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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Slovo úvodem
Reminiscenční centrum, z. s. vstoupilo do druhého roku své činnosti. Přání, která jsme formulovali ve své
první výroční zprávě před rokem, totiž aby se díky vzpomínání lidé cítili lépe a prohlubovali vztahy se
svými blízkými, se snažíme uvádět v realitu. Daří se to zejména díky realizovaným projektům. Máme za
sebou premiéru nového projektu pro děti ze základních škol "Pokladnice vzpomínek". Děti vzpomínaly
spolu se svými prarodiči, shromažďovaly a zaznamenávaly jejich zajímavé vzpomínky a kromě toho, že
měly možnost poznávat, jak se "věci dříve dělaly", příjemně prožily čas se svými babičkami a dědečky a
to je dle našeho názoru to hlavní bohatství. V roce 2016 jsme také zahájili třetí běh projektu
"Vzpomínejme, když pečujeme", který se zaměřuje na seniory s demencí, na jejich pečující rodiny a
který je zároveň výcvikem nových reminiscenčních asistentů. Tento projekt, který se zrodil na půdě
Evropské reminiscenční sítě (ERN), mohl být v roce 2016 realizován zejména díky finanční podpoře
Magistrátu hl. města Prahy a svou druhou částí bude pokračovat i v roce 2017. Více se o projektech
dočtete uvnitř výroční zprávy.
Kromě odborné práce má za sebou Reminiscenční centrum, z. s. také první zkušenosti z oblastí, které
jsou pro jeho členky často nové. Učíme se psát granty, závěrečné zprávy, mít v pořádku finance, věnovat
se propagaci naší práce a shánění finančních zdrojů. Zde by bylo na místě poděkovat všem, kteří jsou
nám při těchto činnostech nápomocní a s trpělivostí a mnohdy ve svém volném čase nás učí vše, co je
třeba. Velké díky patří také dobrovolníkům, kteří se našich projektů účastní.
Zdá se, že činnost Reminiscenčního centra, z. s. se rozvíjí podle vizí formulovaných při jeho zakládání.
Přáním pro příští rok je tedy pokračovat v započatých projektech se stejným nadšením a zaujetím jako
doposud, promýšlet a realizovat nové možnosti, jak pomocí reminiscenčních metod zvyšovat kvalitu
života různých cílových skupin a pečovat o komunitu lidí, kteří jsou příznivci reminiscence, nabízet jim
odborné doprovázení a spolupráci. Doufáme, že se i příští rok podaří přání uvádět v realitu.
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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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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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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Činnost v roce 2016
Rok 2016 byl prvním plnohodnotným rokem existence Reminiscenčního centra, z. s. Celý rok byl plný
aktivit, do kterých se zapojovaly jak členky centra, tak dobrovolníci, kteří nám byli ochotni přispět a
pomoci rozvíjejícímu se spolku.
Během roku 2016 proběhly úspěšně tyto projekty:

POKLADNICE VZPOMÍNEK
Projekt pro žáky 4. tříd základních škol, jehož cílem je podpořit mezigenerační vztahy v rodinách mezi
dětmi a jejich prarodiči prostřednictvím společného vzpomínání. Projekt se uskutečnil v období leden březen 2016 na základní škole Kladská, Praha 2. Projektu se zúčastnilo 48 dětí, které během tří měsíců
shromažďovaly do své vytvořené "pokladnice" vzpomínky svých blízkých a snažily se zjistit informace
o tom, jak jejich prarodiče žili v době, kdy byli sami dětmi. V průběhu projektu děti pracovaly
prostřednictvím různých technik - zpěvu, kresby a hlavně reminiscenčního divadla.

Mapa míst, odkud pochází prarodiče dětí

Děti vypráví, co vše se od prarodičů dozvěděly

Reminiscenční divadlo - děti zdramatizovaly příběhy, které jim vyprávěli prarodiče
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"VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME "(RYCTT) 3
V r. 2016 mohlo Reminiscenční centrum, z. s. realizovat díky grantu Magistrátu hlavního města Prahy
první část dvouletého terapeutického a výcvikového programu RYCTT (Remembering Yesterday Caring
Today Training). V překladu se jedná o program „Vzpomínejme, když pečujeme“, který poprvé proběhl
právě před 20 lety jako mezinárodní projekt koordinovaný zakladatelkou Evropské reminiscenční sítě
(ERN), paní Pam Schweitzer, a v České republice šlo o jeho třetí běh (první dva se uskutečnily v letech
2012 – 2014 v rámci mezinárodního projektu RYCTT – více viz web www.reminiscencnicentrum.cz.
Program RYCTT má dvě složky a dva
cíle. Jde jednak o reminiscenčně
terapeutický
program,
který
pracuje se skupinou lidí s demencí
a jejich blízkými, kteří o ně pečují
v jejich přirozeném rodinném nebo
domácím prostředí. Lidé žijící
s demencí a jejich partneři, děti či
vnoučata se scházejí jednou za dva
až tří týdny, aby společně prožili
příjemné chvíle při pohoštění,
rozhovorech
a
aktivitách
vycházejících
ze
vzpomínek
na dětství, domov, školní léta, na svatbu, práci i koníčky. Reminiscence zvýrazní paměťové stopy, které
se stávají dominantními stimuly pro nejrůznější aktivity. Umožní během setkání vytvořit atmosféru doby,
do které se každý, i člověk s demencí, může vrátit. Lidé se tak mohou lépe poznat a navázat vztahy.
Cílem programu je tedy vytvořit prostor pro setkávání, nová přátelství, výměnu zkušeností a získání
nových dovedností v péči o člověka s demencí, v komunikaci s ním a v podpoře jeho důstojnosti.
Druhou složkou programu je výcvik
reminiscenčních asistentů, kteří
projdou úvodním školením a poté
se aktivně, v přesně popsaných
rolích, zapojují do programu
jednotlivých setkání. Tak se přímo,
v
bezprostředním
kontaktu
s rodinami, lidmi s demencí a pod
vedením
zkušených
lektorů
připravují na roli reminiscenčních
asistentů, kteří mají možnost po
splnění stanovených podmínek
(zpracování písemné zprávy a
prezentace výsledků samostatné
práce s reminiscenční skupinou) získat certifikát Evropské reminiscenční sítě.
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V r. 2016 proběhlo prvních pět setkání
třetího běhu programu RYCTT. Bylo třeba
získat dostatečný počet rodin, které pečují
o člověka s demencí a které budou
motivovány účastnit se během roku
celkem deseti setkání. Dále bylo třeba najít
účastníky a účastnice výcviku, které budou
mít
zájem
o
získání
kvalifikace
reminiscenčních asistentů a asistentek,
budou ochotni/y zapojit se do spolupráce
na přípravě programů jednotlivých setkání
a postupně převzít roli koordinátorů
setkání a účastnit se hodnocení a reflexe těchto setkání spolu s odbornými garanty programu. Podařilo
se získat celkem 9 rodin a 9 účastnic výcviku. Výcvik byl zahájen v září 2016 dvoudenním úvodním
kurzem, který lektorovala Renáta Nentvichová Novotná a další členky Reminiscenčního centra, z. s.
Od října do prosince pak proběhlo prvních pět setkání rodin. Setkání vedl lektorský tým složený ze členek
Reminiscenčního centra Hany Čížkové, Hany Janečkové, Kvetoslavy Hoškové, Kláry Cingrošové a Renáty
Netvichové Novotné. Kreativní prvky vnášeli do programu naši spolupracovníci z řad umělců a
výtvarníků, a to tanečník a choreograf Petr Veleta a akademická sochařka Božena Kolská. Každé setkání
trvalo přibližně 2,5 hod., přičemž vlastní strukturovaný program byl připraven na půldruhou hodinu.
Rodiny však mohly přicházet v předstihu a trávit čas před programem při občerstvení a volném
rozhovoru za přítomnosti reminiscenčních asistentek. I po skončení programu potřebovaly rodiny
nějaký čas na sdílení a postupné rozloučení. Tým se scházel asi hodinu před příchodem rodin, aby
kreativním způsobem a ve vztahu k tématu připravil prostor (byla jím nádherná, víceúčelová aula
Jaboku, VOŠ sociálně pedagogické a teologické v Salmovské ul. 8 na Praze 2) a uskutečnil krátkou
poradu, během níž koordinátorky programu ještě jednou připomněly obsah setkání a role jednotlivých
aktérů a zodpověděly případné dotazy. Po odchodu rodin reminiscenční asistentky spolu s lektorkami
hodnotily a reflektovaly průběh setkání.

PŘEHLED SETKÁNÍ, KTERÁ PROBĚHLA V R. 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

„Kdo jsem, jaké je mé jméno, co bylo pro mě v životě
důležité“ - 13. října 2016
„Místo, odkud přicházím, místa mého srdce“ - 27. října
2016
„Škola, základ života“ - 17. listopadu 2016
„Poetická kavárna“ - 1. prosince 2016
„Vůně vánoc“ - 15. prosince 2016

Druhá polovina třetího běhu programu RYCTT bude pokračovat
během roku 2017, kdy se uskuteční dalších pět setkání.
Následně budou reminiscenční asistentky pracovat s vlastními
skupinami pod supervizním vedením lektorek a v závěru roku
po splnění všech podmínek mohou získat certifikát ERN.
Věříme, že i druhá polovina projektu bude podpořena z grantu
Magistrátu hlavního města Prahy.
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Plány do roku 2017
V roce 2017 bychom rádi pokračovali v započaté činnosti. Některé aktivity jsou již podrobně
naplánované, jiné jsou zatím ve stádiu příprav a vizí. Zde představíme některé z nich.

 "VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME "(RYCTT) 3
V roce 2017 bude pokračovat druhá polovina projektu "Vzpomínejme, když pečujeme".
Proběhne pět setkání pro seniory s demencí a jejich rodiny a následně reminiscenční asistenti
vytvoří své vlastní reminiscenční skupiny, kde pod supervizí lektorek osvědčí své získané
dovednosti z výcviku.

 VÝSTAVA "Vzpomínek na vzpomínky"
Výstava se uskuteční v lednu 2017 v knihovně VOŠ Jabok a představí fotografie z projektu RYCTT
z let 2012 - 2016.

 KOMUNITNÍ AKTIVITY v Brandýse nad Labem a okolí
Členky spolku se aktivně zapojují do komunitních aktivit pro seniory v Brandýse nad Labem a
okolí. V plánu mají uspořádat mimo jiné setkávání rodinných pečujících, reminiscenční výlety pro
seniory, poradenství, atd.

Dále bude pokračovat lektorská a přednášková činnost členek spolku, jejich publikační činnost a
spolupráce s organizacemi, které budou mít zájem o zavedení reminiscenčních metod, případně jejich
realizaci.
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Publikační činnost členek spolu
V roce 2016 publikovaly členky spolku v časopise Sociální služby (březen – duben) sérii dvou článků
o validaci, další článek také vyšel v elektronickém zdorji www.seniorzone.cz.
NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ R., JANEČKOVÁ H. (2016):
 Validace podle Naomi Feilové - klíč k porozumění lidem s demencí - 1. část. Sociální služby. Březen,
s.24-26.
 Validace podle Naomi Feilové - klíč k porozumění lidem s demencí - 2. část. Sociální služby. Duben,
s.20-22
NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ R. (2016):
 Reminiscence a její využití u seniorů s demencí [online]. [cit. 2016-11-01]. In Seniorzone. Dostupné
z:<https://www.seniorzone.cz/33/reminiscence-a-jeji-vyuziti-u-senioru-s-demenciuniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EnyLvryJGJVsvm3ZrH6bYW0/?query=reminiscence&serp=1>
Členka spolku Klára Cingrošová vydala již druhou knihu, ve které mohou senioři pomocí reminiscenčních
metod zavzpomínat na místa, která jim byla blízká a procvičovat tak svoji paměť:
CINGROŠOVÁ K., DVOŘÁKOVÁ K. (2016).
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál.

Ze křtu knížky v domově Sue Ryder
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Přednášková činnost členek spolu
PhDr. Hana JANEČKOVÁ, PhD.
Česká alzheimerovská společnost
 Kurz Edukace a trénink konzultantů (12. 1. 2016) - celodenní přednáška
Diakonie ČCE
 Reminiscence (14. 4. 2016)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 Reminiscence pro studenty sociální práce (18. 4. 2016)
Domov sociální péče na Hagiboru ve spolupráci s Diakonií ČCE.
 dva celodenní kurzy (12. 9. a 15. 11. 2016)
Mgr. Renáta NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ
Diakonie ČCE
 Základy komunikace s lidmi s demencí (30.4., 14.5., 28.5., 4.6.)
 Validace podle Naomi Feil I. část (22.8., 14.10., 7.11., 8.11., 18.11., 24.11., 9.12.)
 Validace podle Naomi Feil II. část (23.8., 25.11.)
 Reminiscence - vzpomínání - jako jedna z validačních metod (30.11.)
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice
 Validace podle Naomi Feil I. část (20.10.)
 Validace podle Naomi Feil II. část (21.10.)
Diecézní Charita, Brno
 Validace podle Naomi Feil I. část (21.3.)
 Validace podle Naomi Feil II. část (22.3.)
Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická
 Specifika práce s lidmi s demencí - úvod do validace (1x - termín nevím)
 Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory (1x - termín nevím)
Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ
Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická
 Výběrový seminář "Reminiscence" (20 hodin)
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Hospodaření v roce 2016
STAV FINANCÍ K 1. 1. 2016:
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtu
Celkem

1.493,- Kč
10.444,- Kč
11.937,- Kč

STAV FINANCÍ K 31. 12. 2016:
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtu
Celkem

273,- Kč
61.236,- Kč
61.509,- Kč

Zdroje příjmů v roce 2016:
Dotace Magistrátu hl. města Prahy
Dary
Tržby za výcvik asistentů
Celkem

50.000,- Kč
75.000,- Kč
33.600,- Kč
158.600,- Kč

Výdaje v roce 2016 - byly z velké části použity na realizaci projektu RYCTT (dotace MHMP):
Mzdy (DPP)
61.700,- Kč
Nájem
9.696,- Kč
Potraviny
6.454,- Kč
Kancelářské potřeby
2.120,- Kč
Výtvarné potřeby
4.823,- Kč
Poštovné
223,- Kč
Účetní služby
1.000,- Kč
Grafické služby
5.000,- Kč
Ostatní služby
13.397,- Kč
Celkem
104.413,- Kč
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"Probouzíme vzpomínky ..."
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