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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu AC Facility, s.r.o. za kalendářní rok 2019.

Každý rok si stanovujeme mnoho nových cílů, velkou motivací je nám při tom možnost

stále se rozvíjet. V roce 2019 to nebylo jinak, dlouhodobě je pro nás tedy jednou

z priorit vzdělávání zaměstnanců. Naším cílem je, aby mohli teoretické znalosti co

nejvíce využívat v praxi. Proto sledujeme širokou nabídku kurzů a vybíráme pro ně ty

nejvhodnější. To vše směřuje k tomu nejdůležitějšímu cíli, spokojeným klientům.

Vzhledem k pozitivním recenzím, které jsme od rodin klientů v roce 2019 dostali,

věříme, že jsme tohoto cíle dosáhli.

Mgr. Lucie Zajícová

ředitelka Alzheimercentra a Seniorcentra České Budějovice

AC Facility, s.r.o.
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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. AC Facility, s.r.o.

3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení: AC Facility, s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Husova Třida 1651/125A, České Budějovice

IČO: 242 40 931

DIČ: CZ699003518

Bankovní spojení: 2111454506/2700

Ředitel: Mgr. Lucie Zajícová

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

Při výkonu funkce zastupuje:   Ing. Kamila Valštýnová

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

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

Zařízení AC Facility, s.r.o. v Českých Budějovicích je rozděleno na dva provozy –

Seniorcentrum a Alzheimercentrum.

V jedné části budovy – Seniorcentrum – se nacházejí malometrážní byty různé velikosti

s možností využití pečovatelské služby a domácí péče. Tato část je určena klientům,

kteří jsou do určité míry schopni postarat se o sebe sami. Rodinné prostředí

Seniorcentra je zaměřené především na jejich pohodlí a bezpečí. Klienti mohou rovněž

využívat jídelnu s nabídkou klasické české kuchyně. Pravidelně organizujeme různé

kulturní akce (vystoupení divadelních spolků, přednášky, besedy, hudební odpoledne

a mnohé další), sportovní cvičení, lekce jógy či výuku trénování paměti.

Druhý provoz – Alzheimercentrum – je určen pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou

chorobou nebo jinou formou demence či chronického duševního onemocnění.

Jedná se o ojedinělý projekt v rámci ČR - toto zařízení totiž zahrnuje služby pro

všechny stupně podpory pro seniory a nemocné. V případě zhoršení zdravotního stavu

nebo závislosti na péči se klient nemusí stěhovat, ale v rámci jedné budovy má

zajištěny všechny služby. Samozřejmostí je poskytnutí odborné zdravotní péče, která

je zabezpečována lékaři, všeobecnými sestrami a praktickými sestrami. O klienty dále

pečuje tým složený ze sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách a

aktivizačních pracovníků. V zařízení se nachází obchod pro klienty s provozní dobou

do odpoledních hodin, dále pak kadeřnictví.

Budova zařízení má čtyři patra, klienti jsou ubytováni v prostorných dvoulůžkových a

třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Vše je nové a je zařízeno tak,

aby se zde klienti cítili příjemně a prostředí pro ně bylo bezpečné a prostorné. V

zařízení se nachází mnoho reminiscenčních koutků, terapeutických místností

(knihovna, tělocvična, kavárna, obývací pokoje a další). Podél budovy je zahrada,

která je postupně osazována okrasnými keři, květinami a bylinkovými záhony. Pro

klienty je na zahradě k dispozici venkovní nábytek, lavičky a velmi prostorný altán,

pravidelně zde grilujeme a relaxujeme.
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3.3. Účel AC Facility, s.r.o.

Účelem AC Facility, s.r.o. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života

osob s demencí. Svým působením se AC Facility, s.r.o. snaží o rozvoj duchovních a

materiálních hodnot, které se vztahují k péči o osoby s demencí. Zásadami práce je

aplikovatelnost individuálního přístupu, uplatňování moderních trendů a přístupů v

sociální a zdravotní péči o osoby s demencí a snaha podporovat a rozvíjet pečující a

ošetřovatelský personál.

3.4. Vize AC Facility, s.r.o.

Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidí s demencí.

3.5. Cílová skupina AC Facility, s.r.o.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří již nejsou plně soběstační a dále osoby s

chronickým duševním onemocněním či jiným zdravotním postižením, zejména

pak osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Přijímáni jsou

klienti v jakémkoliv stupni onemocnění, včetně terminálního stádia nemoci,

nevyžaduje-li jejich zdravotní stav hospitalizaci v nemocnici. V rámci péče o

klienta zajišťujeme jak zdravotní, tak sociální služby v souladu s platnou

legislativou.



Výroční zpráva 2019 – Strana 8

4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Domov se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování komplexní, kvalitní,

individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám trpícím syndromem

demence nebo chronického duševního onemocnění, které již nemohou zůstat ve

vlastním domácím prostředí. Služba je určená osobám s chronickým duševním

onemocněním, osobám s kombinovaným postižením, osobám s Alzheimerovou

chorobou a ostatními typy demence, kteří mají snížené schopnosti svou nepříznivou

sociální situaci zvládat a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Služba zajišťuje

pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je ubytování,

stravování, hygiena, oblékání, vyprazdňování apod. Dále umožňuje společenský

kontakt, poskytuje podporu při samostatném rozhodování, naplňování přání a vůle

klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

Cíle služby

Zajištění základních životních potřeb. Poskytování takové podpory, kterou klient

skutečně potřebuje. Udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými. Služba je

poskytována v nepřetržitém 24hodinovém provozu 7 dní v týdnu.

Zásady poskytované služby

• Zajištění bezpečné a odborné služby;

• Dodržování práv klientů (zejména Listiny 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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4.2. Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby je zabezpečit klientům pomoc a podporu pro setrvání

v přirozeném domácím prostředí.

Okruh osob
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního

postižení a potřebují péči další osoby. Věková struktura: dospělí 27- 64 let, mladší

senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let.

Služba je poskytována terénně, a to v nepřetržitém 24hodinovém provozu 7 dní v

týdnu.

Cíle služby
Hlavním cílem Pečovatelské služby je klient spokojený s poskytovanou sociální

službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života.

Dílčí cíle:

• Prostřednictvím poskytování pečovatelské služby pomoci klientovi udržet si,

popřípadě zlepšit svou soběstačnost a samostatnost.

• Poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a

vnitřními pravidly.

• Podpořit udržení sociálních vazeb klienta.

Poskytujeme tyto základní činnosti:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání, včetně

speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve

vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc

při použití WC.
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Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podávání jídla a

pití.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Běžný úklid a údržba domácnosti; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,

například sezónního úklidu, úklidu po malování; běžné nákupy a pochůzky; velký

(týdenní) nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; praní a žehlení

ložního a osobního prádla.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Doprovod k lékaři či na úřad.

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.

Klientům lze rovněž poskytnout fakultativní služby, které jsou nad rámec základních

činností.

Zásady poskytované služby:

Lidská důstojnost - pracovníci při poskytování služby dbají na zachování lidské

důstojnosti klientů a dodržování jejich lidských práv.

Individuální přístup - ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k

jedinečné osobnosti, službu poskytují dle jeho potřeb a přání.

Respekt - pracovníci projevují respekt ve vztahu ke klientům, k sobě navzájem

i ke svým nadřízeným.

Soukromí - pracovníci chrání osobní údaje o klientech, soukromí klientů i jejich

rodin; dbají na důvěrnost klientova sdělení.

Odbornost/Kvalitní služba - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem,

který jedná dle přání klientů, zákonů a vnitřních předpisů. Klienti jsou rovněž

průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení

poskytované služby.
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5. AC FACILITY, S.R.O. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
Domov se zvláštním režimem byl v průběhu roku 2019 obsazen na 100 %.

Byty, které jsou v rámci Seniorcentra, byly stále k dispozici a byla zde volná kapacita;

pečovatelská služba zde v roce 2019 byla poskytnuta cca 115 klientům.

Personál
S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče se projevuje vyšší míra fluktuace

pracovníků.

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

svých zaměstnanců.

Dětská skupina Kulíšek
Již od roku 2015 provozujeme dětskou skupinu Kulíšek. Tato školka je určena dětem,

jejichž rodič je zaměstnancem společnosti AC Facility, s.r.o. nebo zaměstnancem

partnera AC Facility, s.r.o.

Dětská skupina Zajíček
Druhou dětskou skupinu s názvem Zajíček provozujeme v našem zařízení od září

2016. Tato školka je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem společnosti AC

Facility, s.r.o. nebo zaměstnancem partnera AC Facility, s.r.o.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019

Náš tým připravuje pro klienty bohatý a rozmanitý program. Níže uvádíme několik

zajímavých aktivit, kterých se naši klienti účastnili. Některé akce se pravidelně opakují

a jiné jsou realizovány pouze jednou do roka.

Masopust
Odpoledne ve veselých kostýmech, hodování a taneční zábava.

Mezinárodní den žen
Příjemné připomenutí ženského boje z roku 1908 za rovnoprávnost, spravedlnost, mír

a rozvoj.

Velikonoce
Přípravy a vytváření velikonoční dekorace, koleda, barvení vajíček a pletení pomlázky.

Pálení čarodějnic
Pálení látkové čarodějnice, zdobení májky a opékání špekáčků.

Knihovna
Pravidelná návštěva knihovny zpestřená předčítáním a občerstvením.

Loučení s létem
Každoroční setkání klientů s rodinami v příjemném prostředí naší zahrady, s živou

muzikou a grilovanými pochoutkami.

Hudební vystoupení
Krumlovští pištci

Pan farář Tomas van Zavrel

Narozeninové oslavy
Na každé stanici pořádáme oslavu pro všechny jubilanty daného měsíce.

Mikuláš
Tradice, během které stihne Mikuláš s čerty a andělem obejít všechny klienty

Alzheimercentra, Seniorcentra a obě dětské skupiny.

Vánoce
Ježíškova vnoučata

Vánoční posezení s rodinou

Vzdělávání
Senior bez nehod

Přednáška o Nepálu
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Exkurze, výlety a procházky
Vycházky k Vrbenským rybníkům

Jihočeské muzeum – Výstava orchidejí a bonsají, Hokej Budějcký fenomén, Výstava

hub

Hobby 2019

Země živitelka 2019

Veletrh Vzdělání a řemeslo

5. ročník hokejového turnaje Jiří Novotný Cup

Velikonoční, Podzimní švestkové a Vánoční trhy

Rybaření

6. ročník sportovních her „Senzační senioři“

V roce 2019 nás navštívili
Václav Klaus ml., Mgr.

Zdeněk Troška

Široká veřejnost v rámci Dne otevřených dveří v sociálních službách

Studenti spřátelených vysokých škol a univerzit z celé Evropy v rámci Mezinárodního

týdne sociální práce
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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.

Jihočeský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

DIWENDYS s.r.o.

Obec Včelná

Zvěřinová Eva

Čmejrková Anna

Ondřichová Eva

Schlenew Alexis

IReSoft, s.r.o.

GEFOS inženýring, s.r.o.

Salon Marilyn – paní Ondičová

Salmon-Gastro s.r.o.

Lékárna U Tří lvů s.r.o.

BENE CB spol. s r.o.

Obec Kamenný Újezd

Město Kardašova Řečice

Obec Hosín

Obec Želeč

Obec Dolní Bukovsko

Obec Rapšach

Město Veselí nad Lužnicí

Hondlík František

Hemberová Michaela

Hadačová Jana

Valešová Lenka

Plávková Bohumíra

Šebestová Michala

Strnadová Zdeňka

Jeřábnické práce Jan Vojč

Veis Augustin
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ AC Facility, s.r.o.

Domov se zvláštním režimem

Správní rada

ředitel zařízení

administrativa provozní pracovník

kuchyň

údržba

úklid

prádelna

recepce

vrchní sestra

staniční sestra

všeobecné
sestry,

praktické sestry

pracovníci v
sociálních
službách -
aktivizační
pracovníci

pracovníci v
sociálních
službách

sociální
pracovník

pracovníci v
sociálních
službách

pracovníci v
sociálních
službách -
aktivizační
pracovníci

náměstkyně
ošetřovatelské

péče
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Pečovatelská služba

Správní rada

ředitel zařízení

administrativa vedoucí pečovatelské
služby

pracovníci v
sociálních
službách

sociální
pracovník

pracovníci v
sociálních
službách
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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




























