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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

předkládáme Vám naši první Výroční zprávu za Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.,
které vzniklo jako již dvanácté zařízení skupiny Alzheimercenter.

Otevření našeho centra proběhlo v červenci roku 2019 s počáteční schválenou
kapacitou 50  registrovaných lůžek, která se bude postupně navyšovat až na možných
132 lůžek.
Centrum představují dvě vzájemně propojené budovy. Budova A je 8 podlažní a
budova B dvoupodlažní. V budově B je uspořádání jednotlivých pokojů voleno
s ohledem na možnost poskytnutí péče i klientům, kteří využívají kompenzační
pomůcky. V těchto pokojích je větší prostor jak na samotném pokoji, tak hlavně ve
vícemetrážním sociálním zařízení.
Všechny pokoje v centru jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením.

Prostor celého centra je bezbariérový se 4 samostatnými výtahy. Jednotlivá patra
skýtají možnost samostatného posezení v několika menších denních místnostech,
v zážitkových místnostech (snoezelen, muzikoterapie aj.) nebo v prostoru velké
společné jídelny, která se díky posuvným stěnám může proměnit v jednu velkou
místnost nebo v několik místností menších.  Tím je dána volba jednotlivým klientům
dle jejich zájmu být ve větší nebo menší společnosti ostatních. Pro volnočasové aktivity
je hojně navštěvovaná přilehlá zahrada s altánem a lavičkami pro posezení.

Našeho budoucího klienta někdy svazuje strach z toho, že bude muset změnit
prostředí, ve kterém žil několik desítek let, za prostředí pro něj dosud neznámé. Sčítá
se v něm nejen strach z nového prostředí, z nových lidí, ale i tak trochu obava z jiného
uspořádání svého času.  Proto se snažíme v našem zařízení vytvořit bezpečný prostor,
vlídné domácí prostředí a péči zaměřit především na nastavení psychické pohody
každého přímo na míru.  Každý člověk je originální a neopakovatelná bytost, a proto
se péče o něj v době, kdy ji potřebuje, musí opírat o jeho vlastní „já“.

Zajištění péče se opírá o ověřené metody práce a více než 20letou zkušenost, kdy je
nám největší odměnou spokojený klient, u kterého jsou správně nastavené biologické,
psychické, sociální, ale i duchovní stránky jeho bytí.  Péče je plně individualizovaná a
je nastavena každému klientovi přímo na míru.

Všichni zaměstnanci dokáží pečovat o každého klienta tak, že plně chápou jeho
potřeby, dokáží se vcítit do jeho pocitů a jsou mu nápomocni vždy a všude tam, kde je
jejich pomoc potřebná. Do své práce tak vnáší srdce a tím se tato práce stává spíše
posláním.

Věříme, že poskytováním naší sociální služby potřebným klientům jsme se přiřadili ke
službám, které již ve městě fungují několik let.

Mgr. Jaroslava Biolková, Dis.

ředitelka zařízení
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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 ČESKÁ LÍPA z.ú.

3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení: Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.

Právní forma: zapsaný ústav

Sídlo: U Nemocnice 2696, Česká Lípa

IČO: 07234571

DIČ: CZ699003518

Bankovní spojení: 1387417576/2700

Ředitel: Mgr. Jaroslava Biolková, DiS

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

Při výkonu funkce zastupuje:    Ing. Kamila Valštýnová

E-mail: ceskalipa@alzheimercentrum.cz

Web: www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Poskytujeme zde péči osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou, či jinou

formou demence nebo s poruchami centrálního nervového systému. Ačkoli na

Alzheimerovu chorobu dosud neexistuje účinný lék, její průběh lze léčbou v některých

případech alespoň zpomalit. Alzheimerova choroba narušuje postupně části mozku a

způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek).  Rychlost, kterou

nemoc postupuje, se u každého postiženého liší a nemocný má čím dál větší problémy

s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončováním myšlenek a je zmatenější.

Proto zde máme odborně proškolený personál, který je

nápomocen se vším, co již náš klient není schopen

zvládnout bez pomoci. Velký důraz je dáván na aktivizační

činnosti, které se opírají o individuální plán péče daného

klienta. Bylo zjištěno, že Alzheimerova choroba sice ničí

paměť, ale na druhé

straně může rozvíjet

kreativitu. Osoby

mnohdy začnou rozvíjet nějakou uměleckou

činnost, kterou dříve nedělali. Nabízíme proto

množství terapeutických činností jako je

muzikoterapie, arteterapie, pohybové aktivity, ale i reminiscenční terapii, která se opírá

o vzpomínky klienta.  Snažíme se o to, aby si schopnosti, které ještě klienti mají,

dokázali udržet co nejdéle to bude možné.

K procházkám může posloužit naše vnitřní zahrada

s altánem a lavičkami, kde mohou klienti, ale i jejich blízcí

trávit volný čas v přírodě.

V centru zde s námi žije i

záchranářský pes, který se

podílí na péči o naše klienty.

Klienti jeho přítomnost

vyhledávají a jeho blízkost a

hebký kožíšek je vnímám především dotykově velice

libě.
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3.3. Účel Alzheimercentra Česká Lípa z.ú.
Společnost Alzheimercentrum postavila péči na unikátním konceptu, který je jednotný

pro všechna naše zařízení. Naše centrum poskytuje propojení zdravotních a

sociálních služeb na nevyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu,

tedy nepřetržitě. Jak již řekl Huub Buijssen1 : „Člověk s těžkou demencí končí svůj

život tak, jak do něho vstoupil : jako bezmocné dítě“. Z uvedeného je zřejmé, kdo

zvítězí. Je ale vědecky podloženo, že se s Alzheimerovou chorobou dá bojovat, a to

správně prováděnou odbornou a vysoce specializovanou péčí o nemocné, jejich

každodenní aktivizací a snahou o nastolení především psychické pohody.

3.4. Vize Alzheimercentra Česká Lípa z.ú.
Snažíme se, aby z naší péče jasně vyplývalo, že člověk s touto nemocí nemusí jen

přežívat, ale může aktivně žít.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Česká Lípa z.ú.
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby se

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 40 let věku, které

mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují

pravidelnou pomoc druhé osoby.

1 Psycholog specializující se na gerontopsychologii
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Domov se zvláštním režimem
Poslání

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.

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

Zásady domova se zvláštním režimem

- 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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ALZHEIMERCENTRUM ČESKÁ LÍPA Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
Jelikož se jedná o nové centrum, které bylo zpřístupněno veřejnosti až v průběhu

měsíce července 2019, bylo jasné, že do konce roku bude příjem klientů pozvolný a

naplněnost se bude také odvíjet od prezentace centra směrem k veřejnosti, což se

nám podařilo.

Personál
Jelikož je pracovní vytížení pečujících osob velice vysoké, bylo nutné velmi dobře

vybírat jednotlivé zaměstnance na dané pracovní pozice. Mírná fluktuace jen

vypovídala o tom, že ne všichni noví zaměstnanci byli ochotni se přizpůsobit našemu

trendu v moderní péči o naše klienty.  Velký důraz byl dáván na osobnostní profil

uchazeče o zaměstnání, protože se domníváme, že pracovní činnosti se dají naučit,

ale empatie, pochopení a schopnost porozumět naší cílové skupině musí mít člověk

již v sobě.
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5. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019

Pro všechny klienty, kteří mají zájem o nabízené aktivity, je nabízená rozmanitá škála

činností. Každý si může vybrat to, co mu v daný den bude

blízké, příjemné nebo poučné. Je zde možnost ranního

cvičení, dopoledního čtení nebo

aktivizace mozku. Velmi oblíbené je

hraní společenských her. Pro ty, kteří

mají rádi ruční práce nebo tvoření, bylo

připraveno malování na kameny, na

papír nebo lepení různých tvarů na

papír. Velice oblíbená je tzv.“muchláž“, kdy si klient prakticky zmuchlá papír nejlépe

krepový a pak je z něj tvořen obrazec.

Vítaná aktivita je muzikoterapie, kdy jsou zpívány písničky dávno minulé za doprovodu

kláves a doprovodných drobných hudebních nástrojů, kterými jsou klienti vtahováni do

tvorby hudebního doprovodu.

I naši zvířecí mazlíčci mají své

nezastupitelné místo v našem

centru. Trochu neobvyklá byla

návštěva malé kozí slečny, ale

jak je vidět, i tuto návštěvu lze

bez problémů zorganizovat.

Pokud je chuť a nálada do tance, je vždy k dispozici hudební doprovod na nahraných

nosičích nebo návštěvou hudební skupiny přímo v centru. Díky tomu, že máme ve

skladbě našich klientů

hojný počet mužů, jsou

atmosféra a podmínky

k tanci opravdu příznivé.

Požitek z aktivity se

odráží ve tvářích všech.
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Ani my jsme neopomněli na splněná přání

prostřednictvím „Ježíškových vnoučat“ kdy

seniorům byly splněna jejich přání. Trošku kuriózní

přání bylo projet se starým Chevroletem. Toto

přání bylo díky místnímu podnikateli splněno a

klientka si projížďku velmi užila.

Krásné je pozorovat, jak se mění naši klienti při akci jako je „Mezigenerační setkávání“,

kdy k nám do našeho centra v pravidelných měsíčních intervalech dochází malé děti

se svými rodiči za našimi seniory. Senioři jsou náhle

vtaženi do světa dětí a tak nechtějí zůstat pozadu za

dětmi v žádné akci. Zde je viditelné, jak je dobré

správnou výchovou již od malička vštěpovat dětem, že

stáří je jen úsek života člověka a je proto dobré vědět,

že každý stárne a jednou bude třeba on rád, když si

s ním děti a mladí lidé budou chtít třeba jen popovídat.
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2019

Přesto, že jsme nově otevřené centrum, tak se našli takoví, kteří v naši péči bezmezně

věří a měli odvahu nás veřejně podpořit.  Tímto děkujeme všem dárcům. Velice si

vážíme každé pomoci, ať se jedná o pomoc materiální, finanční, či duchovní. Toto vše

na nás vkládá odpovědnost důvěru darujících nezklamat a péči o naše klienty stále

více a více rozvíjet.

Dary :

Vybavení multisenzorické místnosti SNOEZELEN

Dotace :

Spolupracující organizace
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ČESKÁ LÍPA 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






























