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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu specializovaného zařízení Alzheimercentrum
Zlosyň, z.ú. za kalendářní rok 2019.
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. disponuje kapacitou 117 lůžek, z toho 108 v hlavní budově
a 9 lůžky ve vedlejší budově tzv. „vile“, kde poskytujeme péči klientům v počátečním
stádiu demence. Zařízení nabízí dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
vlastním provozním a technickým zázemím (kuchyň, prádelna, atd.) Budovy obklopuje
zahrada s rozlohou přes 7 000 m2.
Jsme velice hrdí na to, že i v roce 2019 se nám dařilo poskytnout komplexní a kvalitní
péči osobám s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Zájem o naše služby
se stále zvyšuje a nároky na péči také, proto je pro nás důležité neustálé vzdělávání se
v oblasti péče o seniory. Naší prioritou je individuální přístup ke každému klientovi a
snažíme se, aby se u nás cítil jako doma.
Těší nás, že se naše zařízení aktivně účastnilo komunitního života v regionu,
prostřednictvím užší spolupráce s obecní samosprávou, Městským úřadem s rozšířenou
působností Kralupy nad Vltavou, regionálními podnikatelskými subjekty i vzdělávacími
institucemi.
Velmi si vážíme veškeré přízně, kterou jsme v roce 2019 obdrželi, jak slovní podpory při
osobních setkání, tak i ve formě nejrůznějších darů a příspěvků.
Naší snahou je, aby klienti Alzheimercentra Zlosyň prožívali svůj život v co možná
nejvyšší kvalitě a my jim v tomto směru byli nápomocni.
Jsme rádi, že potřeby klientů v oblastech individuální podpory a pocitu domácího
prostředí se nám daří naplňovat již 10 let.

Mgr. Ladislava Vlachová
ředitelka centra
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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 ZLOSYŇ, z.ú.
3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení:

Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú.

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup nad Vltavou

IČO:

284 46 003

DIČ:

CZ699003518

Bankovní spojení:

2111389249/2700

Ředitel:

Mgr. Ladislava Vlachová

Statutární orgán - ředitel:

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Kamila Valštýnová

E-mail:

zlosyn@alzheimercentrum.cz

Web:

www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. se nachází na velmi pěkném místě, asi 20 km od
hlavního města Prahy. Budova zařízení je situována do hezkého a klidného
venkovského prostředí v katastru obce Zlosyň.
Hlavní budova má čtyři patra, ve kterých se nachází pokoje klientů, terapeutické
místnosti, společenské prostory, jídelny.
Pokoje klientů jsou převážně dvoulůžkové, výjimkou je jeden třílůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybavené základním nábytkem (polohovací lůžko, noční stolek,
šatní skříně). Každý pokoj má vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem,
umyvadlem, toaletou. V zařízení je také centrální bezbariérová koupelna s vanou.
Jídelna, společenské prostory jsou vybaveny tak, aby splňovaly svůj účel, působily
příjemným dojmem a zajišťovaly klientům bezpečné prostředí. Jsou členěny tak, aby
se zde mohlo pracovat se skupinami klientů, rozdělených podle jejich schopnosti
vnímání a stupně onemocnění. Zařízení disponuje rozlehlou zahradou, která
poskytuje klientům dostatek prostoru (přes 7000 m2) pro vycházky a slouží k
aktivizačním činnostem – pěstování bylinek, ovoce, zeleniny a květin.
Pro klienty v počátečním stadiu onemocnění nabízíme ubytování rodinného typu v
rodinném domku se zahradou v areálu hlavní budovy. Klienti obývají čtyři dvou a
jeden trojlůžkový pokoj, obývací pokoj s jídelním koutem, odpočinková místnost v
prvním patře, kuchyňka, dvě koupelny se sprchovým koutem nebo s vanou, dvě
toalety.
Stravování je zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně. Skladba stravy odpovídá
vyšším požadavkům kladeným na nároky související s nemocí. V zařízení je
zajištěna odborná lékařská a zdravotnická péče, poskytovaná všeobecnými a
praktickými sestrami. O klienty dále pečuje tým složený ze sociálního pracovníka,
pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků.
Lidská vřelost, vstřícnost, pohlazení, kvalitní a bezpečná péče odpovídající
požadavkům na důstojný život našich klientů je pro nás prioritou.
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3.3. Účel Alzheimercentra Zlosyň, z.ú.
Účelem Alzheimercentra Zlosyň, z.ú. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji
kvality života osob s demencí. Svým působením se Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. snaží
nejen o rozvoj duchovních a materiálních hodnot, které se vztahují k péči o osoby s
demencí. Účelem organizace je aplikovatelnost individuálního přístupu a dodržování
lidských práv u osob, které jsou znevýhodněny touto nemocí. Uplatňujeme moderní
trendy i přístupy v sociální a zdravotnické péči o osoby s demencí. Neustále také
vzděláváme a rozvíjíme ošetřovatelský personál tak, aby poskytoval co nejkvalitnější
péči.

3.4. Vize Alzheimercentra Zlosyň, z.ú.
Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro lidi s demencí.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Zlosyň, z.ú.
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s jiným
zdravotním postižením od 27 let věku. Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinou
formou demence. V rámci přijetí do péče jsou přijímáni jedinci 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 je určená osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s
kombinovaným postižením, osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy
demence od 27 let věku, které mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci
zvládat a řešit 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 rozhodování, naplňování přání a vůle klienta
s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

Cíle služby
Zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb. Poskytovat
takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje Udržení co nejužšího kontaktu s
rodinou a blízkými. Služba je poskytována v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v
týdnu.

Zásady poskytované služby
• Zajištění bezpečné a odborné služby
• Dodržování práv uživatelů (zejména Listina základních lidských práv a svobod)
• Respektování přání a vlastní volby uživatelů
• Respektování soukromí uživatelů
• Individuální přístup
• Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů
• Partnerství a úcta k člověku
• Profesionalita a odbornost
• Vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
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4. 2. Denní stacionář
Posláním sociální služby Denního stacionáře je zabezpečit uživatelům praktickou biopsycho-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Hlavním posláním je
poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého
zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny
potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Denní stacionář je ambulantní služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou
soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku, zdravotního či
tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním
onemocněním, které i nadále zůstávají doma, ve svém přirozeném prostředí

Cíle služby
Cílem Denního stacionáře je poskytovat službu, která vede k podpoře a udržení aktivního
života a k prodloužení soběstačnosti uživatelů. Umožnit a usnadnit klientům důstojné žití
v přirozeném prostředí, odlehčit situaci pečujícím rodinám v situacích kdy si potřebují
odpočinout.
Zásady poskytované služby
• Poskytování kvalitní sociální služby na základě plánování, vycházející z individuálních
potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem k cílové skupině.
• Ochrana práv uživatelů
• 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 uživatele
• Zajištění bezpečné a odborné služby
• Snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali
• Podpora uživatelů služby v soběstačnosti
• Práce s uživatelem a jeho biografií
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Cílová skupina
Osoby od 27 let věku s chronickým duševním onemocněním, s jiným zdravotním
postižením, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence,
osoby s kombinovaným postižením a senioři.
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5. ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ, Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
Vývoj obsazenosti zařízení byl v průběhu roku stabilní a dosahoval 100% obsazenosti.
Poptávka po námi nabízených službách převyšovala nabídku.

Personál
S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče je patrná drobná míra fluktuace
pracovníků. Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, pořádat vzdělávací aktivity a
vážit si svých zaměstnanců. V rámci vzdělávání podporujeme pracovníky na všech
pracovních pozicích, aby reflektovali trendy pro danou oblast a přenášeli získané znalosti
do praxe. Vzděláváním se snažíme zajistit, aby naši zaměstnanci poskytovali péči
klientům profesionálně.

Dětská skupina Včelička
Již třetím rokem funguje ve Zlosyni při zařízení Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. dětská
skupina s názvem Včelička (dále jen „DS Včelička“). Tato dětská skupina je určena
dětem, jejichž rodič je zaměstnancem našeho zařízení nebo je z nedalekého okolí či se
rodiči líbí naše myšlenka výchovy a péče.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky
pro zaměstnanost rodiče s dětmi. Cílová skupina jsou rodiče s malými dětmi.
DS Včelička je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní
docházky (maximálně do 6 let věku dítěte) a je zaměřena na zajištění dítěte, na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019
Zaměstnanci Alzheimercentra Zlosyň z.ú. připravují pro klienty celoročně bohatý
program. Každý, kdo chce svůj volný čas trávit aktivně, může využívat program, který
připravují a nabízejí naši aktivizační pracovníci dle zájmů i možností klientů. Činnosti jsou
zaměřeny především na komplexní stimulaci kognitivních funkcí a motoriky. Pod vedením
aktivizačních pracovníků zde klienti tvoří výrobky různými technikami (háčkování, pletení,
stříhání, lepení apod.). Výrobky slouží k výzdobě prostor našeho zařízení nebo jsou
prezentovány na tematických výstavách.
Mezi další aktivizační činnosti patří skupinové cvičení s hudbou, tancem, soutěže (míčové
hry, pexeso, karty, kuželky a mnohé další). Klienti mají možnost účastnit se skupinového
čtení, přednášek na různá témata a zapojit se do denních aktivit jako jsou vaření a pečení.
Podle zájmu našich klientů jezdíme i mimo zařízení na koncerty nebo výlety za poznáním
do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pravidelně pořádáme jednou ročně pro klienty všech
zařízení Alzheimercentra Sportovní hry.
Již tradicí se stalo každoroční pořádání Zahradní slavnosti pro klienty a jejich blízké.
Čtyřikrát ročně vydáváme Zpravodaj Alzheimercentra Zlosyň z.ú., který je distribuován v
rámci zařízení i rodinným příslušníkům klientů. Zpravodaj je zveřejněn na webu
organizace. Zpravodaj informuje o zajímavých aktivitách v konkrétním období a je
doplněn o množství fotografií z těchto akcí. Některé aktivity Alzheimercentra Zlosyň jsou
uvedeny také na stránce sociální sítě Facebook Alzheimercentrum Zlosyň. Krátké zprávy
jsou doplněny množstvím fotografií. Facebookové stránky i Zpravodaj slouží k
pravidelnému informování o činnostech, které v zařízení Alzheimercentrum Zlosyň
probíhají. Čtenáři těchto médií jsou převážně rodinní příslušníci klientů
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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.

Město Kralupy nad Vltavou

Global Payments Europe, s.r.o.

Život 90, z.ú.
Mediterra s.r.o.
Anděl Investment Praha s.r.o.
pan Levý Stanislav
paní Dvořáková Kateřina

7.1. Granty

Středočeský kraj
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA ZLOSYŇ, 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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