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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám Výroční zprávu Alzheimercentra Zlín z.ú. za kalendářní rok 2019,

který pokračoval zejména v rozšiřování a zvyšování kvality služeb pro naše klienty.

V roce 2019 byla rozšířena kapacita centra na 140 lůžek a v roce 2020 plánujeme

nabídku až 156 lůžek. Tato navýšení nám umožňují lépe uspokojovat vysokou

poptávku po našich službách a také napomáhat kraji při budování kvalitního

zabezpečení sociálních služeb.

Máme velkou radost, že byla realizována úprava venkovních prostor mezi horní a dolní

budovou centra. Venkovní terasa umožňuje klientům, jejich blízkým a pracovníkům

využívat venkovní posezení a nabízí možnost trávení času v příjemném prostoru mezi

zelení. Co nás také velmi potěšilo, že naši dva dobrovolníci, paní Magda Blahová a

pan Josef Přikryl, získali titul „Dobrá duše“ a pracovnice centra Boženka Nábělková

získala ocenění Zlínský anděl udělovanou pracovníkům v sociálních službách. Další

novinkou je vybudované dětské hřiště, které vzniklo pro děti z Dětské skupiny Brouček,

při našem centru. Nesmírně obohacující je obětavost, přistup a úsilí našich pracovníků,

kteří dávají Alzheimercentru ve Zlíně pocit domova pro naše klienty, což znamená že

naše práce není zbytečná a má smysl.

Velmi si také vážíme veškeré přízně, kterou jsme v roce 2019 obdrželi, jak ve formě

slovní podpory a poděkování při osobních setkáních, tak i ve formě darů, dotací, grantů

a příspěvků.

doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

ředitelka Alzheimercentra Zlín z.ú.
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2. SÍŤ ALZHEIMERCENTRUM

Skupina Alzheimercentrum byla založena v roce 1996 jako první specializované

zařízení v České republice k poskytování komplexní kvalifikované péče osobám

s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. V současné době poskytujeme

odbornou péči v 13 centrech napříč celou Českou republikou.

Od svého založení Alzheimercentrum klade zásadní důraz na kvalitu poskytované

péče a individuální přístup.

Řídíme se moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z nejnovějších vědeckých

poznatků, ale i zkušenostmi z dlouholeté praxe.

Náš odborný personál v péči a přístupu používá prvky bazální stimulace, validace a

širokou škálu aktivizačních programů.
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3. ALZHEIMERCENTRUM ZLÍN z.ú.

3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení: Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Právní forma: zapsaný ústav

Sídlo: Růmy 1393, 760 01 Zlín

IČO: 03461891

DIČ: CZ699003518

Bankovní spojení: 2111171995/2700

Ředitel: doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Statutární orgán - ředitel: Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje:   Ing. Kamila Valštýnová

E-mail: zlin@alzheimercentrum.cz

Web: www.alzheimercentrum.cz/zlin

3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Zlín z.ú. se nachází v klidné části města, v blízkosti centra města

Zlín a nedaleko lesa s krásným výhledem na Baťovy domky, na ulici Růmy 1391 a

1393. Zařízení odpovídá svým charakterem a umístěním životnímu stylu lidí, kteří jeho

služby využívají.

Kapacita centra je 140 klientů. Dvě vzájemně propojené budovy mají vždy dvě

nadzemní podlaží. V obou budovách je k dispozici výtah, který umožňuje volný pohyb

mezi patry. K budově patří také 2 venkovní terasy, které klientům umožňují pobyt na

čerstvém vzduchu a slouží k nejrůznějším aktivizačním činnostem.

Prostředí a podmínky odpovídají svým charakterem životnímu stylu klientů, cílům

poskytované služby a nárokům cílové skupiny uživatelů. Prostředí je přizpůsobeno

úrovni vnímání klientů.

Budovy jsou vybaveny jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Každý pokoj má vlastní

sociální zařízení se sprchou, toaletou a umyvadlem. Pokoje klientů jsou přizpůsobeny

jejich potřebám (polohovací lůžko, noční stolek, vlastní výzdoba atd.) Polohovací

postele s kvalitními matracemi poskytují dostatek pohodlí k odpočinku i komfortu při

vstávání. Každý klient si může přinést obrázky, fotografie, drobné předměty, zkrátka

to, co měl rád. Tyto věci navodí pocit domova a také pomáhají při reminiscenčních
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terapiích. V každém pokoji může mít klient televizor a vlastní drobný nábytek, který

vytváří dojem a pohodu domova. V zařízení jsou čtyři centrální koupelny, dvě z nich

disponují vanou. V objektu se nachází vstupní hala, v každém podlaží jídelny s LCD

televizory, reminiscenční místnost, společný obývací pokoj k využití pro klienty i

návštěvy a venkovní terasa. Jídelny a další společenské a terapeutické místnosti jsou

vybaveny tak, aby splňovaly svůj účel, přitom působily příjemně a útulně a současně

zabezpečovaly klientům bezpečné prostředí. Právě v těchto prostorách probíhá

každodenně pestrá škála skupinových terapií klientů, a to na základě jejich vnímání a

stupně onemocnění.

Chodby jsou vymalovány různobarevně k usnadnění orientace klientů. Stejně tak i

zárubně dveří u pokojů.

Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně, která odpovídá moderním

požadavkům na stravovací provoz. Individuálně zohledňujeme případné alergie či

dietní omezení. Chceme, aby klientům chutnalo jako doma. Vaříme jen z čerstvých

surovin, nepoužíváme umělá dochucovadla. Skladba jídelního lístku je připravována

nutriční terapeutkou, což zaručuje jeho vyváženost. V zařízení je zajištěna odborná

lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými sestrami, zdravotnickými

asistenty. O klienty dále pečuje tým složený ze sociálních pracovníků, pracovníků

v sociálních službách a aktivizačních pracovníků. Přímo v areálu se nachází i salón

krásy, do něhož pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka.

Lidská vřelost, vstřícnost, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče, odpovídající

požadavkům na důstojný život našich klientů, je pro nás prioritou.

Nedílnou součástí centra je Dětská skupina Brouček. Je určena dětem, jejichž rodič je

zaměstnancem organizace Alzheimercentrum Zlín, z.ú. nebo žije v nedalekém okolí či

sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení. Základním účelem provozování

školičky Brouček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do

pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně

postaráno. Dětská skupina Brouček je určena pro děti od jednoho roku věku do

zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb

dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Je

nepochybné, že přítomnost dětí v centru má na pozitivní vliv také na psychiku klientů

a mezigenerační setkávání je přínosné jak pro děti, tak pro naše klienty.
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3.3. Poslání Alzheimercentra Zlín z.ú.
Posláním je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční

pobytové služby osobám trpícím syndromem demence nebo chronického duševního

onemocnění, kteří již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.

3.4. Vize Alzheimercentra Zlín z.ú.
Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidi s demencí.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Zlín z.ú.
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s

kombinovaným postižením, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními

typy demence od 27 let věku, které mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální

situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Domov se zvláštním režimem
Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je

ubytování, stravování, hygiena, oblékání apod. Dále umožňuje společenský kontakt,

poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho

možnosti a schopnosti.

Cíle služby

 zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb

 poskytování takové míry podpory, kterou klient skutečně potřebuje

 udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými

Zásady poskytované služby

 zajištění bezpečné a odborné služby

 dodržování práv klientů (zejména Listina základních lidských práv a svobod)

 respektování přání a vlastní volby klientů

 respektování soukromí klientů

 individuální přístup

 podpora samostatnosti a nezávislosti klientů

 partnerství a úcta k člověku

 profesionalita a odbornost

 vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
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5. ALZHEIMERCENTRUM ZLÍN Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
Vývoj obsazenosti zařízení byl v průběhu roku stabilní a dosahoval 100 % obsazenosti.

Poptávka po námi nabízených službách výrazně převyšovala nabídku.

Personál
Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, pořádat vzdělávací aktivity a vážit si

svých zaměstnanců. V rámci vzdělávání podporujeme pracovníky na všech

pracovních pozicích, aby reflektovali trendy pro danou oblast a přenášeli získané

znalosti do praxe. Personál Alzheimercentra Zlín prochází každoročním vzděláváním

v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2019 mimo jiné

zaměstnanci absolvovali velmi zajímavé semináře a kurzy – Proměny stáří a geronto-

oblek, Demence v obrazech, Taneční a pohybová terapie vedená Mgr. Petrem Veletou

a kurz Validace. Geronto-oblek byl speciálně vyvinutý k tomu, aby simuloval stařecký

pohyb se všemi omezeními – pohybovými, zrakovými i sluchovými. Účastníci si tak

mohli osobně vyzkoušet, jak se cítí klient, o něhož pečují. Demence v obrazech pak

účastníkům kurzu pomohla pochopit svět lidí s demencí, odbourat předsudky a

nejistotu při práci s lidmi s demencí, odstranit bariéry v komunikaci a naučit se řešit

každodenní situace. Validace představuje uznání pocitů druhého člověka a podpořit

je. Pod vedení skvělé lektory, paní Márie Wirth, se učili pracovníci schopnosti vcítit se

a přiblížit se vnitřnímu prožívání staré dezorientované osoby.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019

Být aktivní je důležité v každém věku. Naše klienty denně zapojujeme do celé řady

činností, které jsou každému šité na míru. Znalost zvyků, zájmů a osobních potřeb nám

pomáhá připravit skladbu činností tak, aby pro klienta byly potěšením a zpříjemněním

dne. Proškolený personál při své práci využívá různých metod a způsobů přístupu a

komunikace s klientem pomocí bazální stimulace a prvků validace. Základními kameny

aktivizačních činností jsou reminiscenční terapie, tréninky paměti, muzikoterapie. K

aktivizaci slouží i speciálně vybavené místnosti pro ošetřovatelskou rehabilitaci,

cvičení jemné a hrubé motoriky, pro aromaterapii i terapeutické vaření a pečení. V

centru navíc probíhá canisterapie i terapie s poníky.

Nezavíráme se ani před světem – právě naopak: jezdíme na výlety, výstavy i do

divadel. Děti z mateřských a základních uměleckých škol, hudebních a divadelních

spolků pro nás pravidelně pořádají vystoupení.

6.1 Procházky a výlety mimo centrum v roce 2019

Návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti – muzikál Anička a bylinkové

kouzlo – únor
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Jarní procházka – březen

Samosběr jahod ve Fryštáku – červen

Účast na turnaji „Přesná šipka“ v Otrokovicích – září

Procházky podzimní krajinou – září

Návštěva divadelního představení v Městském divadle Zlín – Pan Kaplan má stále

třídu rád – řízen

Procházka městem a návštěva cukrárny – říjen

6.2 Tematické akce v roce 2019

Leden
Hudební vystoupení divadla

Slunečnice

Salón krásy

Únor
Oslava sv. Valentýna

Fašank na Růmech

2. odpolední plesání

Březen
Oslava Mezinárodního dne žen

Duben
Pletení velikonoční pomlázky

Barvení velikonočních vajíček

Plnění velikonočních jidášů

Koledování s folklórním souborem

Doubravjánek

Vyřezávání vrbových píšťalek

Pálení čarodějnic

Květen
Kuželkový turnaj

Stavění a kácení májky

Červen
Kavárna

Plážový den

Červenec
Levandulové mámení

Srpen
Břišní tance s Nikčou

Hudební divadlo Slunečnice

Září
Opékání špekáčků

Říjen
Jablečná kavárna
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Listopad
Uctění památky zesnulých

Halloween

Prosinec
Mikulášská nadílka

Zapojení se do projektu Ježíškova

vnoučata – vystoupení Slováckého

divadla v Uherském Hradišti

Pečení cukroví

Předvánoční posezení pro klienty a

jejich rodiny

Vystoupení folklórního souboru

Doubravjánek

Česko zpívá koledy

Štědrý den

Silvestr a Nový rok

6.3 Koncerty

Cimbálová muzika Denica, Panova flétna – pan Tomeček, Hudební divadlo

Slunečnice, Folklórní soubor Doubravjánek, Předvánoční koncert Slováckého divadla

v Uherském Hradišti
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2019

Děkujeme všem dárcům, kteří nás i v roce 2019 finančně podpořili. Velice si toho

vážíme.

Continental Barum s.r.o.

Manda Pavel

obec Štítná nad Vláří

obec Jankovice

město Vizovice

obec Topolná

Mgr. Svatava Blažková

město Slavičín

Obec Provodov

Obec Veselá

Skopal Vítězslav

MVDr. Skalička Miroslav

Válková Lenka

givt.cz

Renata Svarovská

Ing. Ladislav Šivic

MANAG invest.a.s.

obec Hluk

Premier Containers s.r.o.

REGA BRNO, spol. s.r.o

obec Spytihněv

CROSS Zlín, a.s.

CBS Nakladatelství s.r.o.

Technodat, CAE – systémy, s.r.o.

Jiří Petr

František Šebek

7.1. Granty a dotace

Obec Nivnice obec Kněžpole
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město Holešov

Nadace ČEZ

Nadační fond TESCO

město Napajedla

město Uherský Brod

město Uherské Hradiště

VDV Nadace Olgy Havlové

statutární město Zlín

obec Ratiboř

Obec Držková
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ZLÍN z.ú.
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9. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19. V prvních

měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí.

Vedení Společnosti zareagovalo již počátkem března 2020 nastavením

bezpečnostních opatření, která zahrnovala mimo jiné nákup ochranných hygienických

prostředků, proškolení personálu a dočasným nastavením tzv. COVID zón na

jednotlivých pracovištích.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání

a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání

podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za

předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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10. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této výroční zprávy jsou Přílohy, které tvoří:

Rozvaha k 31. 12. 2019
Výkaz zisků a ztrát za rok 2019
Příloha účetní závěrky za rok 2019
Zpráva auditora za rok 2019




























