VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Alzheimercentrum Zábřeh z.ú.
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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Alzheimercentra Zábřeh z.ú.za kalendářní
rok 2019.
Rok 2019 bych nazvala rokem personální stabilizace, kdy se nám podařilo vytvořit
kvalitní tým odborného personálu.
Velmi mne těší nastartování nových aktivizačních činností pro klienty, které jsou zásadní
pro udržení kvality jejich života.
Těší nás, že většina zástupců měst a obcí považuje naše centrum za partnera pro
poskytování sociálních služeb osobám s demencí a vnímá jeho význam. Patří jim dík
nejen za spolufinancování naší činnosti, ale také za vstřícnost a spolupráci.
Práce Alzheimercentra Zábřeh z.ú. by se neobešla bez finančních dotací, darů, a
příspěvků drobných či větších dárců, za které moc děkujeme.
Oceňuji jakoukoliv podporu Alzheimercentra Zábřeh, která je pro mne nejen důkazem
důvěry v naši práci a úsilí, ale také výrazem hlubokého lidství.

Marie Vychopeňová
ředitelka Alzheimercentra Zábřeh 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 ZÁBŘEH z.ú.
3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení:

Alzheimercentrum Zábřeh z.ú.

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Smetanova 196/52, Zábřeh

IČO:

06034357

DIČ:

CZ69900518

Bankovní spojení:

2114346105/2700 UniCradit Bank

Ředitel:

Ing. Marie Vychopeňová

Statutární orgán-ředitel:

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Kamila Valštýnová

E-mail:

zabreh@alzheimercentrum.cz

Web:

www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Zábřeh poskytuje unikátní systém péče o osoby s demencemi.
Používáme nejnovější metody práce, které vycházejí z individuálních potřeb
jednotlivých klientů. Činnosti jsou podpořeny životem v prostorách, které zabezpečují
důstojný život a umožňují dělat mnoho běžných činností, na které jsou lidé zvyklí
z domova. Nový domov nabízí rodinnou atmosféru v klidném prostředí obklopeném
nádhernou zahradou, kterou lze využít k odpočinku či zahradničení.
Alzheimercentrum Zábřeh se nachází v klidné části města s krásným výhledem do okolí
(ve slunných dnech i na nejvyšší horu Jeseníků, Praděd). Klienti bydlí v prostorných
světlých dvoulůžkových pokojích, které si mohou dovybavit vlastními předměty.
Příjemné posezení nabízí levandulová kavárna. Součástí zařízení je i kaple, kde se
pravidelně konají bohoslužby a která je přístupná i mimo vyhrazený čas jak pro klienty,
tak pro návštěvníky.

3.3. Účel Alzheimercentra Zábřeh z.ú.
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.

3.4. Vize Alzheimercentra Zábřeh z.ú.
Vize Alzheimercentra Zábřeh z.ú. jsou:
-

maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví klientů,

-

podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení,

-

kvalitně a komplexně poskytovat úkony péče,

-

komunikovat s klientem a podporovat jeho psychiku,
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-

pomáhat klientům žít co nejplnohodnotnější život,

-

udržovat a zlepšovat soběstačnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Zábřeh z.ú.
Cílovou skupinou registrované sociální služby Domov se zvláštním režimem jsou osoby
od 40 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění. Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro
osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém
zařízení.
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Domov se zvláštním režimem
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 poskytované služby
Cíle poskytované služby jsou:
-

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
Zásady poskytované služby jsou:
-

zajištění bezpečné a odborné služby,

-

dodržování práv uživatelů (zejména Listina 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 ZÁBŘEH z.ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU

Obsazenost zařízení
Registrovaná kapacita centra k 31. 12. 2019 byla 110 klientů. Vývoj obsazenosti byl
v průběhu roku kolem 86%. Naší snahou bylo zajistit klientům individuální a klidný
přechod do nového prostředí.

Personál
S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče se projevuje občasná fluktuace
pracovníků.
Snahou organizace je nabízet přátelské a stabilní pracovní prostředí, nabídnout
vzdělávací aktivity a vážit si svých zaměstnanců.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019
Pro klienty centra pořádáme akce, některé jsou pravidelné a konají se každý měsíc.
Jiné jsou tematické a zařízení je pořádá dle zájmu klientů.
Pravidelné aktivity:


Výbor obyvatel domu



Zooterapie



Mše svatá



Filmový klub



Oslava narozenin



Pečení



Setkání s harmonikářem



Kavárnička dříve narozených

Výroční zpráva 2019 – Strana 10

V jednotlivých měsících roku 20019 se uskutečnily následující akce:
V lednu nás navštívily děti z Dětského domova a dětského pěveckého sboru z MŠ
Zahradní. V únoru jsme si zatančili v rámci Tanečního odpoledne. V dubnu jsme
uspořádali Velikonoční jarmark. Srpen jsme prožili s klienty denního centra pro seniory
Olomouc a zavařovali jsem s Naďou. V září jsme byli platnými účastníky Zábřežského
sedmiboje. Podzim jsme zahájili v naší krásné zahradě. V listopadu jsem se zúčastnili
Svatomartinské slavnosti ve Štítech, poslechli jsme si vystoupené dětského církevního
sboru a uspořádali jsme sportovní odpoledne. A prosinec? Ten byl opravdu bohatý na
akce: Taneční odpoledne s nadělováním vánočních dárků, Mikulášské odpoledne,
Výstava betlémů, Vystoupení MŠ Postřelmůvek a 3. ZŠ, Vánoční jarmark, Návštěva
kostela sv. Bartoloměje.
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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.
Šivic Ladislav
Skolek Richard
Fejlová Helena
Mgr. Lopour Tomáš
MK Fruit s.r.o.
CBA NUGET s.r.o
BENSTAR s.r.o

7.1. Granty
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Zdravotní pomůcky ke zvýšení kvality
života osob s Alzheimerovou nemoci: 90 tis. Kč
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7.2. Dotace
Dotace MPSV na zřízení Dětské skupiny Myška.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ZÁBŘEH 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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