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Ve Slivenci odstartovala stavba moderního zařízení pro klienty 

s Alzheimerovou chorobou i seniory. Společnost  ANAVITA v něm 

nabídne 220 akutně nedostatkových lůžek 
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Více než 200 akutně nedostatkových míst pro klienty s Alzheimerovou chorobou, 

demencemi ve všech stádiích i seniorům nabídne začátkem roku 2017 lidem z Prahy 

a okolí respektovaná tuzemská síť Anavita. Stavba moderně řešeného komplexu 

odstartovala před několika týdny ve Slivenci v ulici Ke Smíchovu, symbolické 

poklepání základního kamene se pak za účasti starostky městské části Slivenec 

RNDr. Jany Plamínkové uskuteční ve středu 22. června 2016 ve 12 hodin. Podle ní 

se otevřením takového specializovaného zařízení výrazně uleví více než dvěma 

stovkám rodin ze Slivence, které momentálně čekají na umístění svých seniorů do 

přetížených domovů na území Prahy. Ta je navíc regionem s největším počtem lidí 

trpících Alzheimerovou chorobou v rámci celé republiky. Právě ve službě „zvláštní 

režim“ tam tak zůstávají kvůli akutnímu nedostatku lůžek dlouhodobě neuspokojeni 

dva lidé ze tří.   

 
„Alzheimerova choroba je neustále na vzestupu, do roku 2050 se očekává až trojnásobný 

nárůst takto nemocných. Síť Anavita se přímo specializuje na tuto chorobu, v každém ze 

svých zařízení přitom kombinuje jak službu „zvláštní režim“, tak i lůžka pro běžné seniory.  

Ve Slivenci nabídneme 220 míst ve stylové rezidenci, která splní veškeré požadavky na 

kvalitní a spokojený život seniorů. Moderní komplex zde vytvoří dominantu návsi, doplní ji 

relaxační biotop v areálu i útulná kavárna, kde se mohou setkávat naši klienti s místními 

lidmi,“ přiblížil ředitel Anavity Jiří Dušek. 

Podle architekta stavby Ing. Jana Snášela jsou po založení stavby v současné době z velké 

části hotové hrubé terénní úpravy a po dokončení jednotlivých základních desek probíhá 

vyzdívání hrubé stavby v úrovni podlaží. „Urbanisticky centrum Slivence dotváří svým 

hmotovým řešením a tvarem střech. Zároveň otvírá z návsi nové pohledy na historickou 

budovu základní školy. Právě optické spojení obytné zahrady domova seniorů se sousedící 

školní zahradou je příjemným prvkem v polo veřejném prostoru, který ústí do veřejného 

prostoru slivenecké návsi," popisuje Snášel, který je autorem projektu.  

Jeho citlivé zpracování vzhledem k celkové koncepci Slivence velmi oceňuje také starostka 

městské části a radní hlavního města Prahy RNDr. Jana Plamínková. Stavba podle ní 

respektuje stávající zástavbu a zapadá do ní. Budovaný domov pro seniory se zvláštní péčí 

hodnotí z pozice Prahy celkově velmi kladně.  



II. 

„Lidé se dožívají stále vyššího věku, ale bohužel tím také stále stoupá počet osob, postižených 

 Alzheimerovou chorobou i jinými typy demencí. Péče o tyto občany v domácích podmínkách 

je pro rodinu nesmírně náročná a vyčerpávající. Proto jsem ráda, že u nás uvedené zařízení 

vzniká, více než dvěma stovkám rodin se tím výrazně uleví. Přesvědčili jsme se u podobných 

domů v Terezíně a ve Vysočanech,  že společnost Anavita je schopna poskytovat postiženým 

lidem kvalitní péči tak, aby mohli dožít svůj život důstojně a v klidu,“ 

uvedla starostka Plamínková. Ta také předpokládá, že zájem o umístění do Domova bude 

velmi značný. „Mnoho rodin uvítá, když budou mít člena své rodiny blízko svého domova, 

v Praze,“ dodává.  

O potřebnosti lůžek v hlavním městě, kde je neuspokojená poptávka po sociálních službách 

enormní, svědčí nejen demografický vývoj, stárnutí populace a neustálý vzestup počtu 

nemocných, ale také loňské statistiky. Největší převis poptávky je totiž v Praze právě 

v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem – tedy pro klienty 

s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Podle údajů z pražského magistrátu čekají 

na jedno místo v domovech seniorů v Praze tři lidé, v domovech se zvláštním režimem pak 

nejsou uspokojeni dva ze tří lidí.  

Klienti s Alzheimerovou chorobou a demencemi přitom vyžadují speciální péči a zvláštní 

přístup. „V našich zařízeních napříč republikou pracuje cíleně proškolený personál, který 

přesně ví, jak s těmito klienty pracovat,“ zdůraznil ředitel Anavity Dušek.  

Alzheimerova choroba v první fázi útočí zejména na paměť člověka, vymazává vzpomínky a 

nabourává logiku. Člověk je naprosto ztracený v čase i prostoru. V další fázi choroba vymaže 

emoce, pocity a nálady a objevují se halucinace, které poté doplní problémy s dýcháním a 

srdcem. V závěrečné fázi pak „Alzheimer“ ovlivní také celkovou koordinaci. Proces 

pomalého chátrání mozku trvá 8-10 let a končí nezvratně – smrtí. 

„Náš přístup je založený na komplexní čtyřiadvacetihodinové péči, aktivizačním programu i 

domácké atmosféře. Vycházíme přitom z historie a jedinečnosti každého klienta a náš přístup 

je zcela individuální,“ přiblížil zakladatel sítě pobytových zařízení Dušek, který za filozofii 

péče získal titul Manažer sociálních služeb 2013.  

 

Domovy seniorů ANAVITA v Praze Vysočanech, Terezíně, Šanově na Znojemsku, Modřicích 

u Brna, Olomouci a Plzni poskytují komplexní čtyřiadvacetihodinovou péči zhruba osmi 

stovkám lidí s Alzheimerovou chorobou, demencemi i seniorům, jsou druhou největší 

specializovanou privátní sítí v zemi. Začátkem roku 2017 nabídne ANAVITA další stovky 

nedostatkových lůžek také v Praze Slivenci a Nepomuku u Plzně. Strategií společnosti je 

přitom provozovat podobné zařízení v každém krajském městě. ANAVITA staví péči nejen na 

erudici svých zaměstnanců a dodržování zásad České alzheimerovské společnosti (ČALS), ale 

také na příjemné filozofii lidského přístupu a důstojného dožití seniorů. Od roku 2010, kdy 

spustila svůj pilotní projekt Domova pro seniory v Šanově a v krátkém čase otevřela další 

specializovaná zařízení, se stala respektovanou společností u veřejnosti i v odborných kruzích. 

Domov v Šanově je držitelem prestižního certifikátu kvality "Vážka" udělovaného ČALS a 

dále "Značky kvality" od Asociace poskytovatelů služeb České republiky. V roce 2013 jej 

občanské sdružení Veselý senior vyhlásilo také 3. nejlepším seniorcentrem v zemi a co do 

kvality vztahové péče patří mezi absolutní špičku u nás.  

Ředitel DS ANAVITA Jiří Dušek získal za rok 2013 titul Manažera sociálních služeb, je 

také finalistou Manažera roku 2013. V jeho Domovech pracuje tým zkušených, 

pravidelně proškolovaných lidí a osobností, které každému z jeho zařízení dávají punc 

jedinečnosti.  

 

Kontakt pro média: Bc. Hana Raiskubová, PR manažerka Anavity, tel. 723 726 299 


