Kontakty
Zřizovatel Domova ve Ždírci

Domov Ždírec, p. o.
Ždírec 43, 588 13 Polná
www.domovzdirec.cz
www.alzheimerporadnavysocina.cz
Mgr. Marcela Rýpalová
vedoucí poradny

rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel.: 561 111 323
mob.: 733 629 018

PaedDr. Martina Matějková
ředitelka

matejkova.m@domovzdirec.cz
tel.: 561 111 301
mob.:734 641 644

Administrativní pracovník
recepce@domovzdirec.cz
tel.: 561 111 322
mob.: 733 629 017

Poslání
Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat
odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí, jejich rodinám, pečovatelům
i široké veřejnosti.
Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život
těchto osob v přirozeném prostředí.

Základní informace o poradně
Poskytujeme:
základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství v oblasti:
• řešení nepříznivé sociální situace
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
Forma poskytování: ambulantní

Nebuďte na své starosti sami, přijďte se
poradit!

Zaručujeme
• odbornost
• komplexnost
• dostupnost
• individuální přístup
• důstojnost, důvěrnost
• bezplatné poradenství
• osobní, telefonické, emailové poradenství
• možnost zachování anonymity

Alzheimer poradna Vysočina nabízí své
služby
• těm, kdo mají obtíže s pamětí, zapomínáním,

Rodinám pečujícím o nemocné v domácím
prostředí poskytujeme
• informace o průběhu a progresi onemocnění
• pomoc a podporu při překonání obtíží spoje-

•

ných s domácí péčí

• praktické návody na zvládání komunikačních
obtíží
• konkrétní návrhy na úpravu bydlení
• poradenství v oblastech orientace v sociálních
systémech
• prevenci finančních obtíží a sociálního vyloučení
• správný výběr kompenzačních pomůcek
• individuální řešení krizových situací
• odbornou literaturu
• poradenství v oblasti sociálních služeb

•
•

•
•

soustředěním, plánováním činností těm, kteří obtížně hledají slova, zapomínají názvy
věcí, jména lidí
těm, kteří bloudí ve známém prostředí
těm, kteří mají doma blízkého, jehož chování
se začíná měnit, chová se nestandardně. Stále něco hledá, bloudí, opakuje již řečené nebo
obtížně hledá slova a komunikace vázne
těm, kteří doma pečují o nemocného s onemocněním demencí
těm, kteří mají v rodině nebo ve svém okolí
člověka s kognitivní poruchou
těm, kteří se zajímají o své zdraví a udržení
mentální svěžesti

Zásady poskytování služby
Posilování sociálního začleňování
Ochrana základních lidských práv a svobod
Respekt ke klientovi
Aktivní působení
Důstojnost, důvěrnost
Nestrannost a individualita
Akceptace této nemoci veřejností a blízkými

Cílová skupina
• osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demencí od 26 let
• osoby v krizi – rodinní a profesionální pečující o nemocné s demencí od 18 let

Kvalita života nemocného je přímo
závislá na kvalitě života pečujících!

