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  Slovo ředitelky  
 

Organizace Dementia I.O.V., z.ú. vznikla roku 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. 

Rok 2020 byl pro nás ve znamení intenzivní práce a mnoha nových projektů. Původně 
malá organizace se významně rozrostla, což sebou přináší nové úkoly, ale i příležitosti. 
Zároveň došlo k náročné situaci, způsobené pandemií a karanténními opatřeními, 
s jejichž důsledky jsme se museli vyrovnávat. Zjistili jsme však, že nás nečekané 
podmínky v lecčems posunuly vpřed. Bylo nutné nalézat nová řešení, která se skvěle 
uplatní i v normálním „ne-covidovém“ provozu. Pracovní kolektiv se zvětšil a zároveň 
se musel naučit fungovat na dálku. Nároky na všechny pracovníky byly opravdu 
vysoké. O to víc si cením příspěvků  a obdivuhodného nasazení každého ze 
zaměstnanců i dalších pomocníků.  

Náš úspěch by nebyl možný bez pomoci všech těchto lidí, kteří nelitovali času ani 
námahy, aby se podíleli na uskutečnění naší vize. Všem patří veliké díky, nebýt vás, 
nikdy bychom nedospěli tak daleko!

 

 
 

 

Bc. Veronika Maslíková 
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 Realizované projekty  
 

I. Projekty podpory neformálně pečujících 

Loňský projekt „Podpora neformální péče o lidi s demencí“ se letos rozvinul do 

dvojice nových projektů, nazvaných „Systematická podpora neformální péče o lidi 
s demencí“ (r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653) a „Systematická podpora 
neformálních pečovatelů o lidi s demencí ve Středočeském kraji“( r.č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015278). 

Těžiště projektu stále spočívá v podpoře pečujících, díky většímu záběru projektů bylo 
však možné nabídnout cílové skupině podporu ve 23 městech Středočeského kraje.  

Stálému zájmu cílové skupiny se těší svépomocné skupiny pro pečující. Vlivem 
epidemiologické situace nebyla během podstatné části monitorovacího období možná 
osobní setkání, nabídli jsme ale pečujícím „virtuální schůzky“ prostřednictvím 
konferenčních videohovorů. Většina uživatelů považuje takový způsob za výhodný, 
protože šetří čas a eliminuje dojezd; o nevýhodu jde jen u malého množství pečujících, 
kteří nedisponují potřebným IT vybavením.  

Sérii přednášek (workshopů) pro pečující rovněž zkomplikovala karanténní 
opatření. I zde jsme ale přistoupili k inovativnímu řešení: jednotlivé přednášky 
byly natočené jako videomateriál a zájemci je mají k dispozici i s tablety, na 
kterých mohou celý workshop shlédnout. Součástí aktivity je i možnost 
kontaktovat odborníka, který přednášku prezentoval, a probrat s ním 
související témata po telefonu či pomocí virtuálního připojení. Výhodná je zde 
opět dostupnost a flexibilita (přednášku je možné sledovat „na pokračování“ 
ve volných chvílích); tablet si může půjčit každý zájemce, proto odpadá nutnost 
mít vlastní vybavení. 

Individuální poradenství může probíhat (a běžně také probíhá) i po telefonu, 
proto nebylo tolik ovlivněno. Interní i externí poradci jsou připraveni 
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vyslechnout pečujícího a poradit v nejrůznějších záležitostech; podařilo se 
rozšířit pole působnosti a angažovat odborníky z řady relevantních oborů: 
právníka, neurologa, psychiatra, psychologa, nutriční specialistku, zdravotní 
sestru i duchovního. Díky tomu se mohou pečující spolehnout, že se jim 
dostane povolané a užitečné rady. Pokud to bylo jen trochu možné, setkávali 
jsme se s klienty i osobně, samozřejmě při dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření. 

Díky zmíněnému rozvoji původního záměru, který se rozčlenil do dvou 
paralelních projektů, bylo možné rozšířit podporu do celých třiadvaceti měst 
Středočeského kraje. To považujeme zejména v této době za veliký úspěch. 

 

II. Podpůrné centrum  

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Berounsko – 
Hořovicku, r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729 je projekt zaměřený na 
otestování nového způsobu denní péče o lidi s demencí, který má zároveň za 
cíl zlepšit místní a finanční dostupnost a zvýšit kompetence pečujících. Jeho 
principem je vytvoření bezpečného prostoru pro setkávání (ne nepodobného 
dennímu stacionáři) v němž se ale v roli „hostitele“ u všech přítomných klientů 
střídají jednotliví pečující, kteří se mohou v případě potřeby obrátit na 
odborného pracovníka. Tyto „služby“ si lze dopředu naplánovat, proto sdílená 
péče funguje i jako podpora volného času a zaměstnanosti neformálně 
pečujících. Hygienická opatření ovlivnila i tuto aktivitu. Je třeba si uvědomit, že 
lidé s demencí jsou v drtivé většině senioři, pro které představuje infekce 
veliké riziko, proto jsme důsledně dodržovali veškerá hygienická opatření a 
respektovali všechna nařízení. Pokud bylo možno, docházeli zájemci do centra 
aspoň individuálně či v malých skupinách. Tak neztratili kontinuitu péče a my 
věříme, že jakmile bude možné zmírnit epidemiologická opatření, významně se 
zvýší i skupinové aktivity.  
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Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Říčansku, r.č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015309 je druhé středisko, zaměřené na podporu 
pečujících a sdílenou péči o lidi s demencí. Z důvodů prověření koncepce bylo 
nutné je vybudovat v odlišné lokalitě (tj. blíž metropoli). Zprvu jsme jako 
vyhovující město zvolili Říčany, při podrobném prověřování vyšlo ale najevo, že 
v Říčanech už funguje denní stacionář. Proto volba nakonec padla na Brandýs 
nad Labem – Starou Boleslav, kde žádné podobné zařízení nepůsobí a centrum 
je tam tudíž více potřeba. Ukázalo se, že šlo o dobrý krok. Během roku 2020 
jsme našli vhodné, skvěle dostupné prostory poblíž autobusového nádraží a 
zahájili jejich renovaci a nutné úpravy. Centrum pro pečující zahájilo na podzim 
provoz a hned je začali využívat první zájemci. I zdejší aktivity ovlivnila 
epidemiologická opatření, zájem je ale veliký. Jakmile se vrátí situace do 
normálu, počet uživatelů i zde naroste. V roce 2021 bude navíc otevřena vedle 
centra i druhá pobočka Kavárny Včera. 

 

III. Inovativní projekt 

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím, r.č. 
CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320 jsme realizovali jako inovativní projekt 
založený na spolupráci s firmou Outboxers, která prosazuje přístup zvaný 
„Human-centered design“, tedy formulaci cílů projektů, vycházejících z potřeb 
klienta. Díky aplikaci tohoto přístupu jsme mnohem intenzivněji zapojili členy 
cílové skupiny do rozhodování o podobě a náplni našich dalších aktivit a tato 
spolupráce se ukázala jako velmi plodná. Výzkum mezi pečujícími naznačil 
několik základních směrů, kterými by se měla naše činnost ubírat.  

Jedním z prvních, zdánlivě velmi obtížně realizovatelných témat byl požadavek 
zprostředkovat pečujícím i nezúčastněným osobám, co prožívá člověk 
s demencí a jak vnímá svět. Takové zážitky samozřejmě nelze přímo přenést, je 
ale možné nastavit podmínky, v nichž pečující prožije alespoň trochu 
podobnou situaci. Tak jsme dospěli ke konceptu zážitkové hry s únikovými 
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prvky, která se nyní chystá. Principem je vytvoření prostoru, kde budou 
účastníci plnit různé (třeba i běžné) denní úkoly; tento „svět“ ovšem nefunguje 
podle pravidel, na jaká jsme zvyklí, a je velmi těžké se v něm vůbec orientovat. 
Více nyní neprozradíme, už zanedlouho si budete moci sami zahrát! 

Další požadavek, který vyšel od zástupců cílové skupiny, zněl: „Bylo by dobré 
vytvořit jakýsi sborník příkladů péče o lidi s demencí. Mělo by jít o konkrétní 
případy přímo z praxe, zpracované nikoli akademicky, ale takovou formou, 
která by byla přístupná pro každého.“ Díky tomuto podnětu jsme se rozhodli 
zpracovat blog, který na našich stránkách píše jedna pečující. Po nezbytných 
úpravách vyjde jako kniha, která přinese nejen poutavý příběh o životě s 
demencí, podaný z pohledu samotné pečující, ale i komentáře a rady 
odborníků z nejrůznějších oborů, jimiž bude doplněná každá kapitola. Půjde 
tedy o čtivé vyprávění, které bude zároveň nabité důležitými informacemi a 
praktickými radami.  

V důsledku karanténních opatření došlo k omezení realizace řady tematických 
přednášek, které naše organizace pořádá. Proto jsme se rozhodli natočit 
každou z přednášek jako „video workshop“ a distribuovat je zájemcům z řad 
pečujících na zapůjčených tabletech. Výhodou je v tomto případě vyšší 
dostupnost (odpadá dojezd na přednášku) a flexibilita (přednášku je možné 
shlédnout na pokračování ve volných chvílích). Po přednášce může pečující 
kontaktovat telefonicky lektora a probrat s ním jakákoli související témata, 
která jej zaujmou. 

 

IV.  Projekt Nadace ČEZ  

Za podmínek omezujících karanténních opatření jsme hledali další cesty, jak 
oslovit cílovou skupinu a usnadnit jejím členům kontakt. Díky projektu Nadace 
ČEZ bylo možno realizovat koncept online chatu pro neformálně pečující a 
seniory, jimž se tu věnují odborníci z řady relevantních oborů, jako je 
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psychologie, sociální práce, psychiatrie, výživa, právo i duchovní péče. Odkaz 
na tento chat lze najít na stránkách www.dementia.cz; na něj může každý 
zájemce anonymně zaslat svůj dotaz, nebo se přihlásit přímo v předem 
stanovené hodiny, kdy je každý z externích odborníků přítomen online a na 
dotazy odpoví přímo. Nadace ČEZ financovala vznik chatu a čas odborníků; díky 
této podpoře bylo možno velmi rychle zahájit provoz chatu.  

 

V.     Mezioborová spolupráce  

První fáze projektu mezioborové spolupráce byla úspěšně završena, avšak 
trendy, které nastavila, pokračují dál. Karanténní opatření znemožnila konání 
kulatých stolů, přesto došlo k formulaci vizí do budoucna a ve spolupráci 
s kolegy z relevantních oborů připravujeme platformu pro další setkání, 
zaměřené na konkrétní kroky podpory růstu dementia-friendly komunity. 

 

VI. Běhy proti demenci 

 V tomto období se vlivem karanténních opatření nemohl konat celý seriál 
Běhů proti demenci v tradiční podobě, v níž se snoubí sportovní akce se 
společenským a osvětovým setkáním. Proto jsme přišli s inovací, při níž se běh 
může konat i ve virtuální podobě. To znamená, že je vyhlášen termín a téma 
běhu, na který se mohou on-line přihlásit sportovci i odvážlivci ze všech koutů 
republiky, ale třeba i vzdálených zemí. Absolventi potom nahlásí výsledek a 
dojde k vyhlášení vítězů. V roce 2020 se konaly 4 běhy prezenční formou a 1 
virtuálně. Virtuální akce zaznamenala úspěch, vyběhlo mnoho nadšenců a na 
startovném jsme vybrali 169.005 Kč, které budou použity na podporu 
odborného poradenství. 

 

http://www.dementia.cz/
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VII. Kavárny Včera 

Naše organizace otevřela první „dementia-friendly“ kavárnu v České republice. 
Kavárna Včera je projekt v ČR zcela unikátní, jeho smyslem je spojit roli kavárny 
a podpůrného centra pro občany, které postihla Alzheimerova nemoc či 
některý druh demence. Jde samozřejmě o kavárnu, určenou pro všechny, 
příjemné prostředí a výtečná káva se tu ale pojí s možností získat kontakty a 
informace, které usnadní péči o blízkého člověka i orientaci v problematice 
demence. Naší vizí je, že časem nabídne i smysluplné zaměstnání občanům v 
první fázi nemoci. 

Hořovická Kavárna Včera byla slavnostně otevřena 20. února 2020, z důvodu 
karanténních opatření však zahájila provoz až v červenci 2020. Zároveň jsme 
zahájili přípravné práce na prostorách v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, 
kde bude otevřena druhá kavárna, kooperující s místním podpůrným centrem. 
Zahájení provozu očekáváme během roku 2021. 

 

 Výhled do budoucna  
 

Ve svých plánech do dalšího období se zaměřujeme na další výstupy, které 
vzešly z inovativního projektu, konkrétně ze spolupráce s cílovou skupinou. 
Jedním z nich je plán vybudování prostor pro setkávání s pečujícími, tedy 
specializovaných poraden, zaměřených na odborné sociální poradenství. 
Prvotní vize byla, že se setkání budou uskutečňovat přímo doma u pečujících, 
protože to týmu našich expertů připadalo nejvstřícnější vůči cílové skupině. 
Z výzkumu mezi pečujícími ale vyplynulo, že takové řešení „od stolu“ 
neodpovídá potřebě pečujících, kterým pro počáteční setkání vyhovuje spíš 
„neutrální prostor“, kde je možné v klidu probrat všechny aspekty péče a pro 
pečující nebude takové setkání představovat narušení soukromí. Proto 
v nejbližší době dojde ke konkretizaci těchto plánů a vytvoření prvních 
odborných sociálních poraden. 
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V příštím roce očekáváme další rozvoj všech probíhajících projektů a rozšíření 
mezioborové spolupráce, která trvale přináší prospěch pečujícím i nemocným 
a je jedním z hlavních nástrojů ustanovení dementia-friendly společnosti. 

 

 
 

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. 
 
 

 
 

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2020 podpořili, zejména účastníkům Běhů proti 
demenci, pracovníkům místních úřadů ve městech, kde jsme pořádali Dny bez paměti 
a dobrovolníkům z organizace Rozběháme Česko, bez nichž by Běhy proti demenci 
nebyly tak zábavné a úspěšné. 

 

 

 

 

Orgány organizace 

Poděkování 

Donátoři 
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 Finanční část - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty 
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Telefon: +420 725 923 181 
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