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Alzheimercentrum Česká Lípa má kapacitu 90 klien-
tů. Odborně proškolený personál v péči a přístupu ke 
klientům používá prvky bazální stimulace, pestrou na-
bídku aktivizačních programů, které našim klientům 
napomáhají zachovávat stejnou kvalitu života a zpří-
jemňují každý den (reminiscenční terapie, terapeutické 
panenky, procvičování kognitivních funkcí, muzikotera-
pie, aromaterapie, a jiné). Klienti mají nastavený indivi-
duální plán péče zohledňující jejich aktuální zdravotní 
stav a potřeby.

Ubytování je pro naše klienty připraveno 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním bez-
bariérovým sociálním zařízením. Polohova-
cí postele s kvalitními matracemi poskytují 
dostatek pohodlí k odpočinku i komfortu při 
vstávání. Pro lepší navození pocitu domova 
si klienti mohou pokoj vyzdobit fotografiemi 
a dalšími drobnostmi z jejich života. 

Velkou pozornost věnujeme i kvalitě stra-
vování. Individuálně zohledňujeme případ-
né alergie či dietní omezení. Chceme, aby 
klientům chutnalo jako doma. Vaříme jen 
z čerstvých surovin, nepoužíváme umělá 
dochucovadla. Skladba jídelního lístku je při-
pravována nutriční terapeutkou, což zaruču-
je jeho vyváženost. 

POSLÁNÍ
Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní 
a individuálně zaměřené celoroční pobytové služby 
osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy de-
mence, které již nemohou zůstat ve svém vlastním 
domácím prostředí. Služba pro své klienty zajišťuje 
podporu, pomoc a péči ve všech oblastech života 
klienta, které klient není schopen zvládnout samo-
statně. Nabízí klientům možnost společenských kon-
taktů, poskytuje podporu při rozhodování, naplňo-
vání přání a vůle klienta s ohledem na jeho možnosti 
a schopnosti.
CÍLE
• 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

ZÁSADY
• individuální přístup – uznání jedinečnosti 

osobnosti klienta a poskytování služby maxi-
málně uzpůsobené jeho osobním zvyklostem 
a biografii

• podpora samostatnosti a nezávislosti klienta 
– zachovávání optimální míry soběstačnosti, ne-
závislosti a odpovědnosti dokud a pokud to jde

• respekt a úcta k člověku – dodržování zásad 
slušného chování a etických zásad, včetně em-
patického, akceptujícího přístupu a dodržování 
diskrétnosti a soukromí klienta

• bezpečné a příjemné prostředí – zajištění dů-
stojných podmínek pro poskytování služby se 
snahou co nejvíce zachovat přirozený způsob 
života klienta

CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 
demence od 40 let věku, které mají snížené schop-
nosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit 
a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Dále 
také osoby s poruchou CNS.
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• Byla Vašemu blízkému diagnostikována 
demence?

• Pořebujete více informací jak dál?

• Jste pečující o člověka s demencí  
a hledáte pomocnou ruku, radu, podporu?

• Hledáte místo, kde individuální přístup, 
laskavost a pochopení jsou základem?

• Líbilo by se Vám prostředí, ve kterém se 
klienti cítí jako doma?

• Nabízíme bezplatné poradenství 
týkající se péče o člověka s demencí.

• Nabízíme podporu a pomoc v péči  
o osoby s demencí.

• Nabízíme okamžité řešení v případě 
náhlého zhoršení zdravotního stavu 
nemocného či změně možností 
pečujících.  

UNIKÁTNÍ KONCEPT PÉČE O OSOBY 
S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU 

A JINÝMI TYPY DEMENCE

Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú. patří do skupiny 13 
zařízení Alzheimercentra, která napříč Českou republi-
kou zajišťují kvalitní kvalifikovanou péči osobám s Alzhei-
merovou chorobou a jinými typy demence. Zajišťujeme 
sociální a zdravotní péči 24 hodin, 7 dní v týdnu podlo-
ženou více jak 20 lety zkušeností a v souladu s moderní-
mi terapeutickými postupy. Prostory centra byly navrže-
ny s respektem na potřeby osob s demencí, s dostatkem 
místa k setkávání a zároveň se zákoutími pro klid a sou-
kromí. Součástí je zahrada se vzrostlými stromy, kterou 
klienti využívají nejen k procházkám a posezení, ale i vol-
nočasovým aktivitám.


