za rozumnou zákonnou definici 
pacientské organizace. Dopadlo to 
dobře, pacientské organizace na-
štěstí nejsou definovány svou práv-
ní formou (v návrhu byly pouze 
spolky) a ČALS se tak nadále může 
mezi tyto organizace řadit. Trochu 
stresu a nakonec hodně radosti 
jsme prožili díky účasti v soutěži 
Kde domov můj. Nejen že Lucie 
vyhrála neuvěřitelných 22 tisíc, ale 
na DMS účet v prosinci (kdy byla 
také premiéra koncertu) přibylo 
bezmála 130 tisíc.  

Rok 2021 přinesl i dvě smutné 
zprávy. Bohužel nás navždy opusti-
ly dvě naše kolegyně z kontaktních 
míst – paní Marie Blatoňová z Pří-
brami a primářka Alena Jiroudko-
vá z Liberce. Obě dvě byly ve své 
době pro ČALS a její rozvoj velice 
důležité. Ještě jednou děkujeme 
za vše!

Martina Mátlová 
16. května 2022

Děkujeme!
Hlavnímu městu Praha, MPSV ČR 
a MČ Praha 8 za podporu ve formě 
grantů a dotací. 
Jihomoravskému kraji za 
dlouhodobou spolupráci v rámci 
projektu GOS.
Všem našim individuálním dárcům 
za podporu a důvěru! 
Studiu Najbrt za skvělé vztahy 
a vynikající spolupráci, jejímž 
výsledkem jsou samé krásné věci.
EV PR za pomoc a podporu 
nejen s koncertem a mobilními 
poradnami.
Obchodnímu centru Westfield 
Chodov a společnosti Moje lékárna 
za pomoc s mobilními poradnami.
ČT za pořad Kde domov můj?
Členům dozorčí a správní rady 
za podporu a dohled. Předsedovi 
dozorčí rady, Janu Klinerovi, za 
četné právní rady. Předsedkyni 
správní rady, Hance Janečkové, za 
zastupování zájmů lidí s demencí 
a jejich rodin v pracovní skupině 
pro vznik NAPAN.
Závěrem už tradičně děkuju všem 
členkám našeho základního týmu: 
Moniko, Evo, Markéto, Miluško, 
Lucko, Markéto, Hedo, Hanko, 
Jano, Giselo a Sáro, děkuju 
za loňský rok a vaše nasazení 
a odolnost! Stejně velký dík patří 
našemu ekonomickému úseku. 
 


