VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,
opět se rok s rokem sešel a nastal čas na předložení naší Výroční zprávy
Alzheimercentra Česká Lípa z.ú. za již uplynulý rok 2020.
V roce 2020 se podařilo postupně navýšit registrovanou kapacitu až do výše 90 lůžek
s postupným výhledem až na maximální možnou kapacitu 132 lůžek.
Naše centrum je situované v blízkosti místní českolipské nemocnice, což má své
výhody. Je umístěno do dvou vzájemně propojených budov A a B. V části B jsou
pokoje velikostně i uspořádáním voleny pro klienty s omezenou hybností, a tak je zde
počítáno s používáním kompenzačních pomůcek jako jsou invalidní vozíky, chodítka,
hole a speciální křesla – Linety. Také sociální zařízení přiléhající ke každému pokoji je
vícemetrážní. 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 dva dvacetiletou 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.
Dnes už víme, 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 ve 14 centrech napříč celou Českou republikou i na Slovensku.
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. et Bc. 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 občas žijí
různí

zvířecí

kamarádi,

od

králíčků až po pejsky. Klienti
jejich přítomnost vyhledávají a
jejich 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
s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence od 40 let věku, které mají, které
mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují
pravidelnou pomoc druhé osoby. Dále také osoby s poruchou centrálního nervového
systému.

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-psychosociálních 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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5. ALZHEIMERCENTRUM ČESKÁ LÍPA z.ú. v roce 2020 z hlediska provozu zařízení

Obsazenost zařízení
Všichni víme a plně si uvědomujeme, že mít cíl, který nám velice nabourala pandemie
je jedna stránka věci a skutečnost poznamenaná nákazou a bohužel také úmrtím
některých našich klientů v souvislosti této nákazy stránkou druhou, námi ne zcela
ovlivnitelnou. Tento stav se proto zákonitě odrazil i v obsazenosti, která byla do této
doby v souladu s nastavenými cíli. K postupnému obsazování volných míst dalšími
klienty docházelo velmi pomalu a v některých případech i omezeně vlivem vládních
nařízeních, které příjmy nových klientů někdy i zakazovaly.
Personál
Personál se nám v roce 2020 podařilo zastabilizovat a nastavená úroveň péče mohla
tak být rozvíjena a zlepšována v plné míře i v této covidové době. I do naší péče se
odrazila opatření vzešlá z vládního rozhodnutí, která byla spjatá s momentální
epidemiologickou situací v ČR. Personál se tak stal jakousi „náhradní rodinou“ našich
klientů. Více bylo nutno hovořit o situaci s klienty i rodinami. Nacházet další možné
způsoby komunikace mezi rodinami a klienty bez osobního setkávání. Zvítězila
technika a skypování se stalo naší běžnou součástí. Také návštěvy „za sklem“ se
velice osvědčily. Tato všechna opatření dávala velkou odpovědnost na bedra nás
všech zaměstnanců, což jsme si plně uvědomili hlavně v době, kdy nás postihla
nákaza Covid-19 přímo v našem centru. Jen sehraný, odpovědný, semknutý a
zkušený personál mohl tuto situaci zvládnout.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2020

Pro všechny klienty, kteří mají zájem o v daný den realizované
aktivity, je jich nabízena rozmanitá škála.
Každý si může vybrat to, co mu v daný
den bude blízké, příjemné nebo poučné.
Je

zde

možnost

dopoledního

čtení

ranního
nebo

cvičení,
aktivizace

mozku. Každý má možnost se zapojit
nebo jen přihlížet a ostatním fandit. Všechny tyto činnosti jsou prováděny dle zájmu
jednotlivého klienta a

samozřejmě dle jeho zdravotního

stavu. Časté a velmi

vyhledávané a oblíbené je hraní

společenských

Někdo dává přednost deskovým

her.

hrám, jiný se zase

rád sám

u hraní her trochu

rozhýbe.

Klienti se někdy rádi

vrací do

doby, kdy měli doma

menšího

nebo většího zvířecího kamaráda.

Pečení domácích

moučníků je také aktivita, která baví hlavně ženy, ale ani
muži nejsou výjimkou. Upéct si
něco dobrého k odpolední kávičce je vždycky fajn. Hlavně
v letních měsících, kdy si klienti mohou vypít kávu
s moučníkem na čerstvém vzduchu jim evokuje pocit
domácího prostředí. Požitek z aktivity se odráží ve tvářích
všech. Hmatová stimulace je smyslovou aktivizací, která je
důležitou složkou komplexní péče především o klienty v
našem centru. Podněcuje jejich smysly a přispívá i k procvičování jemné motoriky a
hmatové citlivosti. Procvičování kognitivních funkcí pomocí hmatové stimulace, za
použití různých pomůcek, pomáhá procvičovat prsty, cit, myšlení.
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Snažíme se jít s dobou a moderními poznatky v péči o
seniory se specifickým onemocněním. Díky našim
podporovatelům,
Snoezelen.

se

nám

podařilo

Principem metody

vybudovat

snoezelen je

prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a
hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující
prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a
interakční. Klienti si zde mohou prožít pár hodin svého
klidu, nechat na sebe
působit barvy, melodie nebo jen hlasy provádějící
osoby. Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu
života klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech.
Přikládáme pro názornost i pár dnešních foteček.
I v tomto roce jsme neopomněli na splněná přání
prostřednictvím „Ježíškových vnoučat“ kdy seniorům byly splněna jejich přání.
Spolupráce s Rodinným centrem slůně z České Lípy nezklamala. I přes tvrdé opatření
vzhledem k nákaze proběhlo předávání dárečků a
zazpívání si koled, byť pouze přes sklo. Bylo krásné
vidět, jak se seniorům rozzářily oči a jak přítomnost
našich malých kamarádů byla nadevše. Zapojení
široké veřejnosti do této akce bylo také úspěšné.
Všem moc děkujeme.
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2020
Přesto, že jsme stále ještě poměrně 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
Nadační fond Stop šikaně – paleta barev
Nadační fond Život s Alzheimerem
AUTO TICHÝ
Dentimed s.r.o.
Nadační fond Albert – germicidní lampa

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
Očkování je v současné době nejúčinnější, bezpečný a jediný nástroj ke zvládnutí
závažné pandemie. Během prvního kvartálu 2021 bylo v našem centru zahájeno
očkování klientů i zaměstnanců proti covid-19.
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10. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí této výroční zprávy jsou Přílohy, které tvoří:
Rozvaha k 31. 12. 2020
Výkaz zisků a ztrát za rok 2020
Příloha účetní závěrky za rok 2020
Zpráva auditora za rok 2020
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Tel: +420 241 046 111

www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov

148 00

Zpráva nezávislého auditora
Správní radě Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú., se
sídlem U Nemocnice 2696, 470 06 Česká Lípa, identifikační číslo 072 34 571, (dále také ústav)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020,
výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu
Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na
ústavu nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán ústavu.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením
se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o ústavu, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost statutárního orgánu ústavu za účetní závěrku
Statutární orgán ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je ústavu schopen
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují
se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.
Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou
být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.
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- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ústavu relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán ústavu uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti ústavu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že ústav ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
V Brně dne 23. 6. 2021

Auditorská společnost:

Statutární auditor:

BDO Audit s. r. o.
evidenční číslo 018

Ing. Oldřich Bartušek
evidenční číslo 2256
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