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Slovo úvodem 
 

V roce 2021 jsme museli řadu svých aktivit omezit kvůli epidemii Covid 19 právě proto, že klademe důraz 

na kontaktní práci s lidmi, na aktivní využívání vzpomínek během setkání pečujících rodin a lidí s demencí, 

na reminiscenční práci v komunitách, školách, zařízeních sociálních služeb. Pro realizaci těchto aktivit 

nebyly v tomto roce vhodné podmínky, nicméně omezení sociálních kontaktů zapříčiněné covidem nám 

vytvořilo prostor pro dokončení práce na společné publikaci Reminiscence známá a neznámá – v rodině, 

v nemocnici, ve škole a v obci, která vyšla v nakladatelství Pasparta v únoru 2021. Z toho jsme měli 

velikou radost, nicméně na slavnostní vyslání této knihy do světa čtenářů jsme si museli ještě chvíli 

počkat. Kniha shrnuje naše dlouholeté zkušenosti s reminiscencí, které sahají až do poloviny prvního 

desetiletí tohoto století a jsou podložené výzkumem, spoluprací s Evropskou reminiscenční sítí a s její 

koordinátorkou, paní Pam Schweitzer i množstvím vlastní práce s reminiscencí ve školách, v nemocnici, 

v několika obcích, pobytových službách, ale především pěti cyklech programu pro rodiny, které pečují o 

člověka s demencí. Praktická zkušenost s lidmi s demencí a s jejich pečujícími nás velmi obohatila o silné 

mezilidské vztahy, naplnila nás obdivem a úctou k těm, kteří věnují svůj čas, sílu i zdraví svým nejbližším, 

aby o ně pečovali až do jejich posledních dnů. Jsme rádi, že těmto lidem můžeme být nablízku a provázet 

je v těchto náročných fázích jejich života.  

 

Ačkoli jsme nemohli v plné míře realizovat plánovaný program „Vzpomínejme, když pečujeme“ pro 

pečující rodiny a jejich blízké s demencí, nebyla přerušena činnost poradny Alzheimer Point ani podpůrná 

psychoterapie pro pečující členy rodiny. Probíhala také distanční reminiscence některých našich členek 

v domovech pro seniory a v pečovatelském centru. Snažily jsme se o zavedení aktivizační služby 

v domácím prostředí. Na podzim 2021 se dokonce začaly setkávat rodiny s lidmi s demencí v prostorách 

Cesty domů. Na setkáních se mohli od samého začátku podílet i nově vyškolení reminiscenční asistenti, 

kteří prošli online výcvikem v jarních měsících  a nyní konečně mohli prakticky vyzkoušet a upevnit své 

dovednosti.  
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Věříme, že nadcházející rok budou již příznivější podmínky pro naši práci. Že především budeme moci 

dokončit pátý cyklus programu  „Vzpomínejme, když pečujeme“ pro rodiny, které žijí s demencí, a 

uskutečnit záměr nabídnout jim setkávání a následnou podporu i po skončení tohoto programu. Těmto 

setkáním bychom chtěli dát název „Pomněnka“, podle kvítku, který namaloval kreslíř a náš přítel Pavel 

Starý, který sám bojuje s demencí. Pomněnka je symbolem komunit přátelským lidem s demencí. Věříme, 

že svými aktivitami přispíváme k naplnění této vize. 

 

PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 

místopředsedkyně  
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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 výboru) 

 PhDr. Hana Janečková, PhD. (místopředseda výboru) 

 Mgr. Kvetoslava Hošková (člen výboru) 
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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 úcty.  
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Činnosti v roce 2021 
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Pátý cyklus programu "Vzpomínejme, když 
pečujeme"  
V letošním roce jsme pokračovali v realizaci 5. cyklu programu „Vzpomínejme, když pečujeme“ určenému 

rodinám pečujícím o člověka s demencí1. V roce 2020 jsme mohli uskutečnit pouze první část výcviku 

reminiscenčních asistentů, který se váže na tento program.  Začátek programu pro rodiny jsme vzhledem 

k epidemii COVID – 19 byli nuceni odložit o celý rok, až na říjen 2021. V první polovině tohoto roku jsme 

tedy pokračovali pouze on-line setkáními s reminiscenčními asistenty ve výcviku. Po prázdninách 2021 se 

epidemiologická situace natolik zlepšila, že jsme v podzimních měsících mohli zrealizovat čtyři 

plnohodnotná reminiscenční setkání lidí s demencí, jejich rodinných pečujících a školených 

reminiscenčních asistentů. Předpokladem bylo ovšem pečlivé dodržování protiepidemických opatření, 

zejména pravidelné testování každého účastníka setkání antigenními testy a nošení respirátorů. Jako 

místo konání jsme zvolili osvědčené školící prostory organizace Cesta domů v Praze 4 – Michli.  

Lektorský tým Reminiscenčního centra se na počátku roku rozrostl o novou kolegyni, paní mgr. Pavlínu 

Tonarovou, která se zapojila s velkou chutí. Lektorský tým dále tvořily členky Reminiscenčního centra 

Hana Čížková, Hana Janečková, Kvetoslava Hošková, Jitka Andresová, Pavlína Formica a Blanka Jirkovská, 

která zároveň pokračovala ve své roli koordinátorky 5. cyklu programu pro rodiny i výcviku 

reminiscenčních asistentů. Z původních čtyř asistentek a jednoho asistenta, kteří nastoupili do 

reminiscenčního výcviku v roce 2020, se v průběhu roku 2021 jedna asistentka rozhodla výcvik předčasně 

ukončit. Reminiscenčních setkání s rodinami se v podzimních měsících účastila též studentka ETF UK Eliška 

Chlebounová v roli dobrovolného doprovodu jedné z účastnic, kterou nemohli doprovázet členové její 

rodiny.  

V rámci výcviku reminiscenčních asistentů, který pokračoval navzdory epidemii Covid 19, jsme tomto roce 

uskutečnili šest on-line výcvikových setkání s asistenty, a to v termínech 14. 1., 4. 2., 25. 2., 18. 3., 29. 4., 

20.5. Část z těchto setkání chystaly lektorky, část asistenti. Připravovali se tak na reálná setkání 

s rodinami, jejichž start byl naplánován na podzim 2021.  

 
                                                             
1 Program Vzpomínejme, když pečujeme (Remembering Yesterday Training Today - RYCT) je spojen s výcvikem 
reminiscenčních asistentů (Remembering Yesterday Training Today  - RYCTT), kteří se zapojením do programu trénují 
v dovednosti vést reminiscenční skupinu, komunikovat s lidmi s demencí, rozumět roli rodiny v péči a aplikovat 
kreativním způsobem různorodé reminiscenční metody a techniky. 
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V říjnu 2021 započala klasická reminiscenční setkávání s novými 

rodinami vybranými do programu „Vzpomínejme, když 

pečujeme“ za přítomnosti lektorek a asistentů 

v reminiscenčním výcviku. Setkání se uskutečňovala ve 

vzdělávacím centru domácího hospice Cesta domů. 

 

První ze série setkání jsme uspořádali dne 21. 10. Tematicky 

bylo pojaté jako oslava křestních jmen přítomných hostů ("KDO 

JSEM" - MOJE JMÉNO, MŮJ ROD, CO MÁM RÁD/A, CO MĚ 

ZAJÍMÁ).  
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Další setkání proběhlo 4. 11. a bylo zaměřené na oblíbená místa účastníků  („MÍSTO MÉHO SRDCE“).  

 

 

 

Při třetím setkání, které se uskutečnilo 25. 11., se vzpomínalo na mládí s oblíbenými písněmi, které 

hrávaly z jukeboxů ("SEJDEME SE V CESTĚ DOMŮ" – PÁSMO VZPOMÍNEK, PÍSNIČEK).  
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„VÁNOČNÍ SETKÁNÍ“, poslední v tomto 

roce, proběhlo 16. 12. Společně se 

zazpívaly vánoční koledy a vytvořila se 

krásná  atmosféra Vánoc. Vzpomínalo se 

na předvánoční a vánoční zvyky a 

vyráběly se vánoční věnce. 

 

V moderování všech podzimních setkání 

se střídaly lektorky s dvojicemi 

reminiscenčních asistentů, kteří takto naplňovali požadavky svého výcviku. Jednou z podmínek získání 

certifikátu Evropské reminiscenční sítě, které je Reminiscenční centrum oprávněno udělovat absolventům 

výcviku, je moderování dvou až tří reminiscenčních setkání s rodinami. Někteří z asistentů to zvládli již 

v tomto roce, ostatní budou mít možnost naplnit tuto podmínku při dalších setkáních v roce 2022. 

 

Setkání s rodinami z předchozích cyklů 

Před prázdninami, dne 10. 6. 2021 proběhlo po dlouhé době osobní setkání s rodinami z předchozích 

běhů programu „Vzpomínejme, když pečujeme“, kterého se kromě rodin zúčastnily též členky 

Reminiscenčního centra. V příjemném prostředí nádvoří Domova Sue Ryder jsme si daly společný oběd a 

sdílely své zkušenosti z doby Covidu, který nás na celý odloučil. Setkání s rodinami, které jsme důvěrně 

znaly, bylo velice příjemné a přínosné pro obě strany. Tato zkušenost navazujících setkání pro rodiny, 

které absolvovaly některý cyklus programu „Vzpomínejme, když pečujeme“, nás vedla k předložení 

žádosti o grant na podporu setkání, která budou probíhat v následujícím roce pod názvem Pomněnka. 
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Zpráva z Domova Pod Kavčí Skálou  
Dvě z našich členek – Mgr. Pavlína Tonarová, DiS. a Bc. et Bc. Veronika Šmejdová, působí v říčanském 

domově pro seniory, kde šíří dobré jméno Reminiscenčního centra. I v tomto roce zasaženém pandemií 

covidu se snažily zprostředkovat klientům smysluplné reminiscenční činnosti. V covidovém období byla 

největším problémem karanténní opatření, pro která nebylo možné pracovat se skupinou/jednotlivcem a 

akutně probíhající onemocnění v zařízení, kdy v rámci hygienicko-epidemiologických opatření nebylo 

možné žádné aktivity provozovat, ani na jednotlivých pokojích. Klienti tak byli izolováni od vnějšího světa 

a běžného sociálního kontaktu. I přes náročné období se dařilo do péče zahrnout některé prvky 

reminiscence, např. psaní vzpomínek a pohádek z dětství, které se využily v rámci mezigeneračních 

setkávání s z MŠ Čtyřlístek. 

Konkrétní reminiscenční činnosti v roce 2021: 

- ergoterapeutické intervence v rodině s osobou s onemocněním AD v oblasti reminiscence – zpěv, 

tanec, práce s fotografií a knihou 

- práce se seniory k domově – práce s knihou a fotografiemi v individuálních terapiích s klienty; 

v rámci tréninku paměti 

- práce se smysly – hmat, chuť, čich, dále při pečení a tematicky zaměřených rozhovorech a 

aktivitách 
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Spolupráce se střediskem SAS Lifetool 
Členky Reminicenčního centra – Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková, tvoří zavedenou spolupracující 

dvojici. Jejich hlavním úspěchem roku 2021 bylo, že mohly reminiscenci začít dělat jako sociálně 

aktivizační službu ve středisku SAS Lifetool – SCPS Diakonie ČCE. MPSV podpořilo pracovní místa dvou 

reminiscenčních asistentek. Věnovaly se skupinové reminiscenci ve dvou zařízeních, v sociálně 

odlehčovací službě Prahy 7 a Domově Elišky Purkyňové v Praze 6. Dále se věnovaly individuální 

reminiscenci s klienty jak v zařízeních, tak těmi žijícími ve svých domácnostech. Co se týče publikační 

činnosti, přispěly do knihy Reminiscence známá i neznámá autorského kolektivu Hany Janečkové, Hany 

Čížkové a dalších. 

V zařízení Pečovatelského centra Prahy 7 se během roku 2021 setkaly v rámci individuálních nebo 

skupinových aktivit se 17 klienty, provedly 222 úkonů, 11 společných aktivit (společné zpívání na dvoře, 

vzpomínkové oslavy narozenin, vzpomínky na školu, vernisáž k výstavě jedné z klientek, společné vaření a 

pečení apod.). Z individuálních vzpomínkových setkání vznikly tři knihy života, tři koláže, výstava obrazů, 

čtyři audio/video nahrávky a jedna vzpomínková koláž ve virtuálním prostoru. Se třemi klientkami při 

vzpomínání využívaly také možnosti virtuálního prostoru. Do procesu vzpomínání zapojovaly různými 

způsoby reminiscenční asistentky i rodinné příslušníky, kteří projevili zájem. 
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Kniha Reminiscence známá i neznámá 
Představujeme knihu autorského kolektivu Reminiscenčního centra pod vedením Hany Janečkové a Hany 

Čížkové s názvem „Reminiscence známá i neznámá – v rodině, v nemocnici, ve škole i v obci“. Knihu vydalo 

v r. 2021 nakladatelství Pasparta. 

Publikace shrnuje bohaté zkušenosti členek a členů Reminiscenčního centra. Naleznete v ní komplexní 

přehled a popis reminiscenčních metod, aktivit, programů a projektů, které jsou běžnou součástí práce se 

starými lidmi v institucích, rodinách i komunitách. Autorky důsledně vycházejí z principů přístupu 

orientovaného na člověka a ze snahy uplatňované Evropskou reminiscenční sítí zapojovat kreativitu a silné 

stránky každého člověka odrážející se v jeho vzpomínkách a celém jeho životním příběhu. Vzpomínky jsou 

vnímány nejen jako zdroj životní kontinuity každého jednotlivce, ale také jako významný tmel lidského 

společenství, jeho historické paměti a identity. 
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Poradna Alzheimer Point  

 

 

Poradna Alzheimer Point pokračovala v činnosti i v roce 2021. Cílem poradny je poskytovat dlouhodobou 

odbornou postdiagnostickou poradenskou a podpůrnou činnost pečujícím rodinám. V roce 2021 se činnost 

rozšířila o multidisciplinarní tým odborníků, jako je psychoterapeut, právník, ergoterapeut, terénní 

aktivizační pracovník. Díky grantu Magistrátu HMP a finanční podpoře Alzheimer nadačního fondu jsou 

služby poradce a specialistů pro pečující dostupné zdarma. 

 

Oproti loňskému roku se zvýšil počet konzultací o 30 %, ze 162 na 206.  

 

Mezi hlavní konzultovaná témata patří komunikace s lidmi s demencí, pochopení „problémového“ chování 

blízkého s demencí, možnosti dávek státní sociální podpory a proces jejich získání, oblast finanční, nárok 

na kompenzační pomůcky, praktické tipy na řešení problémů kolem stravování, braní léků, hygieny, 

výběru vhodných zdravotních a sociálních služeb. 

V rámci multidisciplinárního týmu se jednalo o individuální aktivizaci lidí s demencí v domácím prostředí, 

psychoterapeutickou podporu pečujících a právní služby. 

Cílená individuální aktivizace je zaměřena na trénink kognitivních funkcí, reminiscenci, validaci. Během 

návštěvy v domácnosti je možné poskytnout též pečujícím psychosociální intervenci a poradenství. Tato 

služba představuje velmi účinnou víceúrovňovou pomoc a podporu jak lidem s demencí, tak i rodinným 

příslušníkům včetně individuálního vzdělávání v domácím prostředí. Rodinám tak předáváme zdarma  
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nejen své know-how, ale i sadu materiálů a cvičení. Součástí vzdělávání je i inspirace pro pečující, jak 

pracovat se svým blízkým i mimo jednotlivé intervence odborníka. Individuální aktivizace v domácím  

 

prostředí velmi chybí v nabídce terénních sociálních služeb. Nedostává se odborníků, kteří znají 

specifickou problematiku práce s lidmi s  demencí. Členky Reminiscenčního centra mají s touto činností 

bohaté zkušenosti a potřebnou odbornou kvalifikaci.  

Psychoterapeutická podpora je výraznou pomocí hlavně pro pečující, kteří bývají často velmi vyčerpaní a 

ve velkém stresu. Jsou ohroženi syndromem vyhoření, psychického zhroucení, depresí a s tím 

souvisejícími zdravotními potížemi. Proto je důležité, aby jim byla psychoterapeutická podpora k dispozici 

dle jejich potřeby.  

Právní služby se týkají hlavně tématu zastupování lidí s demencí v právním jednání včetně přípravy 

dokumentů, např. v otázkách majetkových záležitostí, předběžného prohlášení a též v otázkách zdravotní 

péče, např. problematiky dříve vysloveného přání. 

Spolupracujeme též s Centrem Seňorina www.centrum-senorina.cz, na projektu Alzheimer Café 

www.alzheimercafe.cz, na němž mohou návštěvníci získat další informace o péči či nemoci a setkat se s 

ostatními pečujícími. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alzheimercafe.cz/
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Reminiscence v ÚVN - Domově Vlčí mák 
Naše členka Mgr. Lucie Škarvadová, DiS. stále rozvíjí reminiscenční aktivity na svém domovském 

pracovišti. Každý týden organizuje vzpomínková setkání pro menší skupiny klientů. Tématy byla např. 

oblíbená učitelka/učitel, jak jsme houbařili /hrady a zámky/ u vody/na horách. Již podruhé se v květnu až 

červnu 2019 konala reminiscenční skupina v Domově Vlčí mák, který je sociální pobytovou službou pro 

specifické klienty, veterány druhé světové války. Skupinu v roce 2019 vedly frekventantky RYCTTu Lucie a 

Michaela. Lucie je sociální pracovnicí Domova Vlčí mák. 

Ve Vlčím máku se v menší skupině vzpomínalo na téma Domácí mazlíčci. Všichni klienti Domova Vlčí mák 

vzpomínali na domácí mazlíčky ze svého dětství. Velkým přínosem reminiscence byla přítomnost 

canisterapeutického psa Mii, která pomáhala  seniorům oživit vzpomínky z dětství. 

 

 

V rámci celoživotního vzdělávání veteráni z Domova Vlčí mák tradičně oslavili svátek patrona Čech a 

Moravy, Svatého Václava. Program začal přípitkem ke dvěma Václavům, kteří slavili svátek. Poté zaznělo 

vyprávění o životě a smrti Svatého Václava, a také o přesahu jeho osobnosti do dnešní doby. Veteráni se 

seznámili s pravděpodobným portrétem Václava. Odlehčením byl krátký animovaný příběh o Svatém 

Václavovi z Dějin udatného českého národa. Veteráni měli velmi zajímavé postřehy ohledně uložení a 

vystavování ostatků Svatého Václava. Setkání bylo zakončeno poslechem monumentálního 

Svatováclavského chorálu, ke kterému se mnozí přidali zpěvem.   
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Plány do roku 2022 
 

 „Vzpomínejme, když pečujeme IV“ (RYCTT)  

V roce 2022 bude pokračovat druhá polovina projektu „Vzpomínejme, když pečujeme.“ Proběhnou 

čtyři 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.    

 „Reminiscenční kavárna Pomněnka“  

Podání žádosti o grant na Projekt „Pomněnka“. Rodiny, které absolvovaly program „Vzpomínejme, 

když pečujeme“, ale také rodiny navštěvující Alzheimer Point budou mít možnost se i nadále scházet 

v tzv. Reminiscenční kavárně „Pomněnka“ a sdělovat si zkušenosti s péčí a vzájemně se podporovat.  

 Poradna ALZHEIMER POINT 

Členka spolku Jitka Andresová bude i nadále realizovat poradenství pro rodiny pečující blízkého 

člověka s demencí. Snaží se poradenství doplňovat i návaznými službami. 

 „Multidisciplinární tým“  

Zajištění dalšího financování pro pokračování projektu „Multidisciplinárního týmu“, kdy tým působí 

jako podpora pečujících o člověka s demencí. Členka spolku Jitka Andresová jako hlavní poradce 

přizývá další členky RC a odborníky ke spolupráci, pokud je to pro pečující rodinu potřeba k zajištění 

kontinuity péče. Smyslem projektu je právě toto unikátní propojení mezi poradcem, terapeutem a 

lékařskými odborníky.  

 Křest knihy “Reminiscence známá i neznámá“ 

V roce 2022 proběhne křest knihy „Reminiscence známá i neznámá“. Pod vedením Hany Janečkové 

byla sepsána s týmem členek Reminiscenčního centra a dalších přátel, vydána byla v letošním roce. 

Kniha zprostředkovává pečujícím, odborné i široké veřejnosti osobní zkušenosti autorek s reminiscencí 

a realizovanými reminiscenčními projekty.   
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 Kniha "Nefarmakologické cesty k lepšímu životu s demencí" 

Členka spolku Blanka Jirkovská se chystá v roce 2022 vydat knihu o nefarmakologických metodách 

využívaných při individuální i skupinové práci s lidmi s demencí. Součástí knihy bude popis jednotlivých 

metod, vědecké důkazy o jejich účinnosti a výsledky empirického výzkumu. Kniha vyjde v České 

alzheimerovské společnosti. 

 Projekt „Forget-me-not“ 

Zjištění podmínek a usilování o získání podpory z programu celoživotního vzdělávání Erasmus+.  

Platforma Forget-me not umožnuje ukládat vzpomínky ve formě zvukových, obrazových, textových 

nebo video nahrávek a jejich pozdější použití – vytvoření schránky se vzpomínkami. Projekt je 

zaměřen na zaškolení, jak pracovat s touto platformou. Získané zkušenosti a dovednosti by členky RC 

mohly předávat dále formou školení.   

 Reminiscenční aktivity členek spolku v komunitách a organizacích 

Členky Reminiscenčního centra budou i nadále aktivní ve svých domovských organizacích a místních 

komunitách a rozšiřovat myšlenky a hodnoty našeho centra tam, kde je to vhodné.  

 

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 a přednášková činnost členek spolku  

Kolektivní monografie 
 

Janečková, H., Čížková, H. a kol. (2021). Reminiscence známá i neznámá – v rodině, v nemocnici, ve 

škole i v obci. Parparta. ISBN 978-80-88290-50-6 

 

Na publikaci se kromě hlavních autorek H. Janečkové a H. Čížkové podílely další členky Reminiscenčního 

centra a lektoři, kteří s námi spolupracovali v programu Vzpomínejme, když pečujeme: Klára Cingrošová, 

Alena Fendrychová, Radka Franců, Kvetoslava Hošková, Blanka Jirkovská, Božena Kolská, Eva 

Křivohlávková, Renáta Nentvichová Novotná, Lucie Škarvadová, Petr Veleta. 
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Ing. Jitka Andresová 

• Kognitivní aktivizace – trénování paměti (5/2021) – Praha (Diakonická akademie) 

• Úvod do reminiscence (6/2021) – Praha (Centrum Seňorina)  

 

Moderování Alzheimer Café:  

 

• „Kde a jak žádat o pomoc“ (1/2021) Praha, host Aneta Ečeková Maršálová 

• „Stres a krizové situace u lidí s demencí“ (2/2021) Praha, host Dr. Eva Nouzová, PhD 

• „Alzheimerova nemoc a životní styl“ (4/2021) Praha, host MUDr. Kateřina Sheardová, PhD 

• „Aktivizace v domácí péči“  (5/2021) Praha, hosté Klára Cingrošová a Radka Franců 

• „Možnosti komunikace a kontaktu – validační přístup“ (6/2021) Praha, host Mgr. Renáta 

Nentvichová Novotná 

• „Právní ochrana lidí s demencí“ ( 9/2021) Praha, host JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, 

Ph.D. 

• „ Co je to demence a jak s ní žít“ (9/2021) Chomutov, Ing. Jitka Andresová jako host 

•  „Přechod z domácího prostředí do domova“ (11/2021) Praha, hosté Mgr. Lucie Škarvadová DiS a 

Mgr. Pavlína Tonarová DiS 

 

Mgr. Hana Čížková 

• výuka předmětu „Reminiscence“ na VOŠ Jabok 

 

PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 

Přednášková činnost: 

• 3. LF UK - Kurz „Reminiscenční terapie“ pro studenty 3. lékařské fakulty UK - volitelný předmět 

v letním semestru 2021 - 20 hod. - online 

• ETF UK - Kurz „Přístupy zaměřené na člověka“ - téma reminiscence jako součást kurzu – povinně 

volitelný předmět v zimním semestru - 22 hod. prezenčně 

• ČALS - Kurz Edukace a trénink poradců – Přednáška „Reminiscenční terapie, etika a spiritualita 

v péči o lidi s demencí.“ - 7.12. 2021 - 6 hod. 
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• Reminiscenční centrum – Kurz „Úvod do reminiscence“ - 13.5.2021 – 8 hod. (online, s Blankou 

Jirkovskou)  

• Janečková H., Jirkovská B.: Život s demencí jako sociologický a etický fenomén. Konference Sekce 

sociologie medicíny České sociologické společnosti, zdraví a nemoci ČSS, Olomouc, 15.9.2021  

 

Publikační činnost: 

• Janečková H., Čížková H. (2021): Reminiscence známá i neznámá – v rodině, v nemocnici, ve škole i  

v obci. Praha: nakladatelství Pasparta, 204 s.  

• Janečková H., Hošková K., Skibová J. (2021): The Use of Reminiscence Therapy as an Important 

Psycho - Social Intervention in Long-Term Hospital Care. ERIS Journal – Czech and Slovak Social 

Work,  Winter 21, s. 74-89.  

 

PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 

Přednášky: 

• “Pestrá paleta nefarmakologických metod pro lepší zvládání života s demencí”. Geropsychologická 

sekce při Českomoravské psychologické společnosti, Praha, 3. 12. 2021 

• “Prevence vyhoření na pozadí psychosomatiky”. Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry 

v podiatrii, IKEM, Praha, 5. 11. 2021  

• “Využívání nefarmakologických metod v českých zařízeních dlouhodobé péče”. Pražské 

gerontologické dny, Praha, 6. 10. 2021  

• ve spolupráci s H. Janečkovou “Život s demencí jako sociologický a etický fenomén”. Konference 

Sekce sociologie medicíny, zdraví a nemoci ČSS, Olomouc, 15. 9. 2021  

• “Přínosy nefarmakologických metod pro život s demencí”. Konference Stárnutí 2021 on-line, 

Praha, 11. 2. 2021  

Kurz: 

• Reminiscenční centrum – Kurz „Úvod do reminiscence“ - 13.5.2021 – 8 hod. (online, s Hanou 

Janečkovou)  
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Mgr. Renáta Nentvichová Novotná 

Kurzy: 

• Validace podle Naomi Feil - 1.2. (online), 15.+16.3., 26.4.,27.4. (online), 3.5. (online), 4.5., 17.5., 

18.5., 24.5.,25.5., 31.5.+1.6., 10.6.,15.6.,10.+11.8., 21.9.,14.10., 29.11. (online) 

• Specifika komunikace s lidmi s demencí - 22.+23.3. (online), 12.+13.4. (online), 7.+8.6. (online), 

13.9. (online), 14.9., 19.10. (online), 21.10., 15.11. (online), 2.12. 

• Kognitivní aktivizace - trénování paměti pro seniory - 1.3., 26.10., 29.10. (online) 

• Práce se vzpomínkami – reminiscence - 2.3., 1.5. (online), 6.+7.5.,14.6., 1.10, 12.10. 

• Aktivizace osob s demencí, práce se skupinou osob s demencí - 15.4. (online) 

• Emoce v obrazech - 4.10., 25.10., 1.11., 8.11., 30.11. 

• Štěstí a spokojenost v práci aneb pozitivní přístup k sobě samému - 13.+14.5. 

 

Bc. et Bc. Veronika Šmejdová 

Kurzy v Diakonii ČCE: 

• Pečujeme o člověka s demencí 

• Naučme se ošetřovat 

• Zásady úspěšné komunikace při péči 

• Doprovázení na konci života 

Kurzy na ÚP a odboru správy sociálních dávek: 

• Problematika laických pečujících 

 

Mgr. Pavlína Tonarová, DiS. 

• Lektorka Diakonie ČCE – Projekt „Pečuj doma“ pro neformální pečující 

• Lektorka Diakonické akademie – akreditované kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky 

v sociálních službách 
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• Členka asociace nemocničních kaplanů = přednášky pro SŠ a VOŠ se zaměřením na sociální činnost 

na téma pastorační práce v domově seniorů  

• Příprava publikace s názvem „Zásady úspěšné komunikace při péči“ 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 
 

Příjmy celkem 505 727 Kč 
z toho:   

Lektorská činnost, pořádání výcviku RYCTT 58 275 Kč 

Nadační příspěvky  110 000 Kč 

 Alzheimer nadační fond  110 000 Kč 

Provozní dotace HLMP 242 300 Kč 

Provozní dotace HLMP – „Vzpomínejme, když pečujeme“ 89 500 Kč 
Provozní dotace HLMP – Multitým- poradna Alzheimer 
Point 152 800 Kč 

Dary 95 152 Kč 

  

  Výdaje celkem 522 511 Kč 
z toho:   

Spotřební materiál (kancel. + výtv. potřeby, potraviny. 
testy,..) 16 519,00 Kč 

Náklady na lektory, poradce, terapeuta a právníka 164 256,00 Kč 

Pronájem prostor 21 600,00 Kč 

Poštovné a telefon 4 000,00 Kč 

Grafické práce+web 31 743,00 Kč 

Osobní náklady (DPP) 284 120,00 Kč 

Daně a poplatky, kurzové ztráty 273,00 Kč 

  Hospodářský výsledek 2021 -16 784 Kč 
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Převážnou část příjmů Reminiscenčního centra tvoří dary, dotace, granty a nadační příspěvky.  

Příjmy z lektorské činnosti slouží k zajištění provozu organizace.  

Realizovala se další část projektu „Vzpomínejme, když pečujeme“, přičemž celkové náklady na projekt 

činily 161 285 Kč. Projekt byl spolufinancován z grantu Magistrátu Hlavního města Prahy ve výši 89 500 Kč 

a na spoluúčasti se podílely platby od asistentek ve výcviku ve výši 20 250 Kč a zbylá část 51 535 Kč byla ze  

 

sponzorských darů V projektu se jedná převážně o náklady na kancelářské, výtvarné potřeby, potraviny, 

nájem prostor a mzdy lektorům.  

V roce 2021 se rozšířila činnost poradny pro rodiny, které pečují o blízkého s demencí o externí odborníky. 

Praxe ukázala potřebu vzniku multidisciplinárního týmu, jehož prostřednictvím se zkvalitní péče o 

neformální pečující. Jedná se především o psychoterapeutickou podporu, právní služby, služby terénního 

aktivizačního pracovníka, ergoterapeuta. Projekt „Multidisciplinární tým jako podpora pečujících rodin o 

osoby s demencí- poradna Alzheimer Point“ je spolufinancován z grantu Magistrátu Hlavního města Prahy 

ve výši 152 800 Kč, dále z nadačního  příspěvku Alzheimer nadačního fondu, který v roce 2021 činil celkem 

110 000 Kč, zbylá část byla financována z darů. Celkové náklady projektu činily 278 725 Kč. Mezi hlavní 

výdaje patří mzdy, platby externím odborníkům, nájem prostor, kancelářské potřeby, telefon.   

 

Účetní závěrka byla schválena členskou schůzí dne 25.8.2022 a je přílohou této zprávy. 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 
 

26 

  

 
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

  

Hlavní město Praha 242 300 Kč 

Alzheimer nadační fond 110 000 Kč 

Flair, a.s. 40 000 Kč 

Humidirect s.r.o. 25 000 Kč 

Pavlína Tonarová 22 000 Kč 

Hana Janečková 10 000 Kč 

GIVT c.z. 2 002 Kč 

Ilona Váňová 1 000 Kč 

Marie Beďáčová 150 Kč 
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Probouzíme vzpomínky 
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