SLUNÍČKO PRO SENIORY
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007609

Doba realizace:

1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Místo realizace:

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Rozpočet projektu:

2.664.815 Kč

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčních terapeutických procesů v Domově Sluníčko,
s ohledem na změnu struktury organizace a nárůst počtu klientů s demencí, které budou
naplňovat kvalitní poskytování sociálních služeb.
Dílčí cíle projektu:
 Aplikovat terapeutický model do péče o seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou
(Bazální stimulace, Arteterapie, Ergoterapie a metoda Validace)
 Zrevidovat a aktualizovat individuální plány klientů s demencí v souvislosti se zaváděním
terapií do péče o ně a jejich zdraví
 Nastavit nové pracovní postupy spojené se zaváděním terapeutických modelů do praxe
 Poskytnout pracovníkům supervizní podporu spojenou s personálními a organizačními
změnami, v důsledku rozšiřování kapacity DZR
 Zajistit pracovníkům odborné vzdělávání jako podporu přímé práce s klienty s demencí a
Alzheimerovou chorobou (manipulace s nepohyblivými klienty, jednání s náročnými klienty,
techniky aktivizace osob s demencí aj.) a poskytnout pracovníkům také podporu v oblasti
prevence syndromu vyhoření nebo bolesti zad
 Provést audit standardů kvality s ohledem na personální a organizační změny způsobené
navýšením kapacity DZR
Přínos projektu:
Přínos projektu spatřujeme především v efektivním nastavení funkčních terapeutických procesů
s ohledem na změnu struktury organizace a nárůst počtu klientů s demencí, v rozšíření a zkvalitnění
nabídky terapií pro naše klienty, včetně úpravy individuálních plánů, auditu standardů kvality a
vypracování nových pracovních postupů při aplikaci terapií do praxe u klientů DS i DZR.
Předpokládáme rovněž zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci. Znalost a schopnost využívat
model terapeutických přístupů v praxi, rozšíření znalostí a dovedností v akreditovaných kurzech i
supervizní podpora pracovníků bude mít pozitivní dopad na kvalitu poskytovaných služeb, proces
individuálního plánování a naplnění potřeb uživatelů služby.
Cílová skupina projektu:

pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

