Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče,
na který získala finanční podporu z
• Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ) a
• státního rozpočtu České republiky.
Záměrem projektu bylo připravit akreditované vzdělávací programy pro pracovníky
sociální služby v zařízeních poskytujících sociální službu, které budou zaměřeny na filozofii
kvality péče a nové postupy v péči o seniory.
Projekt proběhl v Jihomoravském kraji od září 2006 do června 2008 a připravil čtyři vzdělávací
programy dalšího profesního vzdělávání. Každý vzdělávací program tvoří několik kurzů (modulů).
Kurzy mohou být realizovány také samostatně, nezávisle na zbývajících kurzech programu.
• Tři vzdělávací programy po čtyřech kurzech jsou zaměřené na management:
{

{

{

Aktuální kapitoly z péče o seniory

Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt

první vzdělávací program „Řízení a marketing sociální péče“ obsahuje kurzy Úvod
do managementu, Strategické plánování, Řízení změny, Marketing sociálních služeb,
druhý vzdělávací program „Lidské zdroje“ obsahuje kurzy Rozvoj a motivace pracovníků,
Informační technologie v sociální péči,Vedení lidí, Konflikty v týmu a jejich řešení,
třetí vzdělávací program „Kvalita péče“ obsahuje kurzy Úloha kvality v péči o klienta,
Standardy péče, Měření kvality, Dokumentace poskytované péče.

AK T U ÁLN Í K APITOLY
Z PÉ ČE O SE N I ORY

Kurzy byly od září 2007 pilotně ověřovány v Jihomoravském kraji v sedmi vybraných zařízeních
poskytujících sociální služby.V dubnu 2008 jsme ukončili tvorbu a pilotní ověřování vzdělávacích
programů a postupně připravujeme akreditaci kurzů na MPSV.
Další informace o vzdělávací instituci T.I.G.E.R., projektech, o strukturálních fondech Evropské
unie v ČR lze získat na internetových stránkách
•
•
•
•

www.tigeragency.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.esfcr.cz
www.publicitaprojektu.cz.
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• Čtvrtý vzdělávací program „Kapitoly z gerontologie“ je zaměřený na pracovníky, kteří
vykonávají odbornou činnost v sociálních službách. Obsahuje kurzy Komunikace se seniory,
Kvalita života seniorů, Plán péče o seniory s demencí, Týrání seniorů, Syndrom vyhoření.
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Předmluva

Jedním ze základních pilířů úspěšnosti a stability každého zařízení sociální péče je kvalita poskytovaných služeb; kvalita je velmi citlivým tématem a zajímá nejen poskytovatele sociálních služeb, ale zejména
širokou veřejnost, která je příjemcem této péče. Zajištění kvality poskytované péče a souvisejících služeb
je tedy jednou z hlavních priorit každého zařízení sociálních služeb a management musí kvalitě sociálních
služeb věnovat mimořádnou pozornost.
Existuje řada procesů, které napomáhají kvalitu sociálních služeb zajišťovat a zvyšovat. Tyto procesy
se obecně nazývají standardy sociálních služeb. Avšak standardy samotné kvalitu nezajistí, standardy dávají návod kam mají sociální služby směřovat a ukazují cestu, po které se má jít. Kvalitu sociálních služeb
zajistí teprve vzdělaní a zkušení pracovníci v sociálních službách.
Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. se na celoživotní postkvalifikační vzdělávání pracovníků
v sociálních službách specializuje. Nabízíme kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky na všech
úrovních provozu a řízení služby, od pracovníků v přímé obslužné péči až po vrcholový management zařízení. Sdružujeme lektory z významných vzdělávacích institucí a ze zařízení sociální a zdravotní péče
a naším cílem je poskytovat pracovníkům v sociálních službách aktuální znalosti, dovednosti a předat
zkušenosti, které jim pomohou být úspěšnějšími.
Poptávku po vzdělávání, se kterou se naši lektoři nejčastěji potkávali na svých seminářích, jsme zpracovali v rámci projektu Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu bylo připravit pro pracovníky v sociálních službách odborné kurzy, které budou rozvíjet jejich základní znalosti, jak z oblasti vedení
zařízení sociální služby, tak z oblasti přímé obslužné péče. Textová podoba kurzů ve sborníku Aktuální
kapitoly z péče o seniory, který právě držíte v ruce, je jedním z výstupů našeho projektu.
Úkolem sborníku je zpřístupnit kurzy vytvořené v projektu pracovníkům v sociálních službách a veřejnosti. Při jeho zpracování jsme usilovali o zprostředkování relativně širokého okruhu konkrétních a aktuálních informací odborníkům v sociálních službách, užitečné informace zde nalezne i občan zajímající
se o tuto problematiku.
Část textů je věnována problematice řízení, tedy střednímu a vyššímu managementu zařízení sociální
služby, velký prostor je ponechán aktuální problematice péče o klienta sociálních služeb. Jakékoliv připomínky a náměty jsou vítány a budou využity pro přípravu našich lektorů a pro aktualizaci vzdělávacích
kurzů. Se svými podněty se na nás můžete obracet na adrese www.tigeragency.cz v sekci Kontakty.
Děkuji všem našim lektorům a spolupracovníkům za spolupráci při realizaci projektu. Věřím, že se tato
publikace stane zdrojem informací a užitečnou, přínosnou a inspirativní pomůckou pro osoby pečující
o seniory a chronicky nemocné spoluobčany.
Za grafické zpracování a tisk sborníku děkujeme Vydavatelství Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.
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