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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

na následujících stránkách naleznete Výroční zprávu specializovaného zařízení

Alzheimercentra Průhonice, z.ú., poskytovatele sociálních služeb zejména o osoby

s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.

Naším hlavním zájmem je zajištění důstojného života našich klientů, podpora jejich

soběstačnosti a podpora dosud zachovaných dovedností. V krásném klidném

prostředí, s rozlehlou zahradou v okolí našeho centra, poskytujeme svým klientům

domov, lásku a péči. Snažíme se nabídnout vysoce kvalitní služby s množstvím

aktivizačních a terapeutických činností, směřujících k uspokojení všech základních

potřeb člověka. Uspokojováním psychosociálních potřeb, potřeby jistoty a bezpečí,

společenské potřeby a sounáležitosti, potřeby uznání a ocenění a rovněž potřeby

seberealizace s využitím všech dostupných vlastních schopností chceme těm, kteří již

nemohou být ve svém vlastním domácím prostředí, zajistit v rámci možností

plnohodnotný život.

Bc. Marta Hrdonková,

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 PRŮHONICE, z.ú.

3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení: Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Právní forma: zapsaný ústav

Sídlo: Na Michovkách I. 707, Průhonice

IČO: 29029651

DIČ: CZ699003518

Bankovní spojení: 2111389185/2700

Ředitel: Bc. Marta Hrdonková

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

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Kamila Valštýnová

E-mail: pruhonice@alzheimercentrum.cz

Web: www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. se nachází v klidné vilové části obce Průhonice

nedaleko hlavního města Prahy. Moderní budova zařízení je vhodně umístěna

nedaleko bočního vchodu do parku Průhonického zámku. Zároveň je obklopena

rozlehlou zahradou vhodnou pro relaxaci i zábavu klientů. Budova je vícepatrová,

v nadzemních patrech jsou pokoje klientů a přízemní část je určena pro terapie a

společenský život centra.

Centrum disponuje jednolůžkovými i vícelůžkovými pokoji, vybavenými základním

nábytkem (polohovací lůžko, noční stolek, skříně na oblečení). Každý pokoj má vlastní

sociální zařízení se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Ve většině pokojů je

umístěn kuchyňský kout vybavený chladničkou. Bezbariérový přístup je zajištěn nejen

ve vnitřních prostorách centra, ale je taktéž možný do venkovních prostor.

Jídelna, společenské a terapeutické místnosti jsou vybaveny tak, aby splňovaly svůj

účel, působily příjemně a zajišťovaly klientům bezpečné a příjemné prostředí. Prostory

v přízemí jsou rozdělené na různé části podle způsobu jejich využití pro práci s klienty,

jejich zájmy a možnostmi (reminiscenční terapie, fototerapeutická pláž, knihovna, dílna

apod.) Zahrada je uzpůsobena tak, aby zde našel svůj koutek každý, kdo chce vnímat

krásy přírody v podobě rostlin i drobného domácího ptactva.

Stravování klientů zajišťuje vlastní kuchyně, která je umístěna v podzemní části

budovy. Strava je připravována z čerstvých surovin a odpovídá vyšším nárokům na

stravování a životosprávu klientů. Je vždy upravována do podoby, kterou je klient

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen konzumovat.

Zdravotní péči poskytuje vlastní erudovaný ošetřovatelský personál. Přímo v zařízení

působí praktický lékař, při další návazné lékařské péči spolupracují blízká zdravotnická

zařízeními. Tým složený ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách –

pečovatelů a aktivizačních pracovníků - se stará o uspokojení nejen základních, ale i

speciálních potřeb klientů. Lidský přístup, otevřenost, vstřícnost a nabídnutá pomoc je

pro pracovníky samozřejmostí.

3.3. Účel Alzheimercentra Průhonice, z.ú.
Účelem Alzheimercentra Průhonice je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji

kvality života osob s demencí. Svým působením se Alzheimercentrum Průhonice snaží

o rozvoj duchovních, materiálních, ale i individuálních hodnot, které se vztahují k péči
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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 Průhonice, z.ú.
Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidi s demencí.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Průhonice, 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 svém

vlastním domácím prostředí.

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 rozhodování, naplňování přání a vůle

klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Kapacita domova je 150

registrovaných lůžek.

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. Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je zabezpečit uživatelům praktickou, individuálně

nastavenou bio-psycho-spirituální pomoc pro setrvání v jeho přirozeném prostředí.

Denní stacionář je ambulantní služba, která je poskytována osobám se sníženou

soběstačnost a vyžadujícím pomoc druhého člověka - a to zejména osobám s

Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním, které i nadále

zůstávají doma, ve svém přirozeném prostředí

Registrovaná kapacita denního stacionáře je 10 klientů.

Poskytování služeb v našem zařízení vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je

postaveno především na vnitřních zdrojích služeb a na pravidelné pomoci při zajištění

potřeb klientů.

Klient denního stacionáře u nás také najde zajímavý program s nabídkou velkého

počtu podporujících aktivit a terapií. Pomoc a podporu při osobní hygieně, oblékání,

podání stravy a pomoc se vším, co již sám nedokáže zvládnout. Odborný personál

dohlíží nad podáváním léků, nad pitným režimem. Součástí celkové péče je kromě

sociální péče, péče rehabilitační, ergoterapie, reminiscenční terapie, canisterapie,

bazální stimulace, muzikoterapie, dotyková péče atd.

Cíle služby

Cílem denního stacionáře je poskytovat službu, která vede k podpoře a udržení

aktivního života a k prodloužení soběstačnosti uživatelů. Umožňuje a usnadňuje

klientům důstojný život v přirozeném prostředí. Pomáhá také pečujícím rodinám, které

bývají vyčerpané, stresované a unavené.

Zásady poskytované služby

 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

klienta;

 Zajištění bezpečné a odborné služby;
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 Snižovaní následků nepříznivé situace klientů;

 Podpora klientů služby v soběstačnosti.

Cílová skupina

Všechny osoby, které potřebují dohled nebo péči druhé osoby. Osoby s chronickým

duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se stařeckou,

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 27 let věku.

Klient Denního stacionáře u nás najde zajímavý program s nabídkou velkého počtu

podporujících aktivit a terapií. Pomoc a podporu při osobní hygieně, oblékání, podání

stravy a pomoc se vším, co již sám nezvládá. Odborný personál dohlíží nad podáváním

léků, nad pitným režimem. Součástí celkové péče je kromě sociální složky, péče

rehabilitační, ergoterapie, reminiscenční terapie, canisterapie, bazální stimulace,

muzikoterapie, atd.
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5. ALZHEIMERCENTRUM PRŮHONICE, Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení

Vývoj obsazenosti zařízení byl v průběhu roku stabilní a dosahoval téměř 100% možné

kapacity zařízení.

Personál
V průběhu kalendářního roku jsme nezaznamenali vyšší nežli obvyklou fluktuaci, která

je výkonem náročné práce v sociálních službách běžná.

Dětská skupina Papoušek

Pro podporu našich zaměstnanců kromě možnosti ubytování pro přespolní disponuje

organizace dětskou skupinou Papoušek, která je provozována přímo v budově

Alzheimercentra Průhonice. Dětská skupina je určena dětem ve věku od 1 roku do

zahájení povinné školní docházky (ve věku 6 let), jejichž rodiče pracují v zařízení nebo

žijí v nedalekém okolí, či sdílejí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019

Abychom dostáli svých cílů, věnujeme velkou pozornost terapeutickým i volnočasovým

aktivitám. Rok 2019 se nesl v duchu ročního tématu „SPOLEČNĚ“ a tomuto jsme

přizpůsobili většinu našich plánů. Smyslem bylo navázat na úspěšnou praxi

mezigeneračního setkávání, především pak utužení vztahů mezi dětmi z místní Dětské

skupiny Papoušek a seniorskými klienty. Toto se podařilo, proběhlo množství

společných aktivit – tvoření, zpívání, cvičení, výlety, procházky.

V nabídce zařízení je celoročně pravidelný týdenní aktivizační program, který svým

charakterem napomáhá v místní i časové orientaci klientů. Způsoby a možnosti trávení

volného času jsou skutečně velmi pestré. Dle preferencí jednotlivých klientů mají

možnost využití prostor nově vzniklé tělocvičny, bazální místnosti s vanou, výtvarného

ateliéru, keramické dílny, kuchyňky pro společné vaření a pečení, fototerapeutickou

pláž a v neposlední řadě naši rozlehlou zahradu s terasami, kde trávíme v letních

měsících nejvíce času. Právě různorodost činností nám umožňuje uspokojit přání a

potřeby i toho nejnáročnějšího klienta. Příkladem pravidelných aktivit mohou být:

relaxační a kondiční cvičení vždy v pondělky, tréninky paměti a kognitivních funkcí

v úterý, hudební klub a odpolední živá hudba ve středu, čtvrteční Dámský klub

odpoledne doplňuje filmový klub a tradiční oddychové pátky s písničkou nám uzavírají

pracovní týden. Ve čtrnáctidenních intervalech nás navštěvuje canisterapeutický tým

a farář. O víkendech pak probíhají různá společenská setkání, předčítání knih nebo

filmová dopoledne. Zmínit je třeba ruční a výtvarné práce (nepřeberné množství
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výrobků a dekorací jsou k vidění v celé budově) i keramickou dílnu, kde tvoříme

dárečky i praktické výrobky. Mimo výše uvedených nesmíme opominout terapie

klíčové pro nemocného se syndromem demence jako je fototerapie na pláži

s plnospektrálním osvětlením či reminiscenční terapie prováděná individuálně i

skupinově. Nepostradatelný je pak koncept bazální stimulace s jednotlivými prvky a

stimulace smyslů obecně. V tomto směru jsou všichni pracovníci Alzheimercentra

průběžně proškolováni, což nám umožňuje trvale poskytovat vysoce profesionální

službu v rámci standardní ošetřovatelské péče. Dlouhodobě spolupracujeme

s externími odborníky z oblasti muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie a dalšími.

Standardem jsou v našem zařízení rozličné tematické akce, jež bývají vázány na

aktuální období. Dodržujeme tradice i rituály, na něž jsou senioři ze svého běžného

života zvyklí. Nenásilnou cestou tímto napomáháme v časové orientaci.  Mohou to být

vánoční nebo velikonoční přípravy, pečení i úklid, oslavy významných dnů a svátků,

především pak masopust, MDŽ, pálení čarodějnice, 1. máj a další.  Své pevné místo

mají akce typu opékání vuřtů, stylizované cukrárny, kdy podáváme zákusky s kávou

anebo staročeské hospůdky, kde se chuťové buňky rozplývají nad tlačenkou, jitrnicí,

matjesy a dalšími podobnými pochutinami korunovanými pivem. S měsíční

pravidelností se scházíme ke společné oslavě narozenin, kde nechybí domácí dort,

květiny a sváteční atmosféra.

Během dlouhé historie Alzheimercentra Průhonice se z mnohých z událostí staly již

tradiční, které jsou očekávány samotnými klienty, rodinami a také personálem. Mezi

nejoblíbenější a v roce 2019 zrealizované se řadí turistické pochody na Konopiště i

nejslavnější pochod do Prčice, který se těší velkému zájmu. Významnou událostí,

rovněž tradiční, pak byla Zahradní slavnost pořádaná v září. Téma Zahradní slavnosti

bylo shodné jako téma celého roku, tedy SPOLEČNĚ. Při této příležitosti jsme obdrželi

od organizace Mezi Námi, ops prestižní ocenění – značku MEZIGENERAČNĚ na

důkaz kvalitně prováděné praxe mezigeneračního setkávání. Využili jsme velkého

množství návštěvníků, kteří napsali krátké vzkazy následující generaci, následně byly

umístěny do lahve a zakopány na zahradě pod památní desku.
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Současně jsme navázali na předchozí úspěšné projekty – Jedeme v tom společně –

cesta do Splitu, kdy klienti svou jízdou na rotopedu nasbírali dohromady 2000 km

anebo projekt Ježíškova vnoučata, díky němuž byla obdarovaná drtivá většina našich

klientů vánočními dárky z rukou dárců.

V průběhu roku jsme s našimi klienty podnikali také výlety po okolí, za kulturou i

poznáním. Stále pokračuje spolupráce s organizací Stáří s aktivní tváří, která

poskytuje podporu při realizaci výletů, v našem případě především cesty za kulturou.

Cílem našich cest mimo zařízení bylo například např.: Kočičí kavárna, Muzeum

Říčany, bowling Vojkov, Divadlo na Vinohradech, plavba parníkem po Vltavě, operní

vystoupení ve sklípku, Zlenice, zámek Kačina, ZOO Zvole a další.
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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 Dentimed

Balla Patrik Kimberly-Clark, s.r.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA PRŮHONICE, z.ú.

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
































