Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče

Stručný obsah projektu:
Obsahem projektu je založení a rozvoj udržitelné tematické sítě mezi žadatelem projektu
Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o., českými partnery Ústavem sociální služeb v
Praze 4, Evropským inovačním centrem, o.s. a zahraničními partnery National Patients'
Organization, Institute for Human Resources Development a MsSence.
Cílem založené tematické sítě je založení dlouhodobé spolupráce v podobě výměny
zkušeností, dobré praxe, komparace a evaluace existujících politik a nástrojů v oblasti
dlouhodobé péče, s cílem popularizovat zahraniční metody a přístupy a zasadit se o
jejich rozšíření mezi relevantní subjekty v České republice.
Nárůst počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči v posledním desetiletí je
neoddiskutovatelným faktem, stejně tak počet osob, které se postupně dožívají
nadprůměrného věku. Projekt se zaměřuje na různé možnosti jak přistupovat k tomuto
trendu a to zejména formou rozvoje komunitní, individuální či neformální péče. S
ohledem na účast zahraničních partnerů a podstatu projektu budou aktivity paralelně
probíhat na dvou úrovních - nadnárodní a lokální
V rámci nadnárodní úrovně dojde k organizaci 2 konferencí a 5 odborných workshopů za
účasti zahraničních a českých partnerů projektu. Pro šíření a mainstreaming výstupů
z těchto setkání mezi cílové skupiny příspěvkových organizací poskytující sociální služby
a osoby pečující o závislého člena žadatel na lokální úrovni uspořádá 14 seminářů na
území hl. m. Prahy. Projekt má za primární cíl zejména prostřednictvím zahraničního
know-how přispět k odborné i laické diskuzi na téma inovace systému kvality sociálních
služeb, která v ČR momentálně probíhá. Sekundárním cílem projektu je šířit mezi
relevantní subjekty aktuální trendy a inovativní zahraniční praxi v oblasti dlouhodobé
péče, péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
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Cílova skupina:
1)Osoby pečující o osobu blízkou
a)Osoby pečující o seniory;
b)Osoby pečující o dítě se zdravotním postižením;
c)Osoby pečující o nevyléčitelného, postiženého či těžce nemocného člena rodiny.
2)Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi
zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
3)Nestátní neziskové organizace

Partneři
MsSence (Velká Británie):
Působí ve velké Británii jako zaštiťující organizace pro 5 vzájemně propojených sociálních
podniků s cílem poskytovat služby komunitou pro komunitu, konkrétně v oblastech
asistenční pečovatelské služby, domácích prací, údržby nemovitostí a zvelebování
veřejných prostranství. Každý z podniků je neziskového charakteru, který primárně
zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné.
National Patients' Organization (Bulharsko)
Největší bulharská organizace zastupující pacienty bez ohledu na jejich sexuální a
politickou orientaci, vyznání, věk a národnostní původ.
V současné době zastřešující více než 60 regionálních sdružení.
Institute for Human Resources Developement (Polsko)
Organizace, která se věnuje rozvoji lidských zdrojů se speciálním zaměřením na
poskytování poradenství v oblasti dlouhodobé péče, inovací a aktivnímu stárnutí.
Mezi poskytované služby patří například individuální poradenství pro rodinné a
profesionální pečovatele, založené na pomoci pečovatelům a asistenci při rozpoznávání
příznaků syndromu vyhoření a emociálních poruch.

Projekt „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“
(CZ.1.04/5.1.01/77.00188) je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ČR)
Předmětem činnosti organizace je zajišťování základního sociálního poradenství,
pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením (včetně provozu klubů seniorů), služeb denního
stacionáře a domova pro seniory. Organizace též vykonává na základě rozsudku
příslušného soudu funkci opatrovníka osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti
k právním úkonům.
V oblasti dlouhodobé a přímé péče se Ústav sociálních služeb v Praze 4 věnuje osobám s
chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním
postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným
postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři (dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 - 80 let,
starší senioři nad 80 let).
Evropské inovační centrum, o.s. (ČR)
Evropské inovační centrum, o.s. (EIC) bylo založeno v roce 2011 s cílem propojovat
odborníky na inovační politiky napříč univerzitním, neziskovým a veřejným sektorem.
Aktivity sdružení vycházejí z potřeby propagace, šíření možností a příležitostí (a častokrát
i korekci veřejně přijímaného termínu "inovace"), jež inovační přístup nabízí organizacím
a institucím v České republice.
Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (ČR)
Evropská rozvojová agentura je společnost s mezinárodní expertní sítí. V rámci své
běžné činnosti poskytuje vzdělávací, evaluační, expertní, inovační, certifikační,
poradenské, informační a další služby veřejným, soukromým, akademickým i
neziskovým organizacím.
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