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Základní informace

 Název: „„Cesta za kvalitnCesta za kvalitníím m žživotem seniorivotem seniorůů
na Valana Valaššskusku““

 Prioritní osa: 1.1 Iniciativy regionálního 
rozvoje v okrajových nebo 
znevýhodněných regionech

 Náklady projektu: 1 158 070 CHF/22 929 796 Kč
 Příjemce: Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
 Partneři projektu: Charita Vsetín

Charita Valašské Meziříčí
Diakonie Valašské Meziříčí



„Jak to začalo“

K podK podáánníí projektu vedla  vprojektu vedla  vššechny zechny zúúččastnastněěnnéé
ppřředevedevšíším snaha m snaha 

koncepkoncepččnněě a systematicky vya systematicky vyřřeeššit situaci it situaci 
terteréénnnníích a ambulantnch a ambulantníích sluch služžeb pro seniory eb pro seniory 
na Valana Valaššsku, ktersku, kteréé nanašše organizace poskytuje organizace poskytujíí..



Cíl projektu

ZKVALITNIT A ZPZKVALITNIT A ZPŘŘÍÍSTUPNIT STUPNIT 

TERTERÉÉNNNNÍÍ A AMBULANTNA AMBULANTNÍÍ SLUSLUŽŽBY BY 

PRO SENIORY NA VALAPRO SENIORY NA VALAŠŠSKUSKU



Specifické cíle projektu
 zkvalitnit zázemí pro poskytování terénních a 

ambulantních služeb pro seniory
 zefektivnit práci pečovatelů – více času na klienta, 

méně času při dopravě
 pokrýt území okresu potřebnými službami 

vytvořením funkčního partnerství mezi 
organizacemi

 zavádět nové metody práce se seniory
 odlehčit rodinám seniorů s péčí o příbuzného 
 rozšířit spektrum společných aktivit pro seniory



Aktivity projektu

1. MOBILITA1. MOBILITA
Posílením mobility v organizacích 

prostřednictvím obnovy a rozšíření vozového 
parku chceme zajistit:

rozšíření služeb – např. možnost vykonávat více 
návštěv denně u jednoho uživatele,
navýšení počtu klientů služeb,
rozšíření území poskytovaných služeb,
zefektivnění práce pečovatelek zkrácením doby 
nutné k přepravě,
rozšíření nabídky aktivit pro seniory díky 
možnosti využití speciálního autobusu.





Aktivity projektu

2. Z2. ZÁÁZEMZEMÍÍ PRO POSKYTOVPRO POSKYTOVÁÁNNÍÍ
SLUSLUŽŽEBEB

Zkvalitněním zázemí pro poskytování
terénních služeb chceme dosáhnout:
zlepšení podmínek pro práci pečovatelek v 
organizacích i v terénu,
zkvalitnění a zjednodušení potřebné evidence,
zefektivnění práce pečovatelek.



Aktivity projektu

3. POM3. POMŮŮCKY CKY –– KOMPENZAKOMPENZAČČNNÍÍ, , 
REHABILITAREHABILITAČČNNÍÍ A PRO VOLNÝ A PRO VOLNÝ ČČAS AS 

Pořízením nových kompenzačních, 
rehabilitačních i volnočasových pomůcek 

chceme zabezpečit:
prodloužení doby, kdy může senior žít ve svém 
přirozeném prostředí,
usnadnění práce ošetřovatelek, pečovatelek i 
členů rodiny seniora,
zkvalitnění života seniorů,
rozšíření aktivit pro seniory



Aktivity projektu
4. 4. VYBAVENVYBAVENÍÍ CENTRA DENNCENTRA DENNÍÍCH CH 

SLUSLUŽŽEB CHARITY VALAEB CHARITY VALAŠŠSKSKÉÉ MEZIMEZIŘŘÍÍČČÍÍ
–– ROROŽŽNOV POD RADHONOV POD RADHOŠŠTTĚĚMM

Díky pořízení vybavení Centra denních služeb 
chceme posílit služby pro seniory na 

Rožnovsku:
rozšířením nabídky služeb (zavedení nové
služby),
odlehčením rodinám s péči o seniory
Aktivita je realizována partnerem projektu Charita 
Valašské Meziříčí



Aktivity projektu

5. METODICK5. METODICKÁÁ PODPORAPODPORA
Zapracování nových možností, které organizace 
získá realizací projektu do metodik jednotlivých 

organizací:
aplikace nových metod a technik prací se seniory v 
závislosti na využívání pořízeného vybavení (např. 
reminiscenční terapie),

rozšíření možnosti práce na metodikách, standardech 
a jejich aplikací v organizacích díky zefektivnění práce 
zaměstnanců (lepším vybavením),

vytvoření komplexních souborů metodik práce v 
organizacích.



Práva a povinnosti příjemce a  
partnerů projektu 

 zodpovědnost za splnění cíle ve svém spádovém území

 podíl na nakoupeném zařízení a vybavení,

 zajištění výsledků projektu na svém spádovém území

 podíl na řízení a monitoringu projektu

 pro účely realizace projektu vznikla mezi partnery 
Dohoda o partnerství, která upravuje právní postavení

Příjemce a jeho Partnera, jejich úkoly, práva a povinnosti



Výsledky projektu
 27 ks automobilů s pohonem 4x4

 1 ks pick-up 
 2 ks jízdní kola

 1 ks nízkopodlažní autobus
 Vybavení zázemí terénních a ambulantních služeb pro 6 organizací
 82 rehabilitačních, kompenzačních a aktivizačních pomůcek
 Kompletní vybavení Denního centra Charity Valašské Meziříčí

 300 hodin metodické podpory pro 4 organizace poskytující terénní a 
ambulantní služby

 4 soubory metodik pro kvalitnější a efektivnější poskytování
terénních a ambulantních služeb

ČEKÁ NÁS:
2 ks upravený velkoprostorový vůz pro přepravu osob s možností přepravy 

imobilních osob 
1 ks moped



DĚKUJI 
VÁM 

ZA POZORNOST
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