VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Alzheimercentrum Filipov, z.ú.
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1. ÚVODNÍ SLOVO

Uplynulý rok byl ve Filipově pro nás všechny velmi náročný. Rekonstrukce, která trvala
bezmála dva roky, dorazila do svého cíle. Odměnou nám všem však bude, jak doufám,
profesionální a útulné prostředí pro naše klienty a zaměstnance, kde se budeme snažit
poskytovat tu nejlepší péči.
Vybavení budovy, pomůcky, čistota, výzdoba, údržba parku a chutné jídlo samo o sobě
nevytvoří pro naše klienty domov. Vím, že domov v jeho pravém smyslu mají naši
klienti někde jinde – u svých rodin, v místech svého dětství nebo produktivního věku.
Naše zařízení ho nemůže nikdy plně nahradit, ale považujeme za věc své cti, aby
filipovský zámek byl i nadále místem bezpečí, spokojenosti, vyrovnaného stáří i
útěšného odchodu z tohoto života.
Každý zaměstnanec je kamínkem v mozaice, která vytváří celkový obraz našeho
zařízení. Dovednosti, znalosti, zkušenosti, empatie, nasazení a lidskost zaměstnanců
spoluvytváří „genius loci“, které je v našem zařízení přímo hmatatelné a je součástí
dobré pověsti.
I v dalším období chceme zdokonalovat sami sebe, poskytovat kvalitní péči, vylepšovat
materiální podmínky našich klientů, prostě budovat zařízení s atmosférou domova,
rodiny či společenství, které má společný cíl – službu našim klientům.

Jana Střihavková, ředitelka
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2. SÍŤ ALZHEIMERCENTRUM

Skupina Alzheimercentrum byla založena v roce 1996 jako první specializované
zařízení v České republice k poskytování komplexní 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 FILIPOV, z.ú.
3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení:

Alzheimercentrum Filipov, z.ú.

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Zámecká 1/25, Čáslav

IČO:

28441397

DIČ:

CZ699003518

Bankovní spojení:

2111389222/2700

Ředitel:

Jana Střihavková, MBA

Statutární orgán - ředitel:

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Kamila Valštýnová

E-mail:

filipov@alzheimercentrum.cz

Web:

www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Filipov, z.ú. patří mezi domovy se zvláštním režimem a své služby
nabízí již od roku 2008. Klienty zařízení jsou osoby s chronickým duševním
onemocněním nebo osoby s jiným zdravotním postižením ve věku od 27 let výše.
Zájemci mohou řešit svou nelehkou životní situaci buď formou pobytové služby
(kapacita 90 osob), nebo v denním stacionáři (kapacita 10 osob). Službu nabízí svým
klientům ve všech stádiích onemocnění. Prostorné dvou a tří lůžkové pokoje s plně
bezbariérovým, sociálním příslušenstvím zajišťují komfort a pohodlí. Aktuálně byla
dokončena rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor, směřující ke zvýšení úrovně a
kvality poskytované péče.
Různé činnosti podporují a rozvíjejí u klientů jemnou motoriku i dlouhodobé paměťové
dráhy. Terapie jsou poskytovány klientům v malých i větších skupinách, podle
individuálních přání a potřeb každého klienta. Filipovští obyvatelé si mohou vybrat, zda
chtějí například tvořit při arteterapii, vzpomínat u reminiscenční terapie, zacvičit si,
nebo se pomazlit s pejsky na canisterapii. Vše s ohledem na to, aby byla péče
dostatečně individualizovaná a zároveň adekvátně společenská.

3.3. Účel Alzheimercentra Filipov, z.ú.
Účelem Alzheimercentra Filipov, z.ú. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji
kvality života osob s demencí. Alzheimercentrum Filipov, z.ú. se snaží o rozvoj
duchovních a materiálních hodnot, které se vztahují k péči o osoby s demencí. Cílem
organizace je aplikovatelnost individuálního přístupu a dodržování lidských práv u
osob,

které

jsou

znevýhodněny

touto

nemocí.

Uplatňujeme

moderní

trendy i přístupy v sociální a zdravotní péči o osoby s demencí. Snažíme se také
podporovat a rozvíjet potenciál pečujícího a ošetřovatelského personálu, který
zajišťuje přímou péči.

3.4. Vize Alzheimercentra Filipov, z.ú.
Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora lidí s demencí.
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3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Filipov, z.ú.
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s jiným
zdravotním postižením od 27 let věku, které mají snížené schopnosti svou nepříznivou
sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
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 svém
vlastním domácím prostředí.
Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb jako je
ubytování, stravování, hygiena, oblékání apod. Dále umožňuje společenský kontakt,
poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho
možnosti a schopnosti.
Služba je poskytována v průběhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Cíle služby

-

zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb

-

poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje

-

udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými

Zásady poskytované služby

-

zajištění bezpečné a odborné služby

-

dodržování práv uživatelů (zejména Listina základních lidských práv a svobod)

-

respektování přání a vlastní volby uživatelů

-

respektování soukromí uživatelů

-

individuální přístup

-

podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů
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-

partnerství a úcta k člověku

-

profesionalita a odbornost

-

vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
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4.2. Denní stacionář
Posláním denního stacionáře je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby
lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci,
a to tak, aby byly zajištěny jejich bio-psycho-socio-spirituální potřeby a oni mohli co
nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Cíle služby

-

poskytování kvalitní sociální služby na základě plánování, vycházející z
individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem k
cílové skupiny

-

ochrana práv uživatelů

-

vytvoření příjemného a vstřícného prostředí

-

podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými

-

podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života
uživatele

-

zajištění bezpečné a odborné služby

-

snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali

-

podpora uživatelů služby v soběstačnosti

-

práce s uživatelem a jeho biografií

Zásady poskytované služby

-

ochrana práv klientů

-

vytvoření příjemného, vstřícného a bezpečného prostředí

-

zajištění odborné služby se zaměřením na individuální potřeby klientů

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním
postižením od 27 let věku.
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5. ALZHEIMERCENTRUM FILIPOV, Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Obsazenost zařízení

Vývoj obsazenosti zařízení byl v průběhu roku stabilní a s ohledem na probíhající
rekonstrukci průměrně dosahoval 89% obsazenosti.

Personál

S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče je patrná drobná míra fluktuace
pracovníků.
Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, pořádat vzdělávací aktivity a vážit
si svých zaměstnanců.
V rámci vzdělávání podporujeme pracovníky na všech pracovních pozicích,
aby reflektovali trendy pro danou oblast a přenášeli získané znalosti do praxe.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019

Spektrum nabízených aktivit je dostatečně pestré. Prováděné aktivity jsou uzpůsobeny
schopnostem našich klientů, jsou přiměřené jejich věku, zdravotnímu stavu a pohlaví.
Aktivity probíhají buď formou práce s jednotlivcem, nebo ve skupině.
Dle individuálních potřeb, chuti, zájmu a zdravotního stavu klientů jim poskytujeme
možnost společenského a kulturního vyžití. Organizujeme kulturní vystoupení,
společenské akce a akce spojené s dodržování zvyků a tradic.
Akce i denní život je zdokumentovaný fotografiemi, které jsou k dispozici na webových
stránkách našeho zařízení, v našem čtvrtletníku i na sociální síti facebook.

Terapeutické postupy a aktivizační péče
-

bazální stimulace

-

muzikoterapie

-

reminiscenční terapie

-

kognitivní trénink

-

léčebný tělocvik

-

canisterapie

Aktivity, které v roce 2019 proběhly:
Výlety
Výlety za poznáním do blízkého i vzdálenějšího okolí se pořádají podle zájmů klientů.
Mezi nejoblíbenější výlety patří návštěva cukráren a kaváren v nedalekém okolí.
Pravidelně jednou ročně se naši klienti zúčastňují sportovních her ve Zlosyni.
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Tematické dny, týdny
Kromě výletů a kulturních akcí jsou i tematické dny či týdny zárukou zpestření všedních
dnů.
Leden

Zimní den

Únor

sv. Valentýn

Březen

Oslava MDŽ

Duben

Velikonoce, Pálení čarodějnic

Květen

Den matek

Červen

Květinový den

Srpen

Týden s ADROU

Září

Den v duchu her

Prosinec

Advent, Mikulášská nadílka, Štědrý den, Silvestr

Další akce
24. 5. 2019 Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 24. a 25.5. V pátek 24.5. volili i
klienti z Alzheimercentra ve Filipově, kdy přišli z Čáslavi s přenosnou volební
schránkou členové volební komise.
25. 05. 2019 Taneční terapie pod vedením pana Mgr. Petr Veleta, PhD.
Obyvatele Filipova přijel rozveselit a také trochu rozhýbat známý tanečník, choreograf
a pedagog pan Mgr. Petr Veleta, PhD. Taneční terapii si užili i klienti, kteří se pohybují
na vozíčku.
05. 08. 2019 Týden s ADROU
Každé dopoledne od 5. do 9. srpna navštěvovali Filipovský zámek mladí lidé z Církve
Adventistů sedmého dne (CASD), bez ohledu, zda jsou věřící nebo ne, a jejich přátele
v rámci akce nazvané „Síla Ohně“.
Jednalo se o dobrovolnictví zaštítěné organizací ADRA – mezinárodní humanitární
organizací poskytující pomoc lidem v nouzi, působící ve více než 130 zemích světa,
která v České republice začala s prvními projekty už v roce 1992. Hybnou silou této
akce bylo ukázat mladým lidem realitu života.
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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.
LOGIO s.r.o., Martin Kment
Zdeňka Málková
Autoškola Petr Kříž Flegel s.r.o.
Ing. Marie Slovinská
Klubko s nití pomáhá, z. s.

7.1. Dotace
Středočeský kraj
Spolufinancování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ve
Středočeském kraji
Dotace/příspěvek na financování sociální služby Domov se zvláštním režimem Alzheimercentrum Filipov z.ú. k zajištění poskytování sociální služby, tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona č.108/20016 Sb., zajišťující pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na
období, kterým je rok 2019.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA FILIPOV, 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
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