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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dovolujeme

si

Vám

předložit

výroční

zprávu

specializovaného

zařízení

Alzheimercentrum Jihlava, z. ú. - Domova se zvláštním režimem - za kalendářní rok
2019.
I rok 2019 byl pro naše zařízení plný změn, které jednoznačně vedly ke
stabilizaci, rozvoji a zkvalitnění služeb poskytovaných našim obyvatelům, ale zároveň
i našim zaměstnancům. Uvědomujeme si, že naše zařízení nemůže nahradit
obyvatelům domov v tom pravém slova smyslu, ale děláme maximum proto, aby
prostřední, ve kterém naši obyvatelé jsou, bylo místem bezpečným, klidným, plným
pohody, tolerance a úcty.
Proto i v roce 2019 jsme se intenzivně věnovali zvyšování znalostí v oblasti
nejnovějších přístupů a komunikačních metod s klienty s diagnózou demence. Péče o
tyto klienty spočívá v multidisciplinárním, týmovém přístupu. Proto dbáme na to, aby
každý člen tohoto týmu měl nejen potřebnou kvalifikaci, znalosti a dovednosti, ale i
lidský a empatický přístup ke své práci a choval se ke klientům s pokorou a úctou.
Těší nás, že jsme i v roce 2019 pokračovali v navázané úspěšné spolupráci s místní
samosprávou, regionálními podnikatelskými subjekty i vzdělávacími institucemi.

Mgr. Renata Horňáková
ředitelka Alzheimercentra Jihlava, z. ú.
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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 JIHLAVA, z.ú.
3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení:

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Sokolovská 675/9, 186 00, Praha 8 Karlín

Provozovna:

Romana Havelky 4899/13, 586 01, Jihlava

IČO:

02376822

DIČ:

CZ 699003518

Bankovní spojení:

2111172007/2700

Ředitel:

Mgr. Renata Horňáková

Statutární orgán - ředitel:

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Kamila Valštýnová

E-mail:

jihlava@alzheimercentrum.cz

Web:

www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. bylo založeno v roce 2014. Nachází se v blízkosti řeky
Jihlavy na okraji krajského města. Jde o specializované zařízení pro osoby
s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Zařízení poskytuje péči 95
klientům cestou cca 85 zaměstnanců.
Jde o bezbariérovou budovu se dvěma křídly, která jsou spojena chodbou, kdy každá
z budov má dvě patra. V jednotlivých patrech jsou jedno a dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením.
Jednotlivá křídla jsou odlišena barevně a patra jsou pojmenována po květinách.
V přízemí se nachází společné prostory, ve kterých klienti tráví svůj čas nejen různými
bohatými aktivizačními činnostmi, ale také odpočinkem, relaxací a v neposlední řadě
setkáváním se svými rodinnými příslušníky. Dále se v přízemí nachází prostorná
jídelna, místnost určená k reminiscenční terapii, bohoslužbám, Snoezelen a
zastřešené atrium, které slouží k pobytu venku a zahradní terapii.
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V našem zařízení provozujeme dětskou skupinu Ježeček s kapacitou 12 dětí, která
slouží našim zaměstnancům k snadnějšímu návratu zpět do zaměstnání a zároveň
díky ní velice úspěšně funguje mezigenerační propojení našich klientů a malých
„ježečků“.
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Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně. Skladba stravy odpovídá
vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí. A zohledňuje zároveň
vaření vhodných jídel pro děti. Nutriční terapeutka dohlíží na správnost a vyváženost
používaných potravin.
V zařízení je zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná jednak
praktickým lékařem a psychiatrem a dále všeobecnými a praktickými sestrami. O
klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních
službách a aktivizačních pracovníků. Na chodu zařízení se podstatnou částí podílejí i
všichni pracovníci zajišťující každodenní provoz (kuchyň, prádelna, údržba i úklid).

Alzheimercentrum Jihlava je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

A také kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a hrdými držiteli
certifikátu kvality Vážka. Naše zařízení je zapojeno do projektu Dny paměti. Široká
veřejnost má možnost si v našem zařízení zdarma nechat udělat testy paměti.
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3.3. Účel Alzheimercentra Jihlava, z.ú.

Účelem Alzheimercentra Jihlava, z. ú. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji
kvality života osob s demencí. Svým působením se Alzheimercentrum Jihlava, z. ú.
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 Alzheimercentra Jihlava, z.ú.
Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidi s demencí.
3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Jihlava, z.ú.

Cílovou skupinou jsou 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.
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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 od 27 let věku, 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
Cílem služby je zajistit individuálně zjištěných a dojednaných základních životních
potřeb, poskytovat takovou míru podpory, kterou klient potřebuje a udržet co nejužší
kontakt s rodinou a blízkými.

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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5. ALZHEIMERCENTRUM JIHLAVA, Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
Vývoj obsazenosti v zařízení byl v průběhu roku 2019 stabilní a pohyboval se kolem
94% až 98 % obsazenosti.

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.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019
Celková péče je v Alzheimercentru Jihlava, z. ú. koncipována na principu stimulace
dlouhodobých paměťových drah, kde jsou uloženy informace, které si klient může
vybavit.

Péči je poskytována tak, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta. Proto
jsou součástí celkové péče o klienta různé aktivity, jako např. ergoterapie, bazální
stimulace, canisterapie, muzikoterapie, reminiscenční terapie, taneční terapie,
arteterapie, aromaterapie, trénink kognitivních funkcí, zahradní terapie, Snoezelen atd.
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V rámci aktivizací probíhají různá skupinová kondiční cvičení, kolektivní hry (bingo,
pexeso, kuželky, karty, deskové hry) a mnohé další aktivity. Klienti se mohou
pravidelně účastnit čtenářského kroužku, filmového kroužku, kroužku vaření a pečení.
Dle zájmu klientů jezdíme také mimo zařízení na různé výlety, koncerty, do kaváren,
za památkami, do muzeí apod. Pro naše klienty připravujeme celoročně bohatý
program, který je tvořen na základě přání klientů, ale i na základě jejich možností.

Mnoha těchto aktivit a akcí se společně s klienty účastní děti z naši Dětské skupiny.
Mezigenerační propojování aplikujeme i cestou spolupráce s mateřskými školami a se
školami základním.

I v našem zařízení úspěšně funguje dobrovolnický program, kdy do našeho centra
pravidelně dochází 6 dobrovolníků.
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2019

7.1. Granty

Děkujeme všem dárcům, kteří nás i v roce 2019 finančně podpořili. Velice si toho
vážíme.
Poděkování krajskému úřadu Kraje Vysočina

Díky projektu Podpora vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku
pro podniky i veřejnost pokračujeme v provozu dětské skupiny Ježeček

Dále děkujeme za finanční podporu:
Manželům Douchovým
Firmě TOMAU
Mgr. Ludmile Hronové
Firmě ProgressRescue s.r.o.
Eriku Navarovi
Za věcné dary děkujeme:
-

firmě Lekva

-

rodinám klientů za ponechané věcné dary
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Děkujeme také Českému rozhlasu za projekt „Ježíškova vnoučata“ a všem těm,
kteří byli ochotni věnovat finance, či svůj čas této akci.
A v neposlední řadě patří poděkování i všem, kteří se zapojili do naší předvánoční
akce Od srdce k srdci a donesli dárky pro naše klienty.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA JIHLAVA, 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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