VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.
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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
2020.
Rok 2020 byl zcela nepochybně složitým nejen pro naše zařízení, ale pro nás všechny.
I přes neblahé důsledky pandemie v podobě vládních nařízení, zákazů a omezení
věříme, že se nám podařilo vytvořit pro naše klienty příjemné prostředí plné bezpečí,
úcty, podpory a během aktivizačních terapií i legrace, čemuž jsme věnovali maximální
úsilí. Stejně tak i realizaci návštěv, poněvadž jsme si vědomi, že dlouhodobé odloučení
od svých blízkých je to, co se nás všech dotýká asi nejvíce.
Coronavirová nákaza se, bohužel, nevyhnula ani našemu centru. Zkušenosti s tímto
onemocněním nás ovšem posunuly dál v oblasti prevence a skrze důkladnou edukaci
a disciplinovanost zaměstnanců se nám podařilo vše zvládnout a připravit na budoucí
hrozby.
Jako poskytovatelé sociálních služeb jsme měli tu čest setkat se s obrovskou dávkou
solidarity a neuvěřitelné podpory ze stran místních firem, obyvatel, vzdělávacích
institucí i samosprávných celků. Za tyto projevy jsme velmi vděční a každému z výše
uvedených subjektů náleží naše uznání.

Mgr. Soňa Donutilová
ředitelka Alzheimercentra Jihlava, z. ú.

Výroční zpráva 2020 – Strana 3

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 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 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. Soňa Donutilová

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 prostřednictvím 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
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

-

Zajistit individuálně zjištěné a dojednané potřeby klienta v rámci jeho biopsycho-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

-

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 JIHLAVA, z.ú. v roce 2020 z hlediska provozu zařízení

Obsazenost zařízení
Vývoj obsazenosti v zařízení nebyl v průběhu roku 2020 díky vnějším událostem příliš
stabilní a pohyboval se kolem 73% až 99% obsazenosti.

Personál
Vzhledem k dlouhodobému působení instituce a z toho vyplývající stabilizace zařízení
se podařilo znatelně redukovat míru fluktuace oproti předchozím obdobím.
Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, možnost zvýšení kvalifikace a vážit si
svých zaměstnanců.

6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2020
Aktivizační terapie zahrnují širokospektré vyžití pro maximální množství klientů.
Aktivity probíhající na každodenní bázi jsou přizpůsobeny zvykům a zálibám
jednotlivých obyvatel. Čas tak mohou trávit aktivně kreativním tvořením, drobnými
ručními pracemi, výtvarnými činnostmi či celotělovým cvičením, jenž má příznivý vliv
na jejich celkovou kondici a jemnou motoriku nebo pasivně poslechem hudby či
předčítáním, což naopak navozuje pocit klidu.
Cílem těchto metod je především stimulace dlouhodobých paměťových drah, kde jsou
uloženy informace, které si klient může vybavit. Výsadní zastoupení v této kategorii
má reminiscenční terapie vážící se k dávným vzpomínkám klienta. Ty jsou vyvolávány
na základě kontaktu s dětmi nebo práce s předměty klientům známým z produktivního
života, mládí či dětství.
V rámci aktivit je zohledňována sezónnost, různé svátky a přípravy na ně, významné
dny jako je např. MDŽ, narozeniny, vystoupení hostů nebo účast v soutěžích, které
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napomáhají zpestření rutiny všedního života. Těmto aktivitám rok 2020 příliš nepřál,
ale i přes nepřízeň osudu se podařilo v letních měsících uspořádat v prostorách
zahrady koncert se známými hity dob minulých, jenž se setkal s nevídaným ohlasem.
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2020

7.1. Granty
Děkujeme všem dárcům, kteří nás i v roce 2020 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

Výroční zpráva 2020 – Strana 13

Dále děkujeme za finanční podporu:
Manželům Douchovým
Manželům Procházkovým
Norbertu Ruschkovi
Janu Štůlovi
Drahomíře Dovalilové
Luboši Staňkovi
Prostor nakladatelství s.r.o.
Ivě Friessové
Haně Jokšové
Stanislavě Tvrdíkové
Milanovi Kalnému
DM DROGERIE MARKT s.r.o.
Za věcné dary děkujeme:
-

firmě Lekva

-

rodinám klientů za ponechané věcné dary

-

dobrosrdečným dárcům v období pandemie Covid-19

-

společnosti NN Group

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

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 Jihlava, z.ú.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Alzheimercentrum Jihlava, z.ú., se sídlem
Sokolovská 675/9, Praha 8, identifikační číslo 023 76 822, (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 Jihlava, 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.

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční číslo
Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO.

Tel: +420 241 046 111

www.bdo.cz

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

148 00

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 ústav 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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