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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám Výroční zprávu Alzheimercentra Ostravy z.ú. za kalendářní rok
2019, který byl prvním rokem zahájení sociální služby. Na následujících stránkách
naleznete základní informace o poskytované službě v „Domově se zvláštním režimem“
a výčet činností centra. Rok 2019 byl pro nás zásadním rokem, kdy došlo
k očekávanému ukončení stavebních prací a předání nově vybudovaných, moderních
a bezbariérových prostor. Byl to pro nás rok, kdy jsme měli možnost se všichni podílet
na zahájení provozu našeho nového zařízení, ve kterém budeme moci využít
nejnovějších metod v péči o klienty. Věnovali jsme se prioritně nastavování základních
provozních procesů a přípravě vhodného prostředí pro naše milé klienty. Již ode dne
otevření 10. 6. 2019 usilujeme o vytvoření přátelské atmosféry v zařízení, s cílem
vybudovat otevřené místo pro klienty, místní komunitu i širší veřejnost.
Pevně věříme, že v příštích letech se nám podaří úspěšně realizovat všechny naše
plány a společně naplnit vizi tj. „poskytovat kvalitní komplexní služby a profesionální
podporu“. Nesmíme opomíjet, že k naplňování našich plánů je potřeba vzájemné
spolupráce a podpora všech našich zaměstnanců, kteří v zařízení pracují.
Prostřednictvím zodpovědnosti zaměstnanců a lidského přístupu jsou naplňovány
společné cíle.

Simona Lipovská
ředitelka Alzheimercentrum Ostrava 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 OSTRAVA z.ú.
3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení:

Alzheimercentrum Ostrava z.ú.

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Syllabova 3029/38, Ostrava

IČO:

07287895

DIČ:

CZ699003518

Bankovní spojení:

1387420118/2700

Ředitel:

PhDr. Simona Lipovská

Statutární orgán - ředitel:

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Kamila Valštýnová

E-mail:

ostrava@alzheimercentrum.cz

Web:

www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení

Alzheimercentrum Ostrava z.ú. se nachází
v klidné části města, na ulici Syllabova
3029/38, s výbornou dopravní dostupností.
Moderní,

nedávno

otevřené

centrum

splňuje náročné požadavky na péči a
současně klientům poskytuje klidné a
pohodlné bydlení. Budova je ve tvaru
písmena

H,

dvoupatrová

s výtahy

a

bezpečnostními vstupy.
Kapacita centra je 100 klientů, kteří jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích
v přízemí budovy, rozdělených do 4 sektorů. Pro lepší orientaci klientů jsou sektory
rozlišeny podle ročního období – jaro, léto, podzim, zima. Podle typu ročního období
jsou odlišeny jednotlivé chodby, výzdoba a povlečení na pokojích. Každý pokoj
disponuje vlastní bezbariérovou koupelnou se sprchou a WC. Na pokojích mají klienti
polohovací lůžko na elektrické ovládání, skříně a uzamykatelné noční stolky.
V každém sektoru je jedna aktivizační místnost: rehabilitační místnost, kuchyňka,
výtvarná dílna a retro pokoj. V budově je také kaple, kde probíhají 2x měsíčně mše
svaté, salón krásy, kde dochází 1x týdně kadeřnice a pedikérka.

V přízemí uprostřed budovy
se nachází prostorná jídelna,
která disponuje mobilními
stěnami,
prostor

které
rozdělit

dokáží
na

více

menších místností.
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Centrum bylo navrženo tak, aby bylo v naprostém souladu s potřebami osob s
demencí, s dostatkem místa k setkávání a zároveň se zákoutími pro jejich klid a
soukromí.
Součástí areálu jsou dvě venkovní atria s lavičkami, květinovými kaskádami, velkou
zvonkohrou a pomůckami pro venkovní terapii. Součástí zahrady jsou i pergoly, lákající
k posezení na čerstvém vzduchu za každého počasí.
V druhém patře budovy se nachází vlastní prádelna a moderně vybavená kuchyně.
Na stravování jsou kladeny vysoké nároky. Kuchařský tým vaří domácí stravu, o jejíž
vyváženost se stará nutriční terapeut. K dispozici je pitný režim ve formě čaje, džusů
a vody 24 hodin denně.
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3.3. Účel Alzheimercentra Ostrava z.ú.
Účelem Alzheimercentra Ostrava z.ú. je poskytování komplexní, kvalitní a individuálně
zaměřené celoroční pobytové služby osobám trpícím syndromem demence, které již
nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. S využitím moderních přístupů
v sociální

i zdravotní

péči

zajišťujeme

těmto

osobám

pomoc a

podporu

v naplňování jejich životních potřeb po duchovní i materiální stránce. Snažíme se
rozvíjet v maximální možné míře potenciál nejen našich klientů, ale také pracovníků
v přímé péči, která tak probíhá s důrazem na lidská práva, na důstojnost člověka
a jeho autonomii.

3.4. Vize Alzheimercentra Ostrava z.ú.
Vizí našeho zařízení je poskytování kvalitní komplexní služby a profesionální
podpory vedoucí k udržení klienta v aktivní formě života a k prodloužení
jeho soběstačnosti.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Ostrava z.ú.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demence od 40 let věku, které mají snížené schopnosti svou
nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Domov se zvláštním režimem

Posláním je poskytovat 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.
Dne 10. 6. 2019 Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl o registraci pobytové
sociální služby – Domov se zvláštním režimem.

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 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
- vytváření příjemného a vstřícného prostředí
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5. ALZHEIMERCENTRUM OSTRAVA Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
AC Ostrava je nově otevřené zařízení a první klienty přivítalo dne 14. 6. 2019. Vývoj
obsazenosti byl pozvolný a to především s ohledem na snahu zajistit rodinám klientů
a samotným klientům individuální a klidný přestup do našeho zařízení. Počáteční
registrovaná kapacita je 50 lůžek, což dokumentuje vysokou poptávku žadatelů a
společenskou potřebnost této služby v kraji.
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Personál
Snahou vedení zařízení je budovat kvalitní personál pro práci s klienty, počínaje
pečlivými vstupními pohovory se zájemci o pracovní pozice přes snahu o jejich
neustálé průběžné vzdělávání a pozitivní motivaci. Na konci roku 2019 o naše klienty
v přímé péči pečovalo 23 zaměstnanců a to na pozicích: všeobecná sestra, praktická
sestra, pracovník v sociálních službách. Náš tým doplňoval také fyzioterapeut a
ergoterapeut. Velkou pozornost jsme věnovali aktivizačním činnostem s našimi klienty.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019
Naší zaměstnanci klientům připravují bohaté aktivizační činnosti. Aktivizační programy
byly realizovány s cílem zachovat vše, co mají klienti rádi ve svém životě. V centru jsou
k aktivizacím vyhrazeny terapeutické místnosti, které se nachází v blízkosti pokojů
klientů a jsou tematicky zaměřeny. Aktivizace v našem zařízení patří mezi základní
pilíře poskytované služby již od samého otevření. Tým pracovníků nabízí vhodné
aktivity skupině klientů i individuálně tak, aby jejich čas strávený v zařízení byl
smysluplný, aktivity byly zábavné, činorodé, poučné a stimulující k novým poznáním.

Pravidelně opakující se akce
Vaření je velice oblíbená aktivita. V naší kuchyňce si mohou klienti ve spolupráci
s personálem upéct jablkový závin nebo uvařit jídlo dle vlastní chutě.
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Arteterapie se realizuje ve výtvarné místnosti, kde klienti vyrábí obrazy, vánoční či
velikonoční výzdoby, vonící mýdla a další krásné produkty. Cílem personálu je působit
na klienty různými podněty a podporovat pohybovou i smyslovou kondici.
Mozkový trénink rozvíjí mentální schopností u klientů, podporuje verbální i neverbální
komunikaci.
Canisterapie je zajištěna kontaktem s pejskem, který představuje účinné rozptýlení
pro klienty trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštění.
Pravidelně

skupinovou

canisterapii

vykonává

fenka

Amy

a

její

zkušená

canisterapeutka.

Reminiscenční terapie je velmi oblíbená aktivizační metoda, u které si naší klienti
vybavují příjemné zážitky ze svého života. Využívají přitom například rodinná alba
s fotkami nebo tzv. vzpomínkový kufřík, kde mají klienti uložené své oblíbené
předměty.

Výroční zpráva 2019 – Strana 13

Ergoterapie probíhá v rehabilitační místnosti, ve které jsou rotopedy, aromalampy a
různé pomůcky pro ergoterapeutickou činnost. Prostřednictvím rukodělných prací si
klienti vytváří příjemné domácí prostředí. Výsledkem jsou výrobky, jako například
dárky na vánoce nebo práce na celoročních tématických ozdobách.
Filmový kroužek nabízí sledování televize s oblíbenými filmy klientů.
Gardenterapie je využívána u klientů celoročně, protože rostliny absorbují toxiny,
které způsobují únavu, bolesti hlavy, jsou přírodními zvlhčovači. I pouhé pozorování
rostoucích rostlin může být terapií. Jakmile nám doroste pěstovaný rýmovník,
chystáme se na výrobu sirupu a čaje. Naší klienti rádi pěstují květiny, které voní a mají
zajímavou strukturu listů na dotek.
Mezigenerační

propojení.

V rámci

mezigeneračních

programů

pravidelně

spolupracujeme se Základní školou Monty a Tom klubem Krokodýl, který se
představuje vystoupením Mažoretek.

Mše svatá. V nově zřízené kapli se koná mše svatá, na kterou chodí pravidelně i
čtvrtina klientů našeho zařízení. Mše zajišťují duchovní život věřícím klientům, ale
mohou být i příležitostí pro ostatní, jelikož spiritualita je nedílnou součástí každého
člověka.
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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.

RUDETA s.r.o – Ivana Rudnická
C.S.- ENERGO s.r.o. – Ing. Ivo Hanák
Mgr. Jana Povalová
Jana Bagarová
Renata Sližová
Bc. Petra Pacigovičová
Ing. Božena Jemelková
Miroslav Nohel
Dušan Šlachta
Renata Lapišová
Lumír Kaplan
Ing. Ivana Krupníková
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA OSTRAVA 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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