Centrum MEMORY n.o.

Výročná správa za rok 2015

1. Úvod
Nezisková organizácia Centrum MEMORY so sídlom na Mlynarovičovej 21 v Bratislave vznikla 15.3.2002 a bola
zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave/Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS‐
311/42/2002‐NO od 25.3.2002.
Druh všeobecne prospešných služieb:
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Výskum, vývoj, vedecko‐technické služby a informačné služby.
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v špecializovanom zariadení pre občanov s poruchami pamäti a Alzheimerovou demenciou. Poskytovanie
sociálnej pomoci (starostlivosť v zariadení sociálnych služieb), služby v oblasti poradenstva, konzultácií,
vzdelávania, informácií pre rodinných príslušníkov, odbornú a laickú verejnosť v súlade s osobitným
predpisom. Poskytovanie služieb zdravotnej ambulantnej starostlivosti, prevencie a poradenstva v
psychiatrickej ambulancii so zameraním na diagnostiku a liečbu Alzheimerovej choroby a iných demencií
v súlade s osobitnými predpismi, služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry v súlade so
zákonom NR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov a ďalšie služby v oblasti
výskumu, vývoja, vedecko – technických služieb a informačných služieb so zameraním na výskum a vývoj
nových metodík práce s pacientmi s Alzheimerovou chorobou, informačné služby prostredníctvom internetu
a drobných tlačovín.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 20.6.2016 predloženú výročnú správu za rok 2015.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

s uvedením

Nezisková organizácia počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:
Sociálne služby
Špecializovanú starostlivosť ambulantnou formou určenú predovšetkým pre osoby postihnuté Alzheimerovou
chorobou.
Sociálne poradenstvo rodinám a príbuzným pacientov s Alzheimerovou chorobou.
Zdravotnícku starostlivosť
Diagnostiku, liečbu demencií a iné psychiatrické ochorenia v psychiatrickej ambulancii a v ambulancii
liečebného pedagóga.
Vzdelávacie služby
Predstavujú odborné podujatia pre pracovníkov sociálnych a zdravotníckych služieb a pre opatrovateľov
v rodinách. Vybrané vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom práce
sociálnych vecí a rodiny SR.

1. SOCIÁLNE SLUŽBY
Druh sociálnej služby:
• § 39 Špecializované zariadenie v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Forma sociálnej služby:
• § 13 Forma sociálnej služby (2) Ambulantná forma sociálnej služby v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Rozsah poskytovania sociálnej služby:
• § 14 Rozsah poskytovania sociálnej služby na neurčitý čas alebo na určitý čas. v zmysle zákona č.
488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Cieľová skupina:
• seniori, chronicky chorí občania zvlášť občania postihnutí Alzheimerovou chorobou, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej fyzickej osoby
Odborné činnosti poskytovanej sociálnej služby:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Špecializované zariadenie –‐ ambulantná forma
Špecializované zariadenie poskytujúce sociálnu službu ambulantnou formou je určené ľuďom s Alzheimerovou
demenciou, je v prevádzke v pracovné dni v týždni, v čase od 7.30 hod. – 16.45 hod. Časť klientov využíva
sociálnu službu ambulantnou formou každodenne, niektorí vo vybrané dni v týždni. Sociálna služba je
poskytovaná podľa záujmu a potrieb rodiny, ktorá sa o postihnutú osobu stará.
Klienti sú do špecializovaného zariadenia prijatí na základe Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
vydaného Bratislavským samosprávnym krajom a na základe Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie
sociálnej služby.
Časť klientov poberá sociálnu službu ambulantnou formou ako samoplatca.
Priemerný počet klientov v ŠZ

:

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

19,21
17,70
21,11
19,20
18,37
18,14
13,70
15,90
17,28
15,41
18,60
16,00

Priemerná návštevnosť bola 17,55 klientov na deň. V roku 2015 bola poskytnutá sociálna služba ambulantnou
formou 47 klientom z toho 41 klientom bol poskytnutý finančný príspevok z BSK. Aktuálny stav ku 31.12.
2015 je 34 klientov z toho 32 klientom poskytuje Bratislavský samosprávny kraj finančný príspevok na sociálnu
službu podľa stupňa odkázanosti.

Špecializované zariadenie ambulantnou formou poskytuje nepretržitý dohľad a stravu 3 x denne a aktivizačné
a terapeutické programy, ktoré znižujú spoločenskú izoláciu osôb postihnutých demenciou, spomaľujú pokles
kognitívnych a motorických funkcií.
Výška finančného príspevku Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2015 na základe Zmluvy č. 5/2015 ‐
SP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 6.2. 2015 a na
základe registračných listov klientov bola 78 843,74 eur.
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE DENNÁ FORMA, POSKYTUJE PRE KLIENTOV NASLEDOVNÉ AKTIVITY

Program pre udržiavanie sebaobslužných činností
•
•

udržiava aktuálne zručnosti a schopnosti (obliekanie, stravovanie, domáce práce), ktoré sú
zautomatizované a nevyžadujú si proces učenia sa novému.
Cieľom je dosiahnuť, aby pacient danú činnosť vykonával čo najdlhšie samostatne.

Kognitívna rehabilitácia
•
•
•

Pomáha udržiavať kognitívne funkcie človeka s Alzheimerovou chorobou.
Prebieha individuálnou aj skupinovou formou.
Formy rehabilitovania kognitívnych funkcií: koncentračno‐rytmické cvičenia, slovné úlohy, cvičenia
krátkodobej aj dlhodobej pamäti, viaczmyslové cvičenia a iné.

Činnostná terapia
•
•
•
•

Stimuluje jemnú motoriku.
Pomáha využívať už osvojené schopnosti, ale aj učenie sa nových techník.
Podporuje výrobu jednoduchých výrobkov a darčekov pre deti a vnúčatá v účelovo zariadenej
miestnosti.
Využíva rôzne druhy materiálov.

Snoezelen
•

Terapeutická metóda je definovaná podľa
ISNA/International Snoezelen Associacion/ ako
,,multisenzorická metóda, ktorá produkuje pocit pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, ale
taktiež aktivizuje, prebúdza záujem, vyvoláva spomienky, organizuje človeka, riadi a zrovnáva podnety,
odbúrava strach a prináša istotu, navodzuje a podporuje vzťahy, jednoducho prináša radosť“ .

•

Vytvára prostredie, ktoré vyvoláva u pacientov s demenciou príjemné spomienky. Dochádza
k stimulácii zrakových, sluchových, čuchových, hmatových a chuťových zmyslov, redukcii stresu,
stereotypného správania a zvýšeniu motivácie.

Muzikoterapia
•
•

Podporuje sluchovú diferenciáciu zvukov.
Stimuluje koordináciu pohybov, dlhodobú pamäť, vzťahy v skupine, pozitívnu náladu, spracovanie
spomienok prostredníctvom spevu.

Arteterapia
•
•

Stimuluje fantáziu a umožňuje prijateľným spôsobom ventilovať negatívne pocity, relaxovať.
Arteterapeutické techniky pomáhajú k zlepšovaniu koncentrácie, objavovaniu a posilňovaniu
sebapotenciálu a individuálnej tvorivosti a kreativity.

Biblioterapia
•

Podporuje dlhodobú pamäť nasledovnými technikami: prednes poézie a prózy, dokončovanie básní
a príbehov v skupine.

Reminiscenčná terapia
•
•
•

pomáha človeku vnímať obdobie staroby ako rovnocenné v porovnaním s mladšími životnými
obdobiami
napomáha adaptovať na zmeny v tomto období života
pri reminiscencii sa opierame o fakt, že spomínanie je prirodzený proces, ktorý predstavuje základnú
existenčnú potrebu v každom období ľudského života.

2. SOCIÁLNA REHABILITÁCIA AKO PREVENTÍVNY PROGRAM PRE SENIOROV
Vykonáva sa formou tréningov pamäti a kognitívnej rehabilitácie.
Tréningy pamäti – 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma
Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality so zameraním na zlepšenie pozornosti
a koncentrácie. Je určený pre aktívnych seniorov aj pre záujemcov v produktívnom veku. Ich význam spočíva
predovšetkým v stimulácii kognitívnych funkcií a pôsobia ako prevencia problémov s pamäťou, depresívnych
nálad a pocitov osamelosti. Na tréning prichádzajú seniori prevažne z vlastného záujmu alebo na odporučenie
praktického lekára.
V roku 2015 pracovali 4 tréningové skupiny. Skupinu tvorí 8 – 14 účastníkov.
Celkový počet tréningov v roku 2015:
Celková návštevnosť na tréningoch v roku 2014:

144
1 214 osôb

Kognitívna rehabilitácia (KR) – 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma
Kognitívna rehabilitácia je zameraná na stimuláciu kognitívnych funkcií a podporu sociálneho kontaktu pre ľudí
s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Predstavuje významný spôsob aktivity, ktorý spolu so
zodpovedajúcou farmakoterapiou zlepšuje kvalitu života postihnutých aj ich opatrovateľov.

Je určená pre osoby s ľahkým stupňom demencie. Pozitívne vplýva na udržiavanie sebadôvery postihnutých
osôb. Na samotnom tréningu sa dôraz kladie hlavne na pohybové schopnosti, na udržiavanie komunikačných
schopností a stimuláciu krátkodobej a dlhodobej pamäti.
Keďže sa jedná o seniorov, ktorým bola diagnostikovaná demencia a sú nastavení na určitú liečbu

u lekára špecialistu, kognitívnu rehabilitáciu vnímame ako významný nefarmakologický prístup
v liečbe demencií. Záujemcovia prichádzajú 1x týždenne na skupinové stretnutia, zvyčajne na odporučenie
ošetrujúceho psychiatra alebo neurológa.
V roku 2015 boli vytvorené 3 skupiny. V každej skupine bolo priemerne 10‐15 účastníkov.
Celkový počet tréningov KR v roku 2015:
Celková návštevnosť na tréningoch KR v v roku 2015:

126
1040

3. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI
Psychiatrická ambulancia
Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu demencií pre pacientov z celého Slovenska. V spolupráci
s Neuroimunologickým ústavom SAV v Bratislave v opodstatnených prípadoch vykonáva aj genetické
vyšetrenia neurodegeneratívnych ochorení. Ambulancia je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení a má
uzavreté zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ambulancia je
zameraná na diagnostikovanie a liečbu duševných ochorení, včasnú diagnostiku a liečbu Alzheimerovej
choroby. Ponúka aj poradenskú činnosť v oblasti súvisiacich zdravotných problémov. V roku 2015 bolo
v psychiatrickej ambulancii vykonaných 2805 vyšetrení pre 503 pacientov ,
Ambulancia liečebného pedagóga
Dôležitosť pamäti si začneme uvedomovať, až keď s ňou začneme mať prvé problémy. Problémy pamäti môžu
vyplývať zo stresu ale môžu byť aj predzvesťou vážnejšieho problému. Ambulancia liečebného pedagóga
poskytuje prvý kontakt a poradenstvo ľuďom, ktorí sa obávajú demencie, alebo už majú skúsenosti s prejavmi
Alzheimerovej choroby u svojich príbuzných. V roku 2015 bolo v ambulancii liečebného pedagóga vykonaných
295 vyšetrení pre 270 pacientov.
ALP poskytuje:
•
•
•

kognitívny skríning,
individuálny tréning pamäti a individuálne poradenstvo,
vedenie rodinných príslušníkov a opatrovateľov v komunikácii s pacientom chorým na demenciu ‐
sociálne poradenstvo.

ALP je zameraná na nefarmakologickú terapiu, poskytuje individuálne tréningy pamäti, poradenstvo pri
problémoch pamäti, informovanie a vedenie rodinného príslušníka pacienta s demenciou. Ambulancia
liečebného pedagóga je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení, nemá však uzavreté zmluvy so zdravotnými
poisťovňami.

4. VZDELÁVACIE AKTIVITY, KONFERENCIE, SEMINÁRE
Rok 2015 sa niesol v znamení vzdelávania profesionálov.
1) VZDELÁVACIE KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR, číslo
POA: 1619/2013/80/1
Názov vzdelávacieho programu: Zvyšovanie kognitívnej výkonnosti seniorov
Modul 1: Kognitívna aktivizácia seniorov/ v trvaní 38 hodín
Modul 2: Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov /v trvaní 38 hodín
Vzdelávacie kurzy kopírujú aktuálne potreby profesionálov, ktorí majú možnosť naučiť sa techniky trénovania
pamäti seniorov.
2) VZDELÁVACIE KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVOM PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR, číslo
akreditácie 13242/2013
Modul 4: Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách
Vzdelávacie programy sú určené pre odborný personál sociálnych a zdravotníckych zariadení, pre pracovníkov
tvoriacich aktivizačné, rehabilitačné a terapeutické programy v zariadeniach pre seniorov, pre pracovníkov
denných centier a špecializovaných zariadení.
Cieľom akreditovaných kurzov je pripraviť absolventov na prácu so seniormi bez kognitívneho deficitu a ľuďmi
s demenciou, naučiť ich metódy kognitívnej aktivizácie, oboznámiť so špecifikami práce s ľuďmi s demenciou
(komunikácia, prevencia problematického správania,
aktivizácia, terapia), riadenie starostlivosti
v špecializovaných zariadeniach. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi
získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou.
1) Kognitívna aktivizácia seniorov
intenzívny týždňový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2013/80/1 s rozsahom 38
hod.
Termín: 19.1. – 23.1.2015 – počet účastníkov: 9
Termín: 12.10. – 16.10.2015 – počet účastníkov: 12
2)Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov, intenzívny týždňový vzdelávací
kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2013/80/1 s rozsahom 38 hod.
Termín: 9.3. – 13.3.2015 – počet účastníkov: 8
3) Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách
intenzívny týždňový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR č.1508/2011
s rozsahom 38 hod.
Termín: 16.3. – 20.3.2015– počet účastníkov: 7

3) VZDELÁVACIE WORKSHOPY
•

Reminiscencia v práci so seniormi s demenciou jednodňový workshop ‐ lektor: PaedDr. Mária
Čunderlíková. Cieľom workshopu bolo predstaviť metódu reminiscencie, ktorá pomáha človeku vnímať
obdobie staroby ako rovnocenné v porovnaním s mladšími životnými obdobiami, a tak napomáha vyrovnať
sa alebo adaptovať na zmeny v tomto období života.

Termín: Bratislava: 14.4. 2015– počet účastníkov: 8
Termín: Banská Bystrica: 10.6. 2015– počet účastníkov: 12
•

Kognitívna rehabilitácia pre seniorov s demenciou jednodňový workshop ‐ lektor: PaedDr. Mária

Čunderlíková. Cieľom workshopu bolo získať informácie o metóde kognitívneho tréningu, dokázať sa pri
zostavovaní a realizácii oprieť o jeho základné aspekty. Vedieť samostatne zostaviť program kognitívnej
rehabilitácie. Oboznámiť sa s metódami trénovania kognitívnych funkcií mozgu a naučiť sa samostatne
pracovať s cieľovou skupinou
Termín: Bratislava: 27.5. 2015– počet účastníkov: 22
Termín: Banská Bystrica: 19.3. 2015– počet účastníkov: 14
•

Snoezelen pre pacientov s Alzheimerovou chorobou jednodňový workshop ‐ lektor: Mgr. Andrea

Valentová Cieľom workshopu bolo zvládnuť problematiku Snoezelen terapie, nadobudnúť nové
vedomosti v oblasti multisenzorickej stimulácie a získať potrebné praktické zručnosti v terapii. Kurz bol
určený pre sociálnych pracovníkov, opatrovateľky, liečebných pedagógov, psychológov, inštruktorov
sociálnej rehabilitácie a sestry
Termín: Bratislava: 9.6. 2015– počet účastníkov: 16
•

Tanečno-pohybová aktivizácia pre ľudí s demenciou jednodňový workshop ‐ lektor: Mgr. Henrieta

Šoltýs Košaľová. Cieľom workshopu bolo zoznámiť účastníkov s tanečno–pohybovou aktivizáciou pre
seniorov a ľudí s demenciou. Ujasniť si, čo je aktivizácia, aké má ciele, kedy je vhodná. Osvojiť si, aké má
aktivizácia princípy a jej tanečno‐pohybové prevedenie v praxi.
Termín: Bratislava: 27.2. 2015– počet účastníkov: 8

4) VZDELÁVANIE V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Odborné vzdelávacie kurzy v rozsahu 16 vyučovacích hodín s názvom: Starostlivosť o klientov
s Alzheimerovou chorobou v zariadeniach sociálnych služieb‐ ‐ lektor: PaedDr. Mária Čunderlíková. Obsahom
vzdelávacieho kurzu boli témy: Demencia, Alzheimerova choroba, Behaviorálne a psychologické prejavy
demencie, špecifické prístupy ku klientom s demenciou, starostlivosť o klienta s demenciou v podmienkach
špecializovaného zariadenia, výživa, stravovanie a inkontinencia.
Termín: CSS Eden Liptovský Hrádok : 26.‐27.3. 2015– počet účastníkov: 15
Termín: ZpS a DSS Žilina : 27.‐28.4. 2015– počet účastníkov: 19

5) Centrum MEMORY spolupracuje lektorsky na vzdelávaní opatrovateliek pre Slovenskú katolícku charitu.
Termín: : SK Charita Dolný Smokovec : 16.‐17.6. 2015– počet účastníkov: 18
Termín: SK Charita Bratislava : 16.‐17.4. 2015– počet účastníkov: 16
6) VII. Medzinárodná vedecká konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe
Alzheimerovej choroby"
7th International scientific conference "Senior´s training and nonpharmacological intervention for Alzheimer´s
disease"

17. a 18. september 2015 boli dvomi výnimočnými dňami plnými nových informácií zo sveta diagnostiky a
terapie Alzheimerovej choroby a vzájomných rozhovorov o starostlivosti o ľudí trpiacich týmto ochorením na
Slovensku aj v zahraničí.
Na medzinárodnej vedeckej konferencii prednieslo svoje príspevky formou prezentácie alebo workshopu 22
odborníkov zo Slovenska, Rakúska, Česka, Nórska a Kanady. Účastníkov konferencie bolo 178, ktorí pracujú
s ľuďmi s demenciou, psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci, terapeuti, sestry, opatrovatelia,
dobrovoľníci a študenti.
Sprievodnou aktivitou bol stánok k Svetovému dňu Alzheimerovej choroby a iné prezentačné stánky súvisiace
s problematikou.
Za Centrum MEMORY na konferencii prednášali:
Mgr. Petra Brandoburová, PhD. ‐ workshop s témou “ Využitie hudby v práci so seniorskou populáciou“
Autori posteru: PaedDr. M. Čunderlíková, Mgr. A. Valentová, MUDr. V. Albertyová, Mgr. S. Adamovičová:.
Názov posteru: Kognitívny skríning ako súčasť manažmentu demencie.

Týždeň mozgu ‐ "Brain Awareness Week"
Centrum MEMORY n.o. sa ako jedna zo štyroch partnerských organizácií ‐ Slovenská Alzheimerova spoločnosť,
Nadácia MEMORY a Neuroimunologický ústav SAV sa už ôsmy krát sa na Slovensku podieľala na organizovaní
celosvetovej akcie "Brain Awareness Week" ‐ Týždeň mozgu. Cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na
ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich
prevencie.
Účastníci týždňa mozgu mali v týždni od 16. do 22. marca 2015 možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a
pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Súčasťou tohtoročného Týždňa mozgu na Slovensku bolo spolu s Centrom
MEMORY 162 partnerských organizácií, ktorými boli školy, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke

zariadenia, neziskové organizácie a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Prednášky o mozgu,
prezentácie, tvorivé dielne, kognitívne tréningy, mozgové úlohy mohli účastníci zažiť v 69 mestách a obciach
Slovenska. Veľký záujem potvrdzuje, že skúmanie mozgu a kognitívnych funkcií je veľmi fascinujúce nielen pre
neurovedcov a lekárov, ale aj pre laickú populáciu. Týždeň mozgu je obdobím, v ktorom sa môžeme zastaviť
a zamyslieť sa nad silou a zároveň zraniteľnosťou nášho mozgu. Orgánu, ktorý nás robí homo sapiensom ‐
človekom premýšľajúcim.

GLASGOWSKÁ DEKLARÁCIA
20. októbra 2014 na svojej výročnej konferencii v Glasgow predstavila Alzheimer Europe Glasgowskú
deklaráciu. Ešte v ten deň ju schválili a prijali delegáti z 26 členských organizácií Alzheimer Europe. Glasgowská
deklarácia vyzýva k vytvoreniu Európskej stratégie proti demencii a k vytvoreniu národných stratégií v každej
európskej krajine. Signatári tiež vyzývajú svetových lídrov, aby problematiku demencie presadzovali ako
prioritu verejnej zdravotnej politiky a vytvorili globálny akčný plán proti demencii.
Na Slovensku sa nám podarilo získať dostatok podpisov pre GLASGOWSKÚ DEKLARÁCIU! Podpísané osoby sa
svojim podpisom pridali k výzve Alzheimer Europe k uznaniu demencie ako priority verejného zdravotníctva. Aj
vďaka slovenským podpisom je spoločný hlas Európy ešte silnejší. V decembri 2015 bola GLASGOWSKÁ
DEKLARÁCIA prezentovaná na zasadnutí v Bruseli.
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Pracovný zošit 5 – „Aj s Alzheimerovou chorhobou sa to dá...“ je určený pre ľudí s
potvrdenou diagnózou Alzheimerova choroba. Obsahuje súbor úloh, vďaka ktorým
môžu trénovať a udržiavať svoje zachované vedomosti, vnímanie a reč, pozornosť. Ich
pravidelné precvičovanie posilní duševné schopnosti a pružnosť ich myslenia.

Pracovný zošit 6 – „Podporte svoj kognitívny rast“, je určený pre dospelých ľudí
v produktívnom veku, ktorí si uvedomujú, že začať s prevenciou demencie by mali
oveľa skôr ako budú seniormi. Obsahuje náročnejšie úlohy pre komplexný tréning
kognitívnych funkcií, ktoré sú v bežnom živote málo trénované ‐ pozornosť, abstraktné
myslenie, priestorová orientácia, reč.

KNIHA Lentilka pre dedka Edka
5.novembra 2015 bola na Celoslovenskej výstave Bibliotéka v Bratislave
uvedená kniha „Lentilka pre dedka Edka“ od českej autorky Ivony Březinovej
na vydaní ktorej sa podieľalo aj Centrum MEMORY n.o. Besedu s deťmi
viedla Zuzana Katrušinová z Vydavateľstva Perfekt a rozprávala sa z hosťami: jazykovou redaktorkou Martou
Horeckou a Ing. Alžbetou Veselou zastupujúcou Centrum MEMORY a Slovenskú Alzheimerovu spoločnosť.

ALZHEIMER‐SPACE
Alzheimerspace vznikol vďaka nášmu víťaznému projektu v rámci Dobrej krajiny. Počas celého roka 2015 sme
zbierali malé dary od veľkých ľudí s cieľom zabezpečiť pacientom v Alzheimerspace správnu liečbu pod
dohľadom odborníkov. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 1 193,30 €, za ktoré sme veľmi vďační. Boli použité
na zabezpečenie arteterapie, reminiscenčnej terapie, snoezelen terapie a kognitívneho tréningu v
Alzheimerspace
Úprimný a otvorený aktivizačný priestor, kde môžu ľudia s diagnózou Alzheimerova choroba prostredníctvom
špeciálne zvolených terapií zmierňovať príznaky, ktoré im ochorenie prináša.

AKTÍVNA ÚČASŤ ODBORNÍKOV CENTRA MEMORY NA ODBORNÝCH PODUJATIACH

26. – 27. november 2015 (Bratislava, SR) – Konferencia „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality
a motivácií V.“ organizovaná Katedrou psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Aktívne sa zúčastnila: Mgr. P. Brandoburová, PhD.a Mgr. S. Adamovičová S prednáškou: “Screeningové
vyšetrenie kognitívnych funkcií testom MoCA v Centre MEMORY n.o.“
23.‐ 24. apríl 2015 (Prešov, SR) – Medzinárodná vedecká konferencia – „Sociálne služby v súčasnosti
a budúcnosti, u nás a v Európe“ organizovaná Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
a mestom Prešov.
Centrum MEMORY sa na konferencii prezentovalo prednáškou: Mgr. M. Vaňová, PaedDr. M. Čunderlíková,
Mgr. A. Tóthová prednáškou: „Kognitívny tréning ako súčasť sociálnych služieb.“
5. – 6. november 2015 (Piešťany, SR) – Konferencia s názvom: „Spoločne proti Alzheimerovej chorobe
organizovaný OZ AkSen Piešťany.
Aktívne sa ho zúčastnila:
PaedDr. M. Čunderlíková prednáškou: „Centrum MEMORY ‐ príklad dobrej praxe systému starostlivosti o ľudí s
demenciou na Slovensku,“.
Mgr. P. Brandoburová, PhD. prednáškou: „“Životný príbeh v starostlivosti o seniorov“.
Mgr. P. Brandoburová, PhD. workshopom: „“Hudba ako forma aktivizácie seniorov“.

22.—24. september 2015 (Dublin, Írsko) ‐ Seminár International Training Programme on Ageing
organizovaný spoločnosťou The Centre for Ageing Research and Development in Ireland (CARDI)
Aktívne sa ho zúčastnila: Mgr. P. Brandoburová, PhD.: prezentovaný poster “McAdams Life Story Interview
with Slovak older adults“

16. ‐ 17. októbra 2015 (Bratislava, SR) ‐ Afaziologické sympózium organizovaná Slovenskou asociáciou
logopédov
Sympózia sa zúčastnili: PaedDr. M. Čunderlíková, Mgr. S. Adamovičová
Autori posteru: PaedDr. M. Čunderlíková, Mgr. A. Valentová, Mudr. V. Albertyová, Mgr. S. Adamovičová.
Názov posteru: Kognitívny skríning ako súčasť manažmentu demencie.

ÚČASŤ NA SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH BEZ AKTÍVNEJ ÚČASTI:
21. máj 2015 (Bratislava, SR) Seminár „Akadémia medicínskeho práva I.“ organizovaný Ústavom sociálneho
lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Slovenskou spoločnosťou pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
a Damax vzdelávacie centrum s.r.o. SACCME pridelila podujatiu 3 kredity.
Seminára sa zúčastnila: Mudr. V. Albertyová
8.‐9. októbra 2015 (Brno, ČR) – Kurz : Kognitivní poruchy s demence XII., ktorú organizovalo Centrum pro
kognitivní poruchy pri 1. neurologickej klinike LF MU v Brne a Akademické centrum pre neurovedu LF MU
v Brne.
Kurzu sa zúčastnili: PaedDr. M. Čunderlíková , Mgr. P. Brandoburová , PhD. a Mgr. S. Adamovičová
CENTRUM MEMORY AKO ÚČASTNÍK PROJEKTOV

Projekt: IBM Slovensko, spol. s r. o.
Názov projektu: „Boj proti Alzheimerovej chorobe“.
Zámer projektu : Filozofia podpory od firmy IBM spočíva v tom, že ak zamestnanec IBM pracuje dobrovoľnícky
pre neziskovú organizáciu, firma IBM ju môže podporiť aj finančne. My sme vďaka dobrovoľníčke Hanke
Grešovej získali z IBM 900,‐ eur (1000 USD) na vybavenie Centra MEMORY predmetmi a zariadením, z ktorého
budú mať úžitok všetci klienti.
Finančný príspevok z grantu bol použitý na nákup: Kopírky na pracovné listy v rámci kognitívnych tréningov a
Retro gramofónu na muzikoterapiu.
Trvanie projektu: Poukázanú sumu musíme použiť do konca roka 2016.
Projekt: Nadácia Pontis – Dobrá krajina
Názov projektu: „Alzheimerspace“.
Zámer projektu:
Vytvoriť špeciálny aktivizačný priestor pre ľudí s Alzheimerovou chorobou s cieľom
zmiernenia príznakov ochorenia, v ktorom pacienti nájdu stimulačné a inšpiratívne podnety s prihliadnutím na
individuálne potreby vyplývajúce z diagnózy. Zabezpečiť pacientom v "Alzheimerspace" nefarmakologickú
liečbu pre spomalenie priebehu ochorenia založenú na kombinácii 6 špeciálnych terapií (arteterapia,
reminiscenčná terapia, kognitívny tréning, validácia, snoezelen terapia, muzikoterapia) aplikovaných
odborníkmi. Propagácia projektu na internete zvýšila záujem ľudí o problematiku Alzheimerovej choroby
a život pacientov s týmto ochorením. Články, fotografie a videá publikované na dobrakrajina.sk a alzheimer.sk,
sme zdieľali na sociálnej sieti. Veríme, že sme verejnosti dali priestor lepšie pochopiť pacientov a ukázali sme,
akí pacienti sú a čo všetko dokážu aj napriek obmedzeniam spojeným s diagnózou Alzheimerova choroba.
Spôsoby oslovenia darcov: osobné oslovenie, letáky a tlačoviny, celoročné osvetové podujatia, sociálne siete,
webstránka vlastná + spriaznené weby, e‐mailové oslovenie ‐ mailchimp, newsletter.
Po prvýkrát sme mali možnosť zúčastniť sa športovo‐charitatívnej akcie „Dobrý Tvrďák“ na Divokej Vode v
Čunove. Postavili sme vlastný bežecký tím, v ktorom nás reprezentovalo 7 bežcov, ale tiež dobrovoľnícky tím,
ktorý pomáhal s organizáciou podujatia. Okrem osobných víťazstiev každého z bežcov sme zvíťazili aj vo
fundraisingu v rámci „Dobrého Tvrďáka“ a získali sme od Dobrej Krajiny výhru 250,‐ eur, ktorá poputuje na
podporu ľudí s Alzheimerovou chorobou v rámci nášho projektu Alzheimerspace.
Projekt: Nadácia SPP

Nadradený cieľ projektu mal dlhodobý charakter, ktorý smeroval k pozitívnej zmene kvality života klientky.
Hlavným cieľom bolo udržať, čo najdlhšie existujúce schopnosti klientky a zabrániť zhoršovaniu jej stavu.
Realizáciu projektových aktivít sme dosiahli zachovanie existujúcich schopností klientky. Klientka zvláda prácu
s textilom, ihlou, niťou, nožnicami. Má zachovanú schopnosť maľovať. Komunikačné aj kognitívne schopnosti
sú zachované na rovnakej úrovni ako pred realizáciou projektu. V rámci projektu sme klientku aktivizovali
klientku prostredníctvom rôznych techník a terapií vychádzajúcich z jej individuálneho plánu rozvoja., napr.:
koncentračno‐pohybové cvičenie, ergoterapia ‐ skupinová aj individuálna, kognitívny tréning, snoezelen
terapia‐ individuálna, reminiscenčná terapia ‐ skupinová aj individuálna, muzikoterapia – skupinová.
Vďaka pomôckam, ktoré sme získali z projektu, budeme môcť v aktivitách pokračovať aj po ukončení projektu.
Skutočné čerpanie projektu: 680 eur.

Projekt: Nadácia HB Reavis
Cieľom projektu je zariadiť oddychovú miestnosť pre ľudí s Alzheimerovou chorobou kreslami Softlin Komfort
03. Špeciálne kreslá sú vhodné pre klientov s Alzheimerovou chorobou nakoľko sú dostatočne pevné
a stabilné pre pacientov s vyššou váhou či pacientov so zníženou schopnosťou pohybu. Kreslá sa v dennom
pobyte veľmi osvedčili, okrem iného sú ľahké aj na presun a jednoduché pri údržbe.
Výška podpory projektu: 1 074,‐ eur.
Projekt: AXON Neuroscience SE
Cieľom spolupráce bola podpora projektu „Celoplošný skríning kognitívnych funkcií populácie“, ktorého
úlohou bolo štúdium kognitívnych funkcií u pacientov s podozrením na demenciu prostredníctvom skríningu
a štatistické vyhodnotenie kognitívnych parametrov. Cieľom bolo tiež aj naďalej zachovať bezplatnú
dostupnosť tejto služby pre jednotlivcov.
Výška podpory projektu bola 20 000,‐ eur.

Nadácia Allianz
Cieľom projektu bolo podporiť ďalšie vzdelávanie profesionálov z oblasti prevencie, výskumu, terapie a liečby
Alzheimerovej choroby zorganizovaním ďalšieho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave.

Nadácia Allianz prispela darovaním reklamných klúčeniek a reflexných pásikov s logom Nadácie a finančne na
konferenciu sumou 1000,‐ eur, ktoré boli použité na hradenie prenájmu konferenčných priestorov.
Projekt: Fond GSK
Projektom „Zvuky ktoré liečia“ sme umožnili klientom Centra MEMORY aktivizáciu prostredníctvom
muzikoterapie. V rámci projektu sme zakúpili hudobné nástroje a pomôcky, ktoré používame na cielenú
stimuláciu – pohybovú, zmyslovú, emocionálnu a verbálnu.
Výška podpory projektu bola 350,‐ eur.

Projekt: APVV ‐0048‐11 ‐ Kognitívno‐komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou
a demenciou.
Hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského ‐ Katedra logopédie v Bratislave
Trvanie projektu: r. 2012 ‐ r. 2015.
Projekt ponúkol verejnosti kognitívny skríning testom MoCA. Vyšetrenie vykonávali psychológovia a liečební
pedagógovia. Počas rokov 2012 – 2015 sa vyšetrení zúčastnilo 919 osôb. Z tohto celkového počtu bolo na
základe výsledkov v teste MoCA doporučené 582 testovaným osobám (63%) ďalšie vyšetrenie v psychiatrickej
ambulancii Centra MEMORY. Participanti spĺňajúci kritériá výskumného súboru boli zaradení do projektu
„Kognitívno – komunikačné poruchy
u pacientov s MCI a demenciou“ a nasledovalo monitorovanie
kognitívno‐komunikačných porúch logopédom.

INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Vzhľadom na záujem a potreby opatrovateľov a rodín zo samosprávneho kraja aj celého územia Slovenska,
poskytujeme sociálne poradenstvo formou telefonických, korešpondenčných a on‐linových konzultácií:
poradenstvo cez telefón ‐ v pracovné dni od 8.00 ‐ 17.00 h
korešpondenčné poradenstvo, e‐mailová pošta: cca 470
webová stránka www.alzheimer.sk je pravidelne aktualizovaná o nové informácie o činnosti Centra MEMORY
dobrovoľníctvo:

V roku 2015 bolo zapojených do činnosti Centra MEMORY 25 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 1242
dobrovoľníckych hodín. Hodnota odpracovaných hodín (pri prepočte cez minimálnu mzdu) je 2 891 eur ročne,
to znamená mesačne sme vďaka práci dobrovoľníkov ušetrili 241 eur.

Najobľúbenejšie dobrovoľnícke činnosti sú:
o Nezosta(r)neš sám – starostlivosť, opatera, aktivizácia a spoločnosť pre pacientom s
Alzheimerovou chorobou v špecializovanom dennom pobyte.
o Tréning pamäti a kognitívna rehabilitácia – vedenie vzdelávacieho programu zameraného na
aktivizáciu kognitívnych schopností seniorov s poruchami pamäti.
o Administratíva – bežné administratívne práce, správa databázy, komunikácia s partnermi
členmi a klientmi, propagačná činnosť, organizácia odborných podujatí a pod.
Propagácia v médiách ‐ články v časopisoch: Bedeker zdravia, Bratislavský expres, Časopis Alzheimer Europe,
Časopis Dopravného podniku mesta Bratislava, Fit magazín, Slovenka ‐ Zdravie rodiny, LA FEMME, Časopis
BSK, Naše novinky, Staromestské noviny, Bratislavské noviny, Šarm, Petržalské noviny, RTVS, Nový čas, Nový
čas pre ženy, Pravda, Eva, , HN online poradňa, Radio Slovakia International, SME, Ružinovské Echo,
Integrácia,

KONZULTÁCIE A ODBORNÁ PRAX ŠTUDENTOM
Naše zariadenie má bohatú spoluprácu s vysokými školami, ktorá spočíva v poskytovaní konzultácií, možnosti
absolvovania odbornej praxe študentov a vo vedení bakalárskych a diplomových prác.
Prax v r. 2015 absolvovalo 50 študentov s celkovým počtom 1540 hodín z nasledovných univerzít:
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce.
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky.
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky.
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, Katedra logopédie.
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, Katedra psychológie.
• Univerzita Komenského Bratislava k ‐ Filozofická fakulta , Katedra psychológie.
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava – Ústav sociálnej práce.
• Paneurópska vysoká škola Bratislava – Fakulta psychológie.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Tvorí prílohu podľa formy účtovníctva – podvojné.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke sa nachádza v prílohe k tejto správe.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy a výdavky /počiatočný stav k 1.1.2015/
Príjmy:
251 173,‐eur
Výdavky:
241 531,‐ eur

Výdavky:
Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:
spotreba materiálu:
25 602,‐
spotreba energie:
15 280,‐
Opravy a udržiavanie:
2 931,‐
Cestovné:
718,‐
Náklady na reprezentáciu
30,‐
Ostatné služby:
16 836,‐
Mzdové náklady:
125 458,‐
z toho výdavky na správu

Zákonné SP a ZP:
Zákonné sociálne náklady:
Daň z nehnuteľností:
Ostatné dane a poplatky:
Zmluvné pokuty a penále:
Kurzové straty:
Iné ostatné náklady:
Odpisy DNM a DHM:
Výdavky spolu:

3569,‐

41 750,‐
5 916,‐
2 058,‐
16,‐
0,‐
1,‐
1 437,‐
3 498,‐
241 531,‐

1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015:
6 471,00,‐ eur
( z toho 5108,00 v pokladni a 1363,00,‐ hodnota stravných lístkov)
2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2015:
100 029,00,‐ eur
3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2015:
106 500,00,‐ eur

6. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov
PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch na rok 2015
Názov: Centrum MEMORY n.o.

P.č.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zdroj

Dar

Bratislavský samosprávny kraj
ÚPSVaR
PO ‐IBM
PO ‐GSK
PO ‐HB Reavis
PO ‐ Nadácia Pontis
PO ‐ Nadácia Allianz
PO ‐ Nadácia SPP
PO ‐ Nadácia MEMORY
Dar FO
výnosy z nájmu majetku
tržby za vlastné výrobky
tržby z predaja služieb
úroky

Príjem

78 843,74
364,00
900,00
350,00
1074,00
200,75
1000,00
680,00
22 555,36
411,00
925,00
7260,00
132 677,00
9,00

Spolu:

V Bratislave

Príspevok

411,00

Pečiatka:

105967,90

140871,00

Podpis:

Pozn.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Majetok neziskovej organizácie je v hodnote 99 253,‐ eur.
Záväzky krátkodobé 1509,‐ eur a dlhodobé 1 068,‐ eur , ich konečný stav k 31.12.2015 je 2 557,‐ eur.

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo
v priebehu roka
V sledovanom období nedošlo zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave ..................................

........................................................
PaedDr. Mária Čunderlíková
riaditeľka

........................................................
JUDr. Viliam Karas
predseda správnej rady

........................................................
Ing. Igor Blaško
revízor

