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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám Výroční zprávu Alzheimercentra Černošice z.ú. za kalendářní rok

2019. Rok 2019 byl pro nás rokem prvním. V červenci 2019 jsme zahájili provoz,

přijímali první zaměstnance a první klienty. Byl to také rok zahájení budování

spolupráce s dalšími subjekty, zejména v obci Černošice, ale také v okolních obcích

kraje.

Naší snahou je být nápomocni zejména Středočeskému kraji zlepšenou dostupností

specializované péče o nemocné s Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demence.

Počet nemocných osob závislých na péči ve III. a IV. stupni rok od roku stoupá, a proto

bychom se rádi zapojili do koncepce budování optimální sítě sociálních služeb ve

Středočeském kraji a stali se tak v regionu důvěryhodným partnerem.

Jsme si vědomi toho, že Alzheimerova choroba a ostatní demence jsou jedněmi z

nejzávažnějších chorob, pokud se týká snížení kvality života pacientů a jejich

rodinných příslušníků, mortality, finanční zátěže veřejného zdravotnictví, sociální sféry

a rodin pacientů. V partnerství a spolupráci garantujeme odpovědný přístup.

Zařízení bylo vybudováno jako bezbariérové, citlivě reagující na nemocí změněné

potřeby klientů. Disponujeme vlastním provozně-technickým zázemím, zajišťujeme

nepřetržitou ošetřovatelskou péči, naplňujeme bio-psych-socio-spirituální potřeby

našich klientů.

Při naší práci vycházíme z holistického pojetí vnímání člověka. Naší ambicí je stát se

vyhledávaným zařízením pro zajištění důstojného stáří osobám, které onemocněli

demencí a vyhledávaným zaměstnavatelem s prostorem pro naplňování osobních a

profesních cílů zaměstnanců.

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.

Ředitelka Alzheimercenta Černošice 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 odborné 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 ČERNOŠICE z.ú.

3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení: Alzheimercentrum Černošice z.ú.

Právní forma: zapsaný ústav

Sídlo: Ostružinová 728, Černošice

IČO: 07234015
DIČ: CZ699003518
Bankovní spojení: 1387417584/2700
Ředitel: Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.

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

Při výkonu funkce zastupuje:  Ing. Kamila Valštýnová

E-mail: cernosice@alzheimercentrum.cz

Web: www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení

Alzheimercentrum Černošice z.ú. se nachází poblíž hlavního města Praha, v malebné

obci Černošice, na ulici Ostružinová 728. Areál je situován ve vilové zástavbě

v blízkosti řeky Berounky s výhledem na Brdské lesy.

Prostory Alzheimercentra byly navrženy s respektem na potřeby osob s demencí, s

dostatkem místa k setkávání a zároveň se zákoutími pro klid a soukromí. Součástí

objektu je rozlehlá a členitá zahrada, kterou klienti využívají nejen k procházkám a

posezení, ale i k volnočasovým aktivitám. Zahrada je volně přístupná a zároveň

bezpečná pro volný pohyb klientů. Usilujeme o to, aby se naši klienti u nás cítili, „jako

doma“.

Budova Alzheimercentra je třípatrová s prostornou vstupní halou, centrální jídelnou

s volným vstupem do zahrady. Vnitřní prostory budovy jsou bezbariérové. Na každém

patře jsou dvoulůžkové pokoje se sprchou, toaletou a umyvadlem, terapeutické

místnosti, společenské místnosti, kaple, jídelny. Pokoje v prvním patře mají přímý

volný vstup do zahrady. Ve třetím patře je umístěna rozlehlá terasa s výhledem na

Brdy.
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3.3. Účel Alzheimercentra Černošice z.ú.

Účelem působení Alzheimercentra Černošice z.ú. je snaha o zachování a zlepšení

kvality života osob s demencí a jejich blízkých. Svým působením se Alzheimercentrum

Černošice z.ú. snaží rozvíjet duchovní a materiální hodnoty, které se vztahují k péči o

osoby s demencí. Základní zásadou naší služby je individuálního přístup a dodržování

lidských práv při poskytování sociální a zdravotní péče využíváme moderní

terapeutické metody a trendy. Při práci s lidskými zdroji rozvíjíme potenciál

zaměstnanců, kteří poskytují přímou péči.

3.4. Vize Alzheimercentra Černošice z.ú.

Naší vizí je kvalitní, kvalifikovaná a profesionální podpora osob trpících demencí.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Černošice z.ú.

Cílovou skupinu tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním 27 let a výše.
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní a individuálně zaměřené,

celoroční pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy

demence, které již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. Služba

pro své klienty zajišťuje podporu, pomoc, péči ve všech oblastech života klienta,

které klient není schopen zvládnout samostatně. Nabízí klientům možnost

společenských kontaktů, poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a

vůle klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

4.1. Domov se zvláštním režimem
Cíle služby

 zajistit individuálně zjištěné a dojednané potřeby klienta v rámci jeho bio-

psycho-sociálních a spirituálních zvyklostí

 poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje,

s ohledem na jeho možnosti a schopnosti

 podporovat udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými klienta

 individuální přístup – uznání jedinečnosti osobnosti klienta a poskytování

služby maximálně uzpůsobené jeho osobním zvyklostem a biografii

 podpora samostatnosti a nezávislosti klienta – zachovávání optimální míry

soběstačnosti, nezávislosti a odpovědnosti, dokud a pokud to jde

 respekt a úcta k člověku – dodržování zásad slušného chování a etických

zásad, včetně empatického, akceptujícího přístupu a dodržování

diskrétnosti a soukromí klienta

 bezpečné a příjemné prostředí – zajištění důstojných podmínek pro

poskytování služby se snahou co nejvíce zachovat přirozený způsob života

klienta
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Zásady poskytované služby
 individuální přístup – uznání jedinečnosti osobnosti klienta a poskytování

služby maximálně uzpůsobené jeho osobním zvyklostem a biografii

 podpora samostatnosti a nezávislosti klienta – zachovávání optimální míry

soběstačnosti, nezávislosti a odpovědnosti dokud, a pokud to jde

 respekt a úcta k člověku – dodržování zásad slušného chování a etických

zásad, včetně empatického, akceptujícího přístupu a dodržování

diskrétnosti a soukromí klienta

 bezpečné a příjemné prostředí – zajištění důstojných podmínek pro

poskytování služby se snahou co nejvíce zachovat přirozený způsob života

klienta
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5. ALZHEIMERCENTRUM ČERNOŠICE Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Obsazenost zařízení
Alzheimercentrum Černošice z.ú. zahájilo provoz 1.7.2019. Do konce roku 2019 bylo

průběžně přijato 19 klientů z registrované kapacity 30.

Personál
Postupný nábor zaměstnanců probíhal v souladu se zajištěním nepřetržitého provozu

zařízení, provozu prádelny, kuchyně, úklidu a údržby objektu. Pracovníci v přímé péči

byli v rámci adaptačního období zaškolováni ve specifických pracovních postupech a

terapeutických přístupech.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY

Do programu aktivizačních činností byly postupně zařazeny spolupráce s lektorkou

jógy, tanečním mistrem, dětmi z mateřských a základních škol v obci a okolí. Pod

vedením pracovníků v přímé péči byly zajišťovány činnosti pro procvičování jemné

motoriky a koncentrace formou hraní her a kreativních činností, pro podporu

komunikace využití hudebních nástrojů a zpěv, pro podporu mobility cvičení.
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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.

7.1. Granty
Díky získání nadačního příspěvku Výboru dobré vůle -  Nadace Olgy Havlové ve výši

25 000 Kč jsme mohli rozšířit vybavení pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče

nákupem čtyř kusů aktivních antidekubitních matrací.

Alzheimercentrum Černošice z.ú. znamená pohodlný, bezpečný a zároveň aktivní pobyt
seniorů.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ČERNOŠICE 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






























