
 

  
Dementia I.O .V., z.ú 

 

  Výroční zpráva 2021  
 
 

 
 
 



 

 

  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 2021 nám přinesl mnoho nových podnětů i situací, s nimiž jsme se museli 
vypořádat. Druhá vlna pandemie koronaviru nás nezastihla nepřipravené,            
a třebaže karanténní opatření omezila některé naše podpůrné aktivity, dokázali 
jsme vytěžit maximum z řešení, vyvinutých během první vlny. Veliký úspěch 
zaznamenaly zejména online podpůrné skupiny, ale i skvělé virtuální Běhy proti 
demenci. Navíc jsme odstartovali několik zbrusu nových, nebojím se říci 
převratných projektů, zaměřených na nejširší veřejnost i vzdělávací instituce. 

Pracovní kolektiv se naučil fungovat „na dálku“ a pravidelné online porady jsou 
nyní samozřejmostí, která šetří čas a je velmi efektivní. Nároky na všechny 
pracovníky jsou ovšem stále vysoké. O to víc si cením iniciativy a nasazení všech 
zaměstnanců i dalších pomocníků. Rovněž náleží veliké díky dárcům, kteří nás 
podpořili. Bez vás všech bychom nikdy nedosáhli takových úspěchů                            
a nepřiblížili se k naplnění naší vize dementia-friendly společnosti.  

 

 
 

 

   Veronika Maslíková 



 

 Realizované projekty  
 

I. Projekty podpory neformálně pečujících 

„Systematická podpora neformální péče o lidi s demencí“ 
(r.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653)   

„Systematická podpora neformálních pečovatelů o lidi s demencí ve Středočeském 
kraji“ ( r.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015278)  

Tyto projekty probíhaly celoročně, těžiště projektů stále spočívá v podpoře pečujících, 
díky většímu záběru projektů bylo 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 části monitorovacího období možná osobní 
setkání, ale díky zkušenostem z loňska jsme mohli pečujícím nabídnout „virtuální 
schůzky“ prostřednictvím konferenčních videohovorů. Nemálo 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 využili prověřené inovativní řešení: jednotlivé přednášky byly natočené 
jako videomateriál a zájemci je mají k dispozici případně 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, po mailu   
i po chatu, proto nebylo tolik ovlivněno. Interní i externí poradci jsou připraveni 
vyslechnout pečujícího a v rámci vzdáleného či osobního setkání poradit v nejrůznějších 
záležitostech; využíváme služeb odborníků z řady relevantních oborů: právníka, 



 

neurologa, psychiatra, psychologa, nutriční specialistku, zdravotní sestru i krizového 
interventa. 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. 

I přes pokračující karanténní omezení pokračovala podpora ve všech třiadvaceti 
městech Středočeského kraje, což považujeme zejména v této době za veliký úspěch. 

 

II. Podpůrná centra  

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. Tuto aktivitu hygienická opatření významně omezila. 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. Během pandemické doby docházeli zájemci do centra aspoň 
individuálně či v malých skupinách po otestování. Tak neztratili kontinuitu péče a my 
věříme, že jakmile bude možné zmírnit epidemiologická opatření, významně se zvýší        
i skupinové aktivity. 

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 2021 zahájilo centrum podpůrné aktivity a setkalo se 



 

s velkým zájmem pečujících; podpory se dočkaly desítky zájemců. Navíc byla vedle 
centra otevřena i druhá pobočka Kavárny Včera, která slouží jako prostor pro setkávání 
a dodává prostorám ještě přívětivější charakter. 

 

III. Poradny Včera - odborné sociální poradenství  

Od ledna 2021 zahájily ve 12 městech Středočeského kraje provoz „Poradny Včera“, 
v nichž odborníci poskytují podporu, informace a odborné poradenství seniorům, lidem 
s demencí a neformálně pečujícím, kteří se starají o blízkého s Alzheimerovou nemocí 
či syndromem demence, anebo si třeba nevědí rady při péči o seniora. Sociální služba, 
která je nyní dostupná ve všech okresech Středočeského kraje, probíhá v ambulantní 
podobě na 12 poradenských místech i v terénní formě dojezdem do domácnosti klienta 
v rámci okresu. 

Cílem služby je pomáhat seniorům, lidem s demencí a neformálně pečujícím, aby se 
zorientovali ve své životní situaci, informovat je o možnostech jejího řešení                              
a poskytovat jim krizovou podporu. Klienti se také mohou obrátit na spolupracující 
odborníky – psychologa, neurologa, právníka, krizového interventa nebo zdravotní 
sestru. Zjistí tak například, jak ke svému nemocnému přistupovat, jakým způsobem              
s ním komunikovat a pečovat o něj. 

Kromě toho, že služba podporuje pečující, napomáhá také tomu, aby lidé s demencí 
mohli zůstávat v domácí péči v prostředí, které dobře znají, a v kontaktu se svými 
blízkými. Tím se sekundárně snižují náklady na nákladný provoz pobytové péče. 

 

IV. Inovativní projekt 

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím (r.č. 
Z.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320) jsme realizovali jako inovativní projekt založený na 
spolupráci s firmou Outboxers, která nám pomohla osvojit si 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. Tento projekt se završil ke konci roku 2021. 

 

 

 

Jedním z hlavních úspěchů, dosažených v tomto roce, bylo vytvoření zážitkové hry 
s únikovými prvky, nazvané Demetrix. U jejího zrodu 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. Principem hry 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. Demetrix úspěšně prošel testovací fází a od ledna 2022 bude přístupný 
široké veřejnosti. 

Dalším úspěchem je dokončení a vydání knihy, která reagovala na požadavek zástupců 
cílové skupiny: „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 knižní formou blog, který na našich stránkách píše jedna z pečujících. 
Kniha přináší 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. Jde o čtivé vyprávění, které je zároveň nabité důležitými informacemi     
a praktickými radami. Kniha „Deník ze života s Alzheimerem“ byla slavnostně pokřtěna 
v září 2021 v Luxoru a nyní je k dostání v knihkupectvích a na našem e-shopu.  

V důsledku karanténních opatření došlo i letos k omezení realizace řady tematických 
přednášek, které naše organizace pořádá. Proto jsme využili „video workshopy“, které 
se nám osvědčily loni, a distribuovali jsme natočené přednášky zájemcům z řad 
pečujících na zapůjčených tabletech. Po zhlédnutí přednášky mohli pečující kontaktovat 
telefonicky lektora a probrat s ním jakákoli související témata, která jej zaujala. 

 

V.     Mezioborová spolupráce  

I tuto aktivitu silně ovlivnila karanténní opatření. Přesto se nám podařilo na sklonku 
roku realizovat setkání u kulatého stolu v regionu Berounsko – Hořovicko a na příští rok 
jsou plánována další setkání po celém Středočeském kraji. Ve spolupráci s kolegy 
z relevantních oborů tak specifikujeme konkrétní kroky podpory růstu dementia-
friendly komunity. 

 



 

VI. Běhy proti demenci 

V tomto období se vlivem karanténních opatření nemohl konat seriál Běhů proti 
demenci v tradiční podobě, v níž se snoubí sportovní akce se společenským                              
a osvětovým setkáním. Proto jsme využili loňskou inovaci, při níž se běh koná 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 2021 se 
konaly 4 virtuální běhy, jichž se  zúčastnilo mnoho nadšenců, a na startovném jsme 
vybrali 550 822 Kč, které byly použity na podporu nové služby odborného poradenství, 
dostupné v celém Středočeském kraji. Všem účastníkům velice děkujeme, neboť jejich 
zápal pro věc nám pomohl překlenout toto obtížné období. 

 

VII. Projekt WHO 

V roce 2021 se organizace Dementia zhostila kreativního úkolu, ve spolupráci s WHO    
a ministerstvem zdravotnictví adaptovala edukační materiál iSupport pro podmínky 
České republiky. Jde o veřejně dostupný naučný manuál, který má interaktivní formou 
přiblížit široké veřejnosti problematiku demence a specifik péče o lidi, kteří tímto 
syndromem trpí. Z testování s cílovou skupinou vyšlo najevo, že původní podoba není 
pro české pečující optimální, proto došlo k rozsáhlému přepracování, jehož výstupem 
je řada tematicky zaměřených článků, doplněných praktickými příklady a ilustrativními 
kazuistikami. Tato nová česká verze iSupportu je dostupná zdarma všem zájemcům na 
webu Národního zdravotnického informačního portálu NZIP a na našich webových 
stránkách. 

 

VIII. Kavárny Včera 

Organizace Dementia dokázala v toto období otevřít už druhou „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 podpořit projekt pomáhající 
lidem s demencí a jejich pečujícím. V přilehlém podpůrném centru lze získat kontakty   
a informace, které usnadní péči o blízkého člověka i orientaci v problematice demence.  

Druhá Kavárna Včera byla slavnostně otevřena 21. září 2021 v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi v prostorách přilehlých k podpůrnému centru. Konají se tu společenské 
akce, koncerty i výstavy. 

 

 
 

 

 

 



 

 Výhled do budoucna  
 

V následujícím roce nás čeká ukončení některých projektů. Proto je třeba dovést obě 
Kavárny Včera do bodu, kdy budou schopné nejen samostatného sebefinancování, ale 
také zajistit prostory pro podpůrné centrum. Zároveň vyprší financování evropskými 
granty, proto je naším úkolem zajistit prostředky na služby, poskytované klientům. Jinak 
by pečující, které podporujeme, mohli zůstat náhle bez pomoci, která je pro ně často 
téměř životně důležitá.  

Dalším úkolem je rozvinout nové odborné sociální poradenství, využít všech možností, 
které nabízí, a dostat informaci o této službě ke všem potřebným lidem. 

Dále hodláme uvést na trh zážitkovou hru Demetrix a zároveň jeho prostřednictvím 
vytvořit nové akreditované vzdělávací a školící kurzy, které mají odborné i široké 
veřejnosti zábavnou formou přiblížit problematiku demence. 

           



 

 
 

Všechny orgány ústavu byly ustanoveny dne 25. 7. 2017.  

Statutárním orgánem je ředitelka, Bc. Veronika Maslíková; organizace má tříčlennou 
správní radu. 

 

 
 

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2021 podpořili. Zejména všem dárcům, účastníkům 
Běhů proti demenci, neformálně pečujícím, kteří se účastnili výzkumu, i všem, kteří se 
s námi podíleli na vytváření dementia-friendly společnosti.  
 
Za vznik zážitkové hry Demetrix patří speciální poděkování našim hlavním partnerům 
Daliborovi Pulkertovi a firmě Outboxers s.r.o. a Michalovi Maršálkovi a firmě 
MIMAR s.r.o. Děkujeme za skvělou spolupráci také oddělení projektů sociálních 
inovací a mezinárodní spolupráce MPSV a  EDREO s.r.o. za evaluaci našich projektů. 
 
Velice děkujeme také dárcům, díky nimž vznikla kniha Deník ze života s Alzheimerem: 
Jan Šebor 
Tyros Loading Systems CZ s.r.o. 
GynKrup, s.r.o. 
SIKO KOUPELNY a.s. 
PRIMONT spol. s.r.o. 
TECES s.r.o. 
TRANS-TECHNIK spol. s.r.o. 
JOHNNY SERVIS s.r.o. 
Jipocar Transport, s.r.o. 
 
Děkujeme za dar také paní Křížové, paní Ševčíkové, Čas změny spol. s r.o., panu 
Lankočímu, panu Malovcovi, paní Jungwiertové a HR link s.r.o. 

ní 

Orgány organizace 

Poděkování 



 

 

 

„Systematická podpora neformální péče o lidi s demencí“ 
(r.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653)   

„Systematická podpora neformálních pečovatelů o lidi s demencí ve Středočeském 
kraji“ ( r.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015278) 

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Berounsko – Hořovicku 
(r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729) 

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Říčansku (r.č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015309) 

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím (r.č. 
Z.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320) 

 

Projekt Poraden Včera byl realizován za finanční podpory Středočeského kraje, měst 
Hořovice, Kolín, Roztoky a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

Edukační materiál pro pečující vznikl za podpory WHO a zpracován dle materiálu WHO 
iSupport for Dementia (who.int). 

Běh proti demenci podpořilo město Rakovník. 

 

Donátoři 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Finanční část - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DEMENTIA I.O.V., Z.Ú. 
 

Česká 54/22, 266 01 Beroun 
 

Telefon: +420 725 923 181 
 

E-mail: info@dementia.cz  

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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