Projekt ČAPS:
Podpora využívání sdílené péče a neformálních pečujících
prostřednictvím pečovatelských služeb
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Základní informace
•

Realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018

•

Rozpočet: 2 322 262,50 Kč

•

Koordinátor projektu: Mgr. Kateřina Dušková, kontakt: katkaz@post.cz, 731 057 148

Cílová skupina projektu:
•

ČAPS, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, soc. pracovníci a PSS, neformální
pečující

Klíčová aktivita 1: Vznik edukačního programu pro neformální pečující, Metodiky edukace a
Koncepce systému komunikace a spolupráce
•

Osoba odpovědná za aktivitu: Mgr. Kateřina Dušková, Bc. Ditta Hromádková

•

Výstupy:

 Obsah Edukačního programu pro neformální pečující – vznik akreditovaného
osmihodinového vzdělávacího programu pro SP a PSS (Dušková, Hromádková)
 Metodika edukace pro pečovatelské služby (Wedlichová)
 Koncepce systému komunikace a spolupráce subjektů pomáhajících intervencí a
neformálních pečujících (Dušková, Hromádková, Priehodová)
•

Realizace aktivity leden – červen 2017

Klíčová aktivita 2: Vznik edukačního videa a brožury v rámci Edukačního programu a
webových stránek k edukaci neformálních pečujících

•

Experti a metodici zodpovědní za aktivitu: PhDr. Jindřich Kadlec, Mgr. Jana Vinařová,
Mgr. Hana Priehodová

•

Výstupy:

 Edukační video pro neformální pečující
 Brožura pro neformální pečující (7 tis. ks k dispozici pro členy ČAPS)
 Webová stránka s Edukačním programem pro členy ČAPS (včetně videa, brožury a
Koncepce)
•

Realizace aktivity duben – srpen 2017

Klíčová aktivita 3: Realizace 20 pracovních dnů a závěrečného workshopu
•

Metodici zodpovědní za aktivitu: Mgr. Kateřina Dušková, Bc. Ditta Hromádková

•

Výstupy:

 20 pracovních dnů k Edukačnímu programu pro neformální pečující ve 12 krajských
pobočkách ČAPS v ČR – jedná se zároveň o akreditované vzdělávání (8 hodin pro SP i
PSS) pro 25 účastníků (peč. služby, ostatní soc. služby, home care, úřady práce,
sociální odbory samospráv atd.)
 Distribuce brožur a videa pro neformální pečující
 Diskuze nad Koncepcí systému komunikace a spolupráce subjektů pomáhajících
intervencí a neformálních pečujících
 Závěreční workshop – v rámci celostátní konference ČAPS v listopadu 2018
•

Realizace aktivity září 2017 – listopad 2018.

