D e m e n t i a I . O. V. , z . ú .

Výroční zpráva 2017

Slovo zakladatelky
Rok 2017 byl pro mne obdobím velkých změn. Po dlouholeté praxi
v oblasti pomoci lidem s demencí a jejich rodinám jsem dospěla
k rozhodnutí založit organizaci, která se bude aktivně zasazovat
o osvětu syndromu demence, pomáhat pečujícím rodinám
a vzdělávat formální i neformální pečovatele a tím přispívat ke
zvyšování kvality péče o lidi s demencí.
Organizace Dementia I.O.V., z.ú. vznikla 25. 7. 2017 a je tedy nováčkem
mezi neziskovými organizacemi. Celý tým však tvoří zkušení odborníci
s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi.
Největším úkolem bylo zajistit financování našich plánovaných
projektů. Směle jsme se tedy pustili do psaní záměrů projektů
a s nadšením jsme si vybrali 2 evropské projekty, které se přesně
shodovaly s našim úmyslem - podpora neformálních pečujících
a mezioborová spolupráce v oblasti péče o lidi s demencí.
Podání těchto žádostí bylo úžasným odstartováním naší snahy o lepší
život pro lidi s demencí a jejich rodiny.
Vše, co se za první rok našeho působení podařilo, je společným
dílem našeho týmu. Nutno dodat, že celý tým pracoval v roce 2017
zcela dobrovolnicky, bez jakékoli finanční odměny. Odměnou nám
všem bylo úspěšné podání projektů a výhled na příznivý příští rok.
Velice bych proto chtěla poděkovat svým kolegyním a kamarádkám,
a to Hance Bělohlávkové, Lence Kutinové, Petře Petříkové
a Aleně Vackové.

Bc. Veronika Maslíková
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Orgány organizace
Všechny orgány ústavu byly ustanoveny dne 25. 7. 2017.
Statutárním orgánem je ředitelka, Bc. Veronika Maslíková.
Organizace má tříčlennou správní radu.
Jejími členy jsou: Bc. Hana Bělohlávková (předsedkyně),
Lenka Kutinová, DiS. a Mgr. Ondřej Frühbauer.
Revizorem ústavu je Naděžda Turková.
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S jakou vizí byla organizace založena
Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti
veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních
pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím
Alzheimerovou nemocí (nebo některým typem demence).
Zaměřujeme se především na organizování odborných diskusí,
odborných vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání,
konzultačních a osvětových aktivit.
Svou činností chceme pomoci zkvalitnit podporu a péči poskytovanou
rodinám, jejichž životy zasáhlo onemocnění blízkého člověka některým
typem demence, a přispět k rozvoji prevence a pochopení tohoto
syndromu v naší společnosti. Zároveň se zasazujeme o zkvalitnění péče
poskytované v zařízeních pro osoby s demencí a růst informované
a uvědomělé mladé generace, které bude záležet na lidských
a morálních hodnotách.
Není nám lhostejné, že si rodiny mnohdy neví rady a ocitají se v zoufalé
situaci. Bolestně si uvědomujeme, že nemocní často nedostávají péči
v potřebné míře – a za důležité považujeme i to, jak kvalitní péče
bude jednou poskytnuta naší generaci. Věříme, že má smysl aktivně
se vlastní prací zasadit o změny, ne jen poukazovat na nedostatky.
Jsme tu, abychom naplnili svůj díl společenské zodpovědnosti a něco
pro zlepšení situace udělali.
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Poděkování
Děkujeme za podporu dárcům – běžcům 1. Charitativního běhu
Berounem, který se konal 13. 9. 2017. Nezisková organizace Rozběháme
Česko, z.ú., která běh pořádala, tak pomohla vybrat 8 926 Kč
na osvětu syndromu demence.
Na trati dlouhé 4 km si na své přišli aktivní běžci i všichni ostatní, kteří
se rozhodli podpořit dobrou věc. Každý účastník si odnesl náramek
„Běžím proti demenci“. Pro děti byla připravena speciální 1,5 km trať,
během které si malí i velcí mohli zkusit trénovat paměť. Akce se konala
pod záštitou starosty města Berouna, Mgr. Ivana Kůse.

Výhled pro rok 2018
V roce 2017 byly podány 2 žádosti o podporu projektu.
Projekt „Podpora neformální péče o lidi s demencí“ by nám měl
umožnit otevřít v 11 okresech Středočeského kraje svépomocné
skupiny pro rodiny pečující o blízkého s demencí. Druhým projektem je
mezioborová spolupráce v oblasti péče o lidi s demencí. Tento projekt
má za cíl zlepšit prostřednictvím mezioborové spolupráce podmínky
pro osoby s demencí v našem regionu.
Chceme společně najít riziková místa a následně jejich řešení,
vypracovat koncepci spolupráce v našem regionu.
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Finanční část - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty
Začátek obd.

Konec obd.

B.

AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.IIl.+B.VI.)

0

11 895

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (souc. B.III.l. az B.III.8.)

0

11 895

Penežní prostředky v pokladně

0

6 635

Penežní prostředky na účtech

0

5 260

AKTIVA CELKEM (A.+ B.)

0

11 895

B. III. l.
3.

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)

0

2 215

A. I.

Jmění celkem (souč. A.I.l. až A.I.3.)

0

5 000

A. I. l.

Vlastní jmění

0

5 000

A. II.

Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.l. až A.II.3.)

0

-2 785

Účet výsledku hospodaření

0

-2 785

B.

Cizí zdroje celkem (B.I.+B.Il.+B.III.+B.VI.)

0

9 680

B. IV.

Jiná pasiva celkem (souč. B.IV.l. až B.IV.3.)

0

9 680

B. IV.1.

Výdaje příštích období

0

9 680

PASIVA (A.+ B.)

0

11 895

1.

NÁKLADY
A. I.

Hlavní čin. Hosp. čin.Celk. čin.

Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.)

10 971

0

10 971

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných
dodávek

301

0

301

4.

Náklady na cestovné

64

0

64

6.

Ostatní služby

10 606

0

10 606

Ostatní náklady (A.V.16. až A.V.22.)

740

0

740

Jiné ostatní náklady

740

0

740

11711

0

11711

Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.)

8 92 6

0

8 926

Přijaté příspěvky (dary)

8 92 6

0

8 926

VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)

8 92 6

0

8 926

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

- 2 785

0

- 2 785

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

- 2 785

0

- 2 785

A. V.
22.

NÁKL. CELK. (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.
+A.VIII.)

VÝNOSY
B. II.
3.
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DEMENTIA I.O.V., z.ú.
Česká 54/22, 266 01 Beroun
Telefon: +420 725 923 181
E-mail: dementiaiov@gmail.com
www.dementia.cz
Schránka: nnen7f3
číslo účtu: 280391930/0300
IČ: 06267688

Ústav registrován 25.7.2017 u Městského soudu v Praze.
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