VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Slovo úvodem
Vážení,
Reminiscenční centrum, z. s. se Vám jde představit prostřednictvím své první výroční zprávy. Zdálo by se,
že se jedná o právní subjekt velmi mladý, zrozený v pozdním létě 2015. To je sice informace pravdivá, ale
ne zcela vypovídající. Reminiscenční aktivity zakládajících členek trvají již mnoho let, jen byly realizovány
díky záštitě jiných organizací (Gerontocentrum, CESMEZ, Diakonie). Více v kapitole o historii ...
Nový právní subjekt se zrodil především z potřeby dát reminiscenční práci zázemí, kde by práce se
vzpomínkami byla hlavním zájmem organizace. Cíle jednotlivých reminiscenčních aktivit mohou být
různé, nicméně spojujícím prvkem je zájem o člověka, o jeho životní příběh, kvalitu jeho života a vztahy
s okolím. Přáním nově vzniklého Reminiscenčního centra je, aby se díky vzpomínání lidé cítili lépe,
prohlubovali své vztahy s lidmi kolem sebe, zúročili to, co v životě prožili .... a to není malá ambice. Rádi
bychom, aby naše staronové Reminiscenční centrum pomohlo toto přání uvádět do života.
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Základní údaje
Název:

REMINISCENČNÍ CENTRUM, Z. S.

IČO:

04353081

Právní forma:

Spolek

Sídlo:

Svojšovická 2834/10, 141 00 Praha 4

Číslo účtu:

115-1245470267/0100

Telefon:

+420 603 722 759

Email:

reminiscencni@centrum.cz

Web:

www.reminiscencnicentrum.cz

Orgány spolku:

Nejvyšší orgán:

Členská schůze

Výbor:

Mgr. Hana Čížková (předseda)

PhDr. Hana Janečková, PhD.

Klára Cingrošová, DiS.

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
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Vize, poslání a hodnoty

 Směřujeme k vytvoření reminiscenčního centra jako místa, kde se můžeme učit a objevovat nové
možnosti zapojení vzpomínek do života lidí s cílem podpořit jejich důstojnost, identitu a
spolužití.
 Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání
vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení
mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.
 Naši práci stavíme na hodnotách důvěry, spolupráce a tolerance.
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Historie
Iniciátorkou založení Reminiscenčního centra, z. s. v r. 2015 byla Hana Janečková, koordinátorka české
účasti v mezinárodních projektech Evropské reminiscenční sítě (ERN), která se v uplynulém desetiletí
věnovala mimo jiné výzkumu a popularizaci reminiscence v ČR. V letech 2005 – 2008 spolupracovala
s Gerontologickým centrem v Praze 8 (ředitelka doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD.) na výzkumném
projektu „Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života a zdravotní stav seniorů žijících v instituci“, jehož
byla hlavní řešitelkou. Jedním z jeho výstupů byla první česká publikace na téma reminiscence
(Janečková H., Vacková M.: Reminiscence : využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010).
Členky Reminiscenčního centra realizovaly ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí (ERN) inovativní
reminiscenční projekty, které byly podpořené Evropskou unií z programu celoživotního
vzdělávání Grundtvig:
Making Memories Matter - "Živé vzpomínky" (2005)
Vytvoření souboru vzpomínkových beden a jejich putovní výstava v sedmi evropských městech, která
byla doprovázená vzdělávacími aktivitami. V dubnu 2005 se tato výstava uskutečnila v Praze.
Remembering Together – "Vzpomínejme společně" (2010 - 2012)
15 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí, do kterých byli v poslední etapě
zapojeni též výtvarní umělci (skupinová práce, využití kreativních technik - účast : 7 lidí nemocných
demencí, 7 rodinných pečujících, 2 výtvarníci, 3 lektoři). Projekt zastřešilo občanské sdružení CESMEZ
(Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, předsedkyně PhDr. Eva Křížová PhD.)
Remembering Yesterday Caring Today Training – "Vzpomínejme, když pečujeme" (2012 - 2014)
Dva cykly 10 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí spojený s výcvikem
reminiscenčních asistentů (účast – 10 osob s demencí, 10 pečujících, 20 reminiscenčních asistentů).
Projekt zastřešilo Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické (ředitelka Mgr.
Libuše Roytová)
Konference
V rámci dvou posledních projektů uspořádaly členky spolku tři konference ve spolupráci s Domovem pro
seniory Slunečnice v Praze 8 – Bohnicích a VOŠ Jabok. Cílem konferencí bylo přiblížit české veřejnosti
zkušenosti účastníků projektů a přispět tak k propagaci kreativní práce se vzpomínkami
mezi profesionály i laickými pečovateli v ČR:
 Reminiscence a domov (2012) - konference v Domově pro seniory Slunečnice
 Učíme se kreativní práci se vzpomínkami (2012) - mezinárodní reminiscenční workshop na VOŠ Jabok
 Vzpomínejme, když pečujeme (2014) - konference v Domově pro seniory Slunečnice
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Činnost v roce 2015
Spolek byl založen na konci srpna 2015 a do konce roku 2015 byly zrealizovány tři reminiscenční projekty
pro město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav:
 "Podpora neformálních pečovatelů"
Příprava, organizace a zhodnocení svépomocného setkání pečujících, kteří se v domácím
prostředí starají o svého blízkého.
 "Vzpomínejme, když pečujeme"
Projekt, jehož cílem je zvýšit kvalitu života seniorů s demencí a jejich rodin. Projekt zahrnoval
kontaktování rodin, 5 kreativních reminiscenčních setkání seniorů s demencí a jejich rodin
pod vedením lektorky, uměleckého asistenta a reminiscenčních asistentů. Projekt byl realizován
na přelomu roku 2015/2016.
 "Vánoční tvoření pro nemocné seniory"
Projekt obsahoval přípravu, realizaci Vánočního tvoření 5. 12. v Kočárovně, kontaktování
místních organizací, předání a umístění výtvarných dekorací pacientům nemocnice a zajištění
vystoupení dětí z místních organizací v nemocnici.

Plány do roku 2016
Během roku 2015 proběhly úspěšně jednání o možnosti zrealizovat v roce 2016 tyto projekty:
 "Pokladnice vzpomínek"
Projekt pro žáky 4. tříd základních škol (konkrétně proběhla jednání se ZŠ Kladská, Praha 2),
jehož cílem je podpořit mezigenerační vztahy v rodinách mezi dětmi a jejich prarodiči
prostřednictvím společného vzpomínání. Projekt se uskuteční v období leden - březen 2016.
 "Remembering Yesterday, Carying Today Training"
Projekt "Vzpomínejme, když pečujeme II" doplněný o výcvik reminiscenčních asistentů. Tento
projekt byl již dvakrát realizován pod záštitou Evropské reminiscenční sítě a Diakonie ČCE. Aby
byla možnost zrealizovat i třetí běh, zažádalo Reminiscenční centrum, z. s. o grant Magistrát hl.
m. Prahy. a plánuje se realizace projektu od května 2016 (přípravné práce) do června 2017.
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Publikace a média
Činnost členek spolku byla prezentována v dokumentu Reminiscence - léčba vzpomínkami v pořadu ČT2
Klíč v dubnu 2014 (www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/).
Reminiscence – léčba vzpomínkami (2014): Pořad Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené. ČT2,
Premiéra 2.4.2014. [Online]

V roce 2015 publikovaly členky spolku v časopise Sociální služby (březen – červen) sérii čtyř článků
o realizovaných projektech a inovacích v reminiscenci:
JANEČKOVÁ H., ČÍŽKOVÁ H., NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ R. (2015):
 Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Březen, s. 24-26.
 Využití vzpomínek v pečujících rodinách a komunitě . Sociální služby. Duben, s. 16-21.
 Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě – 1. část. Sociální služby. Květen , s.14-16
 Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě – 2. část. Sociální služby. Červen , s.36-38
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Hospodaření v roce 2015
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Ocenění
11. listopadu 2015 jsme na valorizační konferenci s názvem "Umění žít spolu" převzali ocenění "Pečeť
kvality Grundvig" Domu zahraniční spolupráce. Toto ocenění bylo uděleno za projekt "Vzpomínejme,
když pečujeme" (realizovaný pod záštitou Diakonie ČCE v letech 2012 - 2014).
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"Probouzíme vzpomínky ..."
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