
 

 

 

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

2 

  

 
Slovo úvodem 

Rok 2017 se v našem spolku nesl ve znamení několika významných událostí. Bylo to vyvrcholení třetího 
cyklu reminiscenčních setkání pro rodiny a jejich blízké žijící s demencí „Vzpomínejme, když pečujeme“. 
Jsme rády, že se nám podařilo navázat na předchozí dva cykly, a tak udržovat kontinuitu v naplňování 
našeho poslání: oživovat vzpomínky jako cestu do společnosti, jako prostředek navazování nových 
přátelství, mezigeneračních vztahů a rodinných vazeb. Velké úsilí, které vkládáme do realizace tohoto 
programu se nám vrací v podobě radosti lidí žijících s demencí, jejich blízkých, kteří o ně pečují, i těch, 
kteří se na celém projektu podílejí, reminiscenčních asistentek, lektorů  a lektorek a celé reminiscenční 
komunity, kterou se snažíme vytvářet. Důležitou výzvou se pro nás stala udržitelnost aktivit 
Reminiscenčního centra a všeho toho, co z nich vyplývá. Rodiny, které s námi začaly spolupracovat 
doprovázíme dlouho poté, co samotný reminiscenční program skončil. Setkání v  tzv.  Reminiscenční 
cukrárně přivedlo rodiny spolu s lidmi s demencí přímo do centra komunity. Reminiscence tak vytváří 
rámec pro život s demencí, který může být vlastně normální. 
 
Druhým vyvrcholením byla cesta členek RC  do Londýna na konferenci u příležitosti 20. výročí programu 
Remembering Yesterday Caring today (RYCT).  Konference byla poctou paní Pam Schweitzer, která 
koncept programu koncem 90 let navrhla a poprvé i ověřila s podporou Evropské reminiscenční sítě. 
Jsme rády, že jsme se do tohoto tvořivého a inspirativního mezinárodního společenství zapojily a mohly 
jsme také přispět svými nyní již bohatými zkušenosti z reminiscenční práce. 
 
Tyto nové mezinárodní zkušenosti nás motivovaly v odhodlání uspořádat v r. 2018 konferenci, která 
bude věnovaná stému výročí Československé republiky a která bude pro nás příležitostí prezentovat 
výsledky své práce a vyzkoušet si také reminiscenční divadlo. V neposlední řadě půjde o důležitý krok 
směrem k prezentaci a zviditelnění našeho spolku a budování reminiscenční komunity. 
 
         PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

3 

  

 
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 (předsedkyně) 

 
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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Činnost v roce 2017 

 

"VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME II "(RYCTT) 3 

 

V r. 2017 mohlo Reminiscenční centrum,  z.  s. zrealizovat díky grantu Hlavního města Prahy druhou část 

dvouletého terapeutického a výcvikového programu RYCTT (Remembering Yesterday Caring Today 

Training). V překladu se jedná o program „Vzpomínejme, když pečujeme“, který poprvé proběhl před 

více jak 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 tři 

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.   

 

http://www.reminiscencnicentrum.cz/
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V r. 2017 proběhlo závěrečných pět setkání třetího běhu programu RYCTT. Rodiny již ztratily ostych, 

mezi účastníky se vytvořila atmosféra vzájemné důvěry a bezpečí a tak jsme mohli zkoušet vzpomínky 

účastníků vyjádřit i pomocí technik jako je reminiscenční divadlo a pantomima. Společný zpěv byl 

neoddělitelnou součástí každého setkání.  

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, 

akademická sochařka Božena Kolská a ergoterapeutka a výtvarnice Jana Pavelková. 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 jako součást svého učení. 

PŘEHLED SETKÁNÍ, KTERÁ PROBĚHLA V r. 2017:  

1. "Cesta z města" aneb kam jsme jezdili na dovolenou a výlety - 19. ledna 2017 

2. "Ten umí to a ten zas tohle" aneb naše profese a zaměstnání - 9. února 2017 

3. "Co jsme rádi dělávali, co nás těšilo - naše koníčky a hry" - 2. března 2017 

4. "První láska, svatba, lidé, které máme rádi" - 23. března 2017 

5. "Závěrečná slavnost" - 20. dubna 2017 
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"FOTOVÝSTAVA VZPOMÍNEK NA VZPOMÍNKY" 

 

Během ledna a února 2017 proběhla v knihovně 

Jaboku výstava 40 černobílých a barevných 

fotografií zachycujících momenty z uplynulých tří 

běhů programu „Vzpomínejme, když pečujeme“.  

Autorkami fotografií byly členky spolku Kvetoslava 

Hošková a Renáta Nentvichová Novotná.  

 

 

Fotografie představily účastníky projektu, kterými byli 

senioři s kognitivními obtížemi spolu se svými 

rodinnými pečujícími, při různých kreativních 

aktivitách, které podporovaly vyjádření vzpomínek.  

 

 

Přátelskou atmosféru zachycenou na fotografiích 

jsme zažili i na vernisáži, které se zúčastnili téměř 

všichni účastníci programu a společně si připili na 

to, aby se ještě dlouho mohli scházet a sdílet 

události svých životů. Knihovně Jabok děkujeme 

za poskytnutí prostoru knihovny pro výstavu a 

zapůjčení rámů na fotografie.   
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Reminiscenční cukrárna 

Udržitelnost programu „Vzpomínejme, když pečujeme“  -   

Po ukončení vlastního půlročního programu pro rodiny „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCTT) jsme 

cítily zodpovědnost za vzniklé společenství. Nemohly jsme opustit rodiny, které jsme k sobě  připoutaly 

v průběhu deseti velmi intenzívních setkání, naplněných solidaritou a vzájemnou podporou. Rozhodly 

jsme se proto nabídnout rodinám možnost dobrovolných příležitostných setkání v tzv. Reminiscenční 

cukrárně. Ze strany členek Reminiscenčního centra i nových reminiscenčních asistentek, které stále ještě 

procházely výcvikem, byla účast dobrovolná. Do malé strašnické cukrárny tak přišlo vždy několik rodin, 

aby se zde setkaly při šálku kávy se svými novými přáteli, kteří se podíleli na programu „Vzpomínejme, 

když pečujeme.“ 

V době od května do prosince 2017 se tak uskutečnilo celkem  pět setkání, čtyři byla přímo v cukrárně (v 

květnu, v červnu, v září a v říjnu), po páté jsme se sešli v rezidenčním zařízení, ve kterém v té době 

pobýval jeden z účastníků programu. Zejména v počáteční fázi byla setkání v cukrárně pro rodiny velmi 

důležitá. Duch začlenění a rovnosti všech byl potvrzován, bylo zřejmé, že účast na projektu vytvořila 

základ pro dlouhodobá přátelství.  Ukázalo se, že důležitým pojítkem mezi účastníky byly  jejich 

vzpomínky na studia za totality, cestování, sport i výchova dětí. Společnými tématy však byly i aktuální 

politické události v České 

republice, parlamentní 

volby a pan prezident. 

Setkání se nesla 

humornými příhodami i 

starostmi o zdraví. 

Zdravotní problémy 

některých účastníků vedly 

postupně k  utlumení této 

aktivity. Uvidíme, zda se 

podaří jejich oživení v r. 

2018.  
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Poradna Alzheimer Point  

Od poloviny října 2017 jsme díky spolupráci s ředitelkou Alzheimer Nadačního fondu 
Mgr. Šárkou Kovandovou a prof. MUDr. Jakubem Hortem Ph.D., vedoucím Kognitivního centra  
Neurologické kliniky FN Motol mohli otevřít poradnu pro rodiny, které pečují o blízkého člověka s demencí. 
 
Cílem této poradny, kterou jsme nazvali Alzheimer Point, je poskytovat bezplatné odborné poradenství a 
podporu pečujícím rodinám. 
Poradenství se týká více oblastí, jako je orientace v systému sociálních dávek, možnosti výběru vhodné 
sociální služby, úprava domácího prostředí, kompenzační pomůcky i právní otázky týkající se zastupování, 
atd. 
Důležitou součástí poradenství je též téma komunikace s člověkem s demencí, demence jako syndrom, její 
průběh, projevy a stádia. 
V rámci konzultace je vytvořen prostor pro psychosociální podporu pečujících v těžké životní situaci. 
 
Projekt  Alzheimer Point  je unikátní v tom, že je to služba navázaná na špičkové specializované lékařské 
pracoviště a propojuje se tak  přímo a cíleně péče zdravotní a sociální v této specifické oblasti péče o 
pacienty s demencí a pečující rodiny. Pacienti a jejich rodiny tedy mohou být provázeni dlouhodobě a v 
obou oblastech zároveň. 
Převážnou část klientů poradny tedy tvoří rodinní pečující pacientů Kognitivního centra ve FN Motol, ale 
poradna je otevřena všem. 

 
Našim cílem je vybudovat vlastní síť externích specialistů, jako je psychiatr, psychoterapeut, 
ergoterapeut, právník a další, se kterými budeme spolupracovat a doporučovat v případě potřeby našim 
klientům jako návaznou službu vedle  kontaktů na sociální služby. 
 

Spolupracujeme též s Centrem 
Seňorina (www.centrum-senorina.cz), 
kde se každé první úterý v měsíci 
konají neformální setkání pečujících 
pod názvem Alzheimer Café 
(www.alzheimercafe.cz), na němž 
mohou návštěvníci získat další 
informace o péči či nemoci a setkat se 
s ostatními pečujícími. 
 
Někteří naši klienti též přijali pozvání 
do svépomocné skupiny „Hovory D“, 
která se koná první čtvrtek v měsíci 
v Domově se zvláštním režimem na 
Barrandově, jehož zřizovatelem je  
Arcidiecezní Charita Praha. 

 

Služba je pro pečující zdarma díky finanční podpoře Alzheimer Nadačního fondu. 
 

http://www.alzheimercafe.cz/
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KOMUNITNÍ AKTIVITY  
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí 

Členky spolku úzce spolupracují s Městem Brandýs nad Labem – Starou Boleslaví, které bylo vyhlášeno 
MPSV jako tzv. Obec přátelská seniorům 2017.  

Úspěšně jsme společně realizovali tyto projekty: 

Podpora rodin pečujících o seniory. Během roku 2017 proběhlo 6x 
setkání pečujících, celkem se zapojilo 9 neformálních pečujících. 
Setkání probíhala formou podpůrné svépomocné skupiny. V rámci 
podpory pečujících rodin proběhla i exkurze ve dvou Domovech 
pro seniory.  

Reminiscenční asistentky projektu Vzpomínejme, když pečujeme 
realizovaly vlastní reminiscenční setkání v Domě s pečovatelskou 
službou ve Staré Boleslavi. Jednalo se o 4 setkání v období od 
listopadu do prosince 2017. Celkem se zapojilo 5 seniorů 
s onemocněním demence, 3 rodinní příslušníci a reminiscenční 
asistentky. Témata setkání se nazývala: Místa mého srdce, Škola a 
jiné radovánky, Jídelníček a Taneční čaje.  

25. 10. 2017 proběhla přednáška s názvem: Trénování paměti, 
aktivizační hry a techniky. V rámci vzdělávání neformálních 
pečovatelů v organizaci Jistoty Domova, z.ú. sídlící v Mladé 
Boleslavi. 
 
Projekt Pokladnice vzpomínek zaměřený na posílení 

mezigeneračních vztahů v rodinách byl zahájen v listopadu 2017 a ukončen v lednu 2018. Do projektu se 
zapojilo 24 dětí 3. ročníku ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, jejich rodiče, prarodiče 
a třídní učitelka. Jedním z hlavních cílů projektu bylo vzbudit v dětech zájem o životní příběhy a 
zkušenosti svých prarodičů. 

Členky RC se účastnily tzv. Retro výletu pořádaného 
Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 
25. 5. 2017. Cílem bylo připomenutí příjemných 
vzpomínek na kolektivní cestování autobusem z 
doby dětství a mládí současných seniorů. Výletu 
historickými autobusy z 50. a 70. let se účastnilo 70 
seniorů města. Byla využita forma dramatizace, kdy 
všichni zúčastnění byli v dobovém oblečení, s 
tradiční svačinou. Doprovod tvořily známé písně v 
podání harmonikáře. Vedoucí výpravy 
napodobovali direktivní organizovanost typickou 
pro výlety a navodily situace, které se často na 
výletech odehrávaly.   
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„Probouzíme vzpomínky aneb Úvod do reminiscence“  
seminář v Městské knihovně v Dobříši 

Ve čtvrtek 11. května 2017 se v Městské knihovně v Dobříši uskutečnil seminář s názvem „Probouzíme 

vzpomínky aneb Úvod do reminiscence“. Seminář se konal v rámci projektu „Pečovat a žít doma je 

normální – podpora domácích pečovatelů“, který na Dobříšsku realizovalo Centrum pro komunitní práci 

Střední Čechy. Jena z jeho spolupracovnic, PhDr. Petra Klvačová PhD., o tomto semináři napsala: 

„Tématem setkání byla metoda reminiscence, kterou účastníkům poutavě představila spoluzakladatelka 

Reminiscenčního centra z.s. a členka jeho výboru, Hana Janečková, která též vyučuje na Karlově 

univerzitě a stála u zrodu České alzheimerovská společnosti. Metoda reminiscence je založena na práci se 

vzpomínkami a využívá se zejména v terapeutické práci se seniory, včetně osob, které trpí demencí. Hana 

Janečková učí sociální pracovníky, jak tuto metodu správně používat. Zároveň pracuje s rodinami, které 

dlouhodobě pečují o blízkého člověka s demencí, nemusí vždy jít o seniora.  

Reminiscenční práce vychází z toho, že vzpomínky jsou 

běžnou součástí života každého z nás. Díky nim si 

potvrzujeme vlastní identitu, utváříme si kontinuitu svého 

života, vyrovnáváme se s ním. Vzpomínky si můžeme 

navzájem vyprávět, můžeme je zachycovat formou 

deníků, vybavovat si je při prohlížení starých fotografií. 

V rámci reminiscenčních kurzů se rodiny učí, jak cíleně se 

vzpomínkami svých blízkých pracovat. Mohou například 

vytvářet tzv. vzpomínkové krabičky, které společně 

s babičkou nebo dědečkem naplní věcmi z jeho života, 

které měl rád a má k nim vztah. Cílem reminiscence je 

podpořit aktivitu seniorů a současně posílit a inspirovat 

pečující rodiny tak, aby mohly při náročné péči prožívat i 

radostné chvíle se svými blízkými.“ (Dobříšské listy, 

1.6.2017. Web: dlonline.cz/vzpomínejme-kdyz-

pecujeme/) 

Semináře se zúčastnilo kolem 30 účastníků, z nichž mnozí 

byli zároveň pečujícími. Na semináři vystoupila též 

reminiscenční asistentka Mgr. Lenka Baštová, která právě 

pracovala na svém vlastním reminiscenčním projektu 

v rámci výcviku „Vzpomínejme, když pečujeme“. Městská 

knihovna vytvořila pro reminiscenční seminář velmi milé, 

útulné a svým způsobem vlastně též reminiscenční prostředí. 
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Konference Evropské reminiscenční sítě 
„Remembering Yesterday, Caring Today“ 
Londýn, 15. – 19. listopadu 2017 

 

Účelem cesty byla účast členek Reminiscenčního centra na konferenci Remembering Yesterday, Caring 

Today (RYCT – Vzpomínejme, když pečujeme) a na pracovním jednání se zahraničními partnery 

z Evropské reminiscenční sítě (ERN), s níž náš spolek úzce spolupracuje.  Podtitul konference zněl 

„Putting creative reminiscence at the heart of relationships in positive dementia care for the      

Future“, což můžeme přeložit takto: „Usilujme o to, aby se reminiscence stala základem všech vztahů 

v pozitivní péči o  člověka s demencí“.  I my usilujeme o to, aby se člověk s demencí a pečující rodina 

staly centrem celého našeho úsilí. Účast na konferenci byla pro nás především příležitostí naučit se nové 

věci a posílit motivaci do naší další práce.  

Hlavním přínosem této cesty byly nové impulsy pro kreativní reminiscenční práci s pečujícími rodinami, 

které díky tomu mohou získat nový pohled na blízkého člověka trpícího demencí, orientují se na jeho 

silné stránky a zbavují se společenského stigmatu. Rodiny i lidé s demencí získávají nové přátele, vnímají 

svoji hodnotu, znovunacházejí své místo ve společnosti. Teoretický pohled na reminiscenci byl obohacen 

v přednášce zkušené psychoterapeutky a zároveň rodinné pečující Kate White, která upozornila na 

význam vzpomínek pro mechanismus attachementu, tedy obnovení hluboké emocionální vazby mezi 

osobou závislou na péči a pečujícím v době těžké životní krize spojené se ztrátou soběstačnosti. 

Opakovaná pozornost byla věnována výzkumu a hodnocení efektu reminiscence jako nefarmakologické 

intervence v péči o lidi s demencí, 

a to v přednáškách  Erollyn 

Bruce, Nicka Barratta nebo 

Davida Woodheada. Součástí 

konference byly i dílny zaměřené 

na využití dramatizace a 

vizuálních kreativních technik  a 

besedy s pečujícími, kteří byli 

zapojeni do programu RYCT.  

Nezapomenutelným 

vyvrcholením konference byla 

ukázka reminiscenčního divadla 

na témata vzpomínek seniorů 

obsažených v reminiscenčních  
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bednách vytvořených v rámci projektu „Making Memories Matter“, který proběhl v 7 evropských zemích  

v r. 2005. Scénky ze vzpomínek seniorů nastudovali studenti divadelní fakulty University of Greenwich 

pod vedením své učitelky a ve spolupráci s Pam Schweitzer, koordinátorky Evropské reminiscenční sítě a 

vůdčí osobností samotného projektu Making Memories Matter. Zpracování životních traumat seniorů 

přeživších holocaust nebo těch, kterým berlínská zeď vzala rodinu, a dalších zajímavých lidských osudů 

přimělo studenty k přemýšlení a hlubšímu pochopení generace jejich rodičů a prarodičů. Vedle 

zachycení vzpomínek seniorů jde tedy o zajímavý podnět didaktický, využitelný v průběhu profesní 

průpravy pracovníků pomáhajících profesí při formování jejich postojů. 

Zajímavým přínosem byl mezioborový charakter konference, kdy vedle sociálních pracovníků a 

pedagogů vystupovali i zástupci politické sféry a vědeckého výzkumu, rodinní pečující, dobrovolníci a 

absolventi reminiscenčních výcviků.  

Důležitým aspektem konference bylo setkání partnerů ze všech zemí vytvářejících Evropskou 

reminiscenční síť a potvrzení jejich vůle spolupracovat a sdílet dobrou praxi i do budoucnosti. Bylo 

dohodnuto, že další setkání ERN se uskuteční v r. 2019 v irském Dublinu.  
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Plány do roku 2018 
 

 "VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME III"(RYCTT) 4 
V roce 2018 chceme s podporou magistrátu hl. m. Prahy začít nový projekt "Vzpomínejme, když 

pečujeme III". Proběhne prvních pět setkání pro seniory s demencí a jejich rodiny . V rámci 

projektu se začnou připravovat nové reminiscenční asistentky případně i asistenti. 

 
 

 KOMUNITNÍ AKTIVITY v Brandýse nad Labem a okolí 
Členky spolku opět se opět zapojí 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. 

 

 ODBORNÁ  KONFERENCE  ke 100. výročí vzniku Československa 

 

 KURZ REMINISCENČNÍHO DIVADLA V LONDÝNĚ A NÁSLEDNÉ AKTIVITY 
usilujeme o získání podpory z programu celoživotního vzdělávání Erasmus+ 

 

 PROJEKT "PŘÍBĚHY Z REMINISCENČNÍCH KRABIC" - podpora nadace ČEZ    
Ve spolupráci s výtvarníky a mladými divadelníky připravíme představení reminiscenčního 

divadla inspirované vzpomínkami seniorů. Příběhy seniorů také výtvarně zpracujeme formou 

reminiscenčních krabic (beden). 

 

 PORADNA ALZHEIMER POINT 
Bude pokračovat poradenská aktivita pro rodiny pečující o člověka s demencí s podporou 

Alzheimer nadačního fondu. 

 

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 

 

JANEČKOVÁ,H., DRAGOMIRECKÁ,E., JIRKOVSKÁ,B. 

(2017). Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory 

v ČR na počátku 21. století. Sociální práce/Sociálna 

práca. 6/2017, s. 42-59.  

 

JIRKOVSKÁ,B. (2017). Motivace edukátorů. In: Jirkovská, 

A. a kol. Skupinová edukace diabetiků. Jak na to… . 

Semily: Geum, ISBN 978-80-87969-33-5. 

 

 

NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, R. (2017): Validace podle 

Naomi Feil; Smyslová aktivizace v kontextu péče o 

seniory; Dramatizace vzpomínek - reminiscenční 

techniky v praxi. [On-line] Dostupné z: 

www.seniorzone.cz. 

 

 

 

SAWYER, C.H., JIRKOVSKA, B., BOMBELLI, C.M., 

WALLACE, A., WALLING, B. (2017). The Power of 

Narration (Story) for Learning and for Life: Bridging Past 

and Future. In: Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. 

Global and national business theories and practice: 

bridging the past with the future: 10th Annual Conference 

of the EuroMed Academy of Business. (10th Annual 

Conference of the EuroMed Academy of Business, pp. 

220-224). Rome: EuroMed Press. [On-line]  Dostupné z: 

http://euromed2017.com/bop2017.pdf  

 

 

   

http://euromed2017.com/bop2017.pdf
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Přednášková činnost členek spolu 

PhDr. Hana JANEČKOVÁ, PhD.  

 12. 1. 2017 Celodenní přednáška v ČALS - Kurz Edukace a trénink konzultantů  

 2. 2017 Etické a spirituální aspekty v péči o člověka s demencí. Diakonie ČCE 

 2. 2017 Architektura, estetika, prostředí v péči o člověka s demencí. Diakonie ČCE 

 Únor – duben 2017 – Reminiscenční terapie, cyklus 10 přednášek v rámci volitelného kurzu na 3. 
lékařské fakultě UK 

 Březen – květen 2017 – Person centred approach. Cyklus přednášek zaměřených na reminiscenci, 
validaci, preterapii a videotrénink interakcí v péči o seniory pro zahraniční studenty ETF UK 

 Říjen – prosinec 2017 – Přístupy orientované na člověka. Cyklus přednášek zaměřených na 
reminiscenci, validaci, preterapii a videotrénink interakcí v péči o seniory, ETF UK 

 13. 9. 2017 – Pražské gerontologické dny. Prezentace na téma Certifikace ®Vážka jako cesta k lepší 

kvalitě života s demencí 

 30.10. 2017 – Úvod do demencí – kvalita péče a kvalita života člověka s demencí. Diakonie ČCE 

 14. 4. 2016 Reminiscence - úvod - přednáška v Diakonii ČCE 

 16. - 18.11.2017  - Sustainability of the RYCT programme for family carers in the Czech Republic. 

Presentation on the 20th Anniversary Conference of Remembering Yesterday Caring Today, 

European Reminiscence Network, London 

 16. - 18.11.2017 -  RYCT – the family perspective. Presentation on the 20th Aniversary Conference 

of of Remembering Yesterday Caring Today, European Reminiscence Network, London 

 5.12. 2017 - Vzpomínky v životě lidí s demencí. Seňorina  - Alzheimer Café 

                                 

Mgr. Renáta NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ 

 Cyklus přednášek pro DČCE, Praha, témata: Aktivizace seniorů, skupinová práce se seniory, Validace 
podle Naomi Feil I. část (4x ), Validace podle Naomi Feil II. část (4x), Reminiscence - vzpomínání - 
jako jedna z validačních metod (2x), Reminiscence v praxi - dramatizace vzpomínek (reminiscenční 
divadlo). 

 Cyklus přednášek pro Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice, témata: Specifika práce s 
lidmi s demencí - úvod do validace (2x), Reminiscence - práce se vzpomínkami při práci se seniory 
(2x). 

 Cyklus přednášek pro Diecézní Charita, Brno, témata: Reminiscence - práce se vzpomínkami při 
práci se seniory (2x), Validace podle Naomi Feil I. část (3x), Validace podle Naomi Feil II. část. 

 Jabok, Praha: Specifika práce s lidmi s demencí - úvod do validace. 

 Cyklus přednášek pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, Praha, témata: Validace podle 
Naomi Feil I. část (4x), Validace podle Naomi Feil II. část (3x). 

 Profima, Zlín: Reminiscence - práce se vzpomínkami při práci se seniory I+II. 

 XXI. Gerontologické dny Ostrava, Téma příspěvku: Vzpomínejme, když pečujeme - představení 
projektu (10/2017). 

 IX. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, Tábor, Téma příspěvku: Validace podle Naomi 
Feil® jako nástroj důstojného prožití závěrečné etapy života člověka s demencí (10/2017). 
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Mgr. Kvetoslava HOŠKOVÁ 

 FTN: NTTP osvětová přednáška pro hospitalizované seniory - Způsoby trénováni paměti a 

s využitím reminiscence (13. 3.) 

 FTN: Reminiscence a její využití při komunikaci s pacientem trpícím demencí – interní seminář 

pro aktivizační sestry Geriatrie (18. 4.) 

 Konference zdravotně-sociálních pracovníků – kazuistika – Život seniora s demencí (27. 4.) 

 Workshop – Využití reminiscence v nemocnici pro studenty 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy   

 Český rozhlas region – Přetížení senioři (6. 9.) 

 Český rozhlas 2 – Kognitivní trénink (4. 10.) 

 20th Anniversary Conference of RYCT, European Reminiscence Network, London -  "Treasure 

Chest of Memories" (poster) (17. 11.) 

Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ 

 Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická - Výběrový seminář "Reminiscence" (40 hodin) 

 Charita Stodůlky - školení dobrovolníků 

 20th Anniversary Conference of RYCT, European Reminiscence Network, London -  "Treasure 

Chest of Memories" (poster) (17. 11.) 

 
PhDr. Blanka JIRKOVSKÁ, Ph.D. 

 Jirkovská,B., Andresová,J. (2017). „The Experience from Reminiscence Meetings in the Military 

University Hospital in Prague“. 20th Anniversary Conference of RYCT, European Reminiscence 

Network, London (přednáška) 

 Jirkovská,B., Andresová,J. (červenec – prosinec 2017) „Reminiscenční setkávání v domově Vlčí 

mák“ (Praha, cyklus pěti reminiscenčních setkání) 

 Sociologické přednášky na ČVUT v Praze, FHS UK, VŠ Ambis, IKEM 

Ing. Jitka ANDRESOVÁ 

 Kognitivní aktivizace – trénování paměti (5.4.2017) – Praha  

 Trénování paměti II – pokročilé techniky (10.5.2017) – Praha 

 Mozkový jogging/Trénování paměti (13.-14.5.2017) – Praha 

 Mozkový jogging/Trénování paměti (5.-6.10.2017) – Praha 

 

Moderování Alzheimer Café - témata 

 Doma nebo domov?  ( 5.9.2017) 

 Jak a kdy se rozloučit? Paliativní péče u lidí s demencí (3.10.2017) 

 Zastupování lidí s demencí (7.11.2017) 

 Vzpomínky v životě lidí s demencí  (5.12.2017) 
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Hospodaření v roce 2017 

Příjmy celkem 230 430 Kč 
Z  toho:   

Lektorská činnost 23 680 Kč 

Dary celkem, z toho: 89 320 Kč 

 Nakladatelství Verlag Dashofer 50 000 Kč 

 Flair, a.s. 15 000 Kč 

 Ostatní drobní dárci 24 320 Kč 

Nadační příspěvek (Alzheimer Nadační  fond) 
32 430 Kč  (vyčerpáno k 31.12.2017 

z celkového příspěvku 80 000 Kč) 

Provozní dotace MHMP 85 000 Kč 

  

  Výdaje celkem 191 032 Kč 
Z  toho:   

Spotřební materiál 15 149 Kč 

   kancelářské potřeby 4 432 Kč 

   výtvarné potřeby 4 085 Kč 

   potraviny 6 632 Kč 

Poradenství 29 430 Kč 

Osobní náklady (DPP) 96 500 Kč 

Ostatní služby 48 750 Kč 

   poštovné 70 Kč 

   účetní služby 4 000 Kč 

   nájem 21 800 Kč 

   příkazní smlouvy 19 260 Kč 

   ostatní služby 3 620 Kč 

Daně a poplatky 1 203 Kč 

  Hospodářský výsledek 2017 39 398 Kč 
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PODĚKOVÁNÍ  
SPONZORŮM, DÁRCŮM a DOBROVOLNÍKŮM 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, že náš spolek mohl realizovat 

to, co je jeho posláním - tedy využívat vzpomínky k podpoře vztahů v rodinách a komunitách a vzdělávat 

odbornou i laickou veřejnou. Nebylo by to možné bez množství hodin dobrovolně věnovaných práci pro 

náš spolek a také bez finanční podpory níže uvedených subjektů. 

V roce 2017 nás finančně podpořili: 

 Magistrát hlavního města Prahy 

 Nakladatelství Verlag Dashofer 

 Alzheimer nadační fond 

 Flair, a.s. 

 

 

 

"Probouzíme vzpomínky ..." 


