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  Slovo ředitelky  
 

Organizace Dementia I.O.V., z.ú. vznikla 25. 7. 2017 a jejím 

posláním je aktivně se zasazovat o veřejnou i odbornou osvětu, 
zaměřenou na syndrom demence, pomáhat pečujícím rodinám, 

vzdělávat formální i neformální pečovatele a tím přispívat ke 
zvyšování kvality péče o lidi s demencí. 

Rok 2018 byl proto obdobím rozjezdu a prvních kroků v praxi. 

Podařilo se nám získat financování dvou projektů: podpory 
neformální péče a podpory mezioborové spolupráce, proto jsme se 
bez odkladů pustili do jejich realizace. 

Díky obdivuhodnému úsilí všech zúčastněných jsme uskutečnili 
několik důležitých akcí: vydali jsme se na studijní zahraniční cestu, 
založili nové svépomocné skupiny a uspořádali mezioborová setkání. 

Rok 2018 se nám opravdu vydařil a nyní je už zřejmé, že jsme rázně 
vykročili k cíli, kterým je zlepšení situace lidí s demencí i jejich rodin 

a blízkých v celém regionu. 

Vše, co se ve druhém, roce našeho působení podařilo, je společným 
dílem celého týmu. Velice bych proto chtěla poděkovat svým 
spolupracovníkům a spolupracovnicím, zejména Hance 
Bělohlávkové, Lence Kutinové, Petře Petříkové, Aleně Vackové, 
Petru Fuksovi, Hedvice Němcové, Pavlíně Freislebenové                      
a spolupracujícím lékařům, kteří nám přispěli svou odbornou radou 
- Janě Pastuchové, Soně Křemenové a Tereze Hamouzové. 

 

 

Bc. Veronika Maslíková 
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 Realizované projekty  
 

Podpora neformální péče o lidi s demencí 

Těžiště podpory neformálně pečujících (registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680) spatřujeme v rozvoji 
svépomocných skupin pro neformálně pečující, které jsme založili       
v jedenácti městech Středočeského kraje. Svépomocné skupiny 

nabízejí prostor i příležitost pro sdílení zkušeností z domácí péče          
o blízké osoby s demencí. Každou skupinu organizuje zkušený 

sociální pracovník, který moderuje průběh setkání a v případě 
potřeby poskytne alternativní náhledy na problematiku. Svépomocné 
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skupiny začaly fungovat už v dubnu 2018 a hned od počátku přilákaly 

pozornost cílové skupiny. 

Souběžně s touto agendou probíhají v příslušných městech 
workshopy na témata, vztahující se k péči o osoby s demencí, 

například přiblížení základních typů a projevů demence, průběh 
onemocnění, demence z pohledu medicíny a různé přístupy k domácí 
péči. Tato setkání spojují vzdělávací program s otevřenou diskusí       

a spontánními příspěvky účastníků. 

  

Mezioborová spolupráce v oblasti péče o lidi s demencí 

Projektem mezioborové spolupráce v oblasti péče o lidi s demencí 
(registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007679) jsme zahájili 

navýsost potřebný dlouhodobý proces propojení komunikačních 
kanálů a profesních přístupů mezi odborníky z různých oblastí, které 

se prolínají právě při práci s lidmi, jejichž život ovlivňuje demence, či 
při kontaktu s těmi, kdo o ně neformálně pečují. Jde konkrétně            
o oblast zdravotnictví, školství, o sociální sféru a veřejnou správu. 

V květnu 2018 jsme podnikli první důležitý krok a uskutečnili 
zahraniční studijní cestu do Francie, Švýcarska a Německa, s cílem 
prozkoumat tamější nastavení mezioborové spolupráce. V průběhu 

naší plodné cesty se podařilo zmapovat, v čem si můžeme vzít 
z těchto zemí s velkou tradicí sociální péče příklad a získali jsme           

i inspiraci pro další projekty. Navíc byly navázány užitečné kontakty, 
které se bezpochyby zúročí v budoucnosti. 

Abychom přenesli co nejvíc zkušeností ze zahraničí i do našeho 
prostředí, uspořádali jsme řadu setkání formou kulatého stolu, kam 

byli pozváni odborníci z regionu Berounsko – Hořovicko. Na 
společném jednání se tedy sešli zástupci terénních, ambulantních         

i pobytových sociálních služeb, nemocnic, domácí zdravotní péče, 
školských institucí, veřejné správy a neformální péče. Cílem první 
fáze diskuse bylo identifikovat konkrétní body, na které se musíme 

zaměřit a kde vytvoříme metodiku nového přístupu i potřebné studijní 
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materiály pro všechny zúčastněné. Jedním z výstupů byl plán na 

vytvoření příručky pro neformálně pečující, která bude průběžně 
doplňována a aktualizována. 

První dva kulaté stoly se konaly v roce 2018, další dvě setkání budou 
následovat v roce 2019. 

 

Charitativní bazar knih 

Mezi aktivity, realizované v roce 2018, náležel i charitativní bazar 
knih, který jsme uspořádali 27. – 28. dubna v Městské knihovně 
Beroun. Akce vynesla 25 068Kč.  
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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. 

 
 

 

 
 

 
 

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 na organizování odborných diskusí, 
vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání, konzultačních         
a osvětových aktivit. Dále je naším cílem vytvářet nová řešení 
na komunitní i mezioborové úrovni a tak dosáhnout 
požadovaných změn v celém regionu. 

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            

Orgány organizace 

S jakou vizí byla organizace založena 
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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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Děkujeme všem, kdo nás v roce 2018 podpořili, hlavně 
zaměstnancům Městské knihovny v Berouně, díky jejichž pomoci se 

mohl uskutečnit charitativní bazar knih. 

 

Poděkování 

 

 

 

 

V roce 2019 začneme uskutečňovat další z projektů, unikátní koncept 
podpůrného centra, založeného na svépomocné komunitní spolupráci. 

Zároveň dojde k rozšíření služeb pro neformálně pečující, hlavním 

cílem je nastavit službu ideálně na míru pečujícím rodinám. V nabídce 
se octnou nová témata workshopů, přizveme ke spolupráci další 

odborníky a zaměříme se na možnosti založení svépomocných skupin 
v dalších městech.  

Spolu s těmito aktivitami začne na jaře 2019 osvětová kampaň Běhů 

proti demenci, pořádaných v rámci tzv. Dne bez paměti, ve městech, 
kde fungují svépomocné skupiny.  

 

Poděkování 

Donátoři 

Výhled pro rok 2019 
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AKTIVA Začátek obd. Konec obd. 

211 Pokladna 6635,00 150 910,04 

211001 CZK Pokladna 6635,00 110 991,00 

211002 EUR Pokladna 0,00 29 401,70 

211003 CHF Pokladna 0,00 10 517,34 

221 Účty v bankách 5 260,08 565 552,31 

261 Peníze na cestě 0,00 0,00 

311 Odběratelé 0,00 0,00 

314 Poskytnuté provozní  0,00 0,00 

315 Ostatní pohledávky 0,00 0,00 

346 Nároky na dotace a ost.zúčt.se stát.rozp. 0,00 0,00 

    

  PASIVA   

321 Dodavatelé 0,00 600,00 

325 Ostatní závazky 0,00 6 303,00 

331 Zaměstnanci 0,00 43 809,00 

336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení  0,00 25 353,00 

342 Ostatní přímé daně  0,00 13 905,00 

368 Závazky ke sdruženým společníkům 0,00 10 000,00 

379 Jiné závazky 0,00 988,00 

383 Výdaje příštích období 9 680,00 0,00 

901 Vlastní jmění 5000,00 5 000,00 

963 Účet výsledku hospodaření -2 784,92 -2 784,92 

    

 mezisoučet 11 895,08 103 173,08 

    

Aktiva  11 895,08 716 462,35 

Pasiva  11 895,08 103 173,0 

Rozdíl  0,00 613 289,27 

 

 
  NÁKLADY (Období od 1.1. do 31.12. 2018) V období / konečný stav 

501 Spotřeba materiál 228 790,30 

501001 
MOS 1/Spotřeba materiálu 

73 789,89 

501002 MOS 2/Spotřeba materiálu 61 829,32 

501003 NP 1/Spotřeba materiálu 72 665,20 

501004 NP 2/Spotřeba materiálu 20 117,89 

 Finanční část - Rozvaha  a Výkaz   zisku  a  ztráty 
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501005 Nedotační/Spotřeba materiálu 388,00 

512 Cestovné 183 515,74 

512001 NP 2/Cestovné 77 402,00 

512002 MOS 1/Stravné + cestovné 86 964,74 

512003 MOS 2/Cestovné 19 149,00 

518 Ostatní služby 315 758,33 

518001 MOS 1/Ostatní služby 220 501,33 

518002 MOS 2/Ostatní služby 33 957,00 

518003 NP 1/Ostatní služby 14 900,00 

518004 NP 2/Ostatní služby 46 400,00 

521 Mzdové náklady 610 706,00 

521001 MOS/Mzdové náklady 234 230,00 

521002 MOSS DOPP/Mzdové náklady 65 200,00 

521003 NP/Mzdové náklady 294 476,00 

521004 NP DOPP/Mzdové náklady 16 800,00 

524 Zákonné sociální pojištění 179 759,00 

524001 MOS/Zákonné sociální pojištění 87 808,50 

524002 NP/Zákonné sociální pojištění 91 950,50 

548 Manka a škody 1 976,00 

549 Jiné ostatní náklady 5 034,50 

549001 MOS/Jiné ostatní náklady 4 231,50 

549002 NP/Jiné ostatní náklady 533,00 

549003  Nedotační/Jiné ostatní náklady 270,00 

Celkem  (náklady) 1 525 539,87 

   

 VÝNOSY (Období od 1.1.2018 do 31.12.)  

602 Tržby z prodeje služeb 1 800,00 

644 Výnosové úroky 221,83 

682 
Přijaté příspěvky (dary) 25 068,00 

691  Provozní dotace 2 111 739,31 

691001 MOS/Provozní dotace 1 152 150,56 

691002 NP/Provozní dotace 959 588,75 

Celkem (výnosy) 2 138 829,14 

Celkem Zisk (-ztráta) 613 289,27 

 Rentabilita (zisk/náklady) 40,20 
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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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