PROJEKT

MENTOR V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O SENIORY VE VELKÉ
BRITÁNII A V ČESKÉ REPUBLICE
Registrační číslo
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Program

Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Opatření

3.1 - Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání

Zaměření
projektu

Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných
školách

Žadatel

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Partner

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, Domov důchodců
Unhošť, Royal Surgical Aid Society - AgeCare, London, Ústav sociálních
služeb v Praze 4

Financování
projektu

Projekt byl spolufinancován z 50 % z prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí, vlády České republiky a Magistrátu hl. města Prahy a z 50
% z prostředků Evropské unie.

Výše schválené
podpory (Kč)
Popis

5 275 000 Kč

Projekt byl zaměřen na využití školicích materiálů pro pečovatelské domy,
které vytvořila organizace The Royal Surgical Aid Society - AgeCare
z Londýna, s níž velmi úspěšně spolupracujeme dlouhá léta v rámci
projektů Leonardo da Vinci.
RSAS AgeCare je prestižní charitativní organizace s téměř 150-i letou
zkušeností (založena 1862) v ošetřovatelské péči o seniory. Organizace
vlastní v současné době čtyři rezidenční domy po celé Anglii (mezi nimi
byl donedávna i rodný dům Florence Nightingalové). Zmíněný výukový
materiál (7 pracovních sešitů) je akreditován ve Velké Británii a získal
národní ocenění v oblasti vzdělávání. Podle tohoto materiálu vzdělává
AgeCare v současné době nejen své zaměstnance, ale i zaměstnance
dalších 60 pečovatelských domů po celé Anglii.
Vedení Vysoké školy zdravotnické posoudilo obsah jednotlivých sešitů,
možnosti využití v českém prostředí, a rozhodlo se pro projekt, který by
umožnil použít tento materiál v teoretické výuce i v praxi přímo

na partnerských pracovištích. Projektu bude využito také pro rozšíření
nabídky celoživotního vzdělávání.
Projekt proběhl v několika rovinách. Nejdříve bylo proškoleno 20
pedagogů, studentů a sester z partnerských pečovatelských domů. Kromě
školení v Praze byli vyškoleni i ve Velké Británii ve školicím středisku
AgeCare. RSAS AgeCare zajistila i přednášky v Praze pro další
frekventanty, a to na obecnější témata, tj. ošetřovatelské péče o seniory,
historie a metody řízení i personální politika pečovatelských domů
ve Velké Británii. Obdobné přednášky byly zajištěny i z české strany.
Přednášky probíhaly v posluchárnách VŠ Duškova 7, Praha 5.
Do přednášek se zapojili vyučující a studenti z VŠZ, z partnerských škol
a pracovišť. Projekt podal komplexní přehled o ošetřovatelské péči
o seniory v obou zemích. Frekventanti kurzů získali certifikáty AgeCare
Awards.
Součástí projektu byla také praktická "cvičení" v pečovatelských domech.
Společně s anglickými partnery účastníci navštívili naše další partnery –
Ústav sociálních služeb v Praze 4, Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10 a Domov důchodců v Unhošti. Do projektu se zapojili
i další zahraniční partneři ze zdravotnických škol a institucí ze Slovenska,
Velké Británie, Spolkové republiky Německo, Rakouska a Nizozemí.
Cílem projektu bylo ozřejmění velmi aktuálních problémů péče o seniory.
Srovnání úrovně a kvality péče o seniory v západních zemích a v ČR.
Výstupem byla, kromě vyškolených pedagogů a studentů, řada publikací
o dějinách, nejnovějších metodách péče i problémech, které musí
pečovatelské domy v současnosti řešit. V rámci projektu byly realizovány
2 konference, 6 týdenních školení partnerů z AgeCare v Praze a dva 14-i
denní pobyty studentů, pedagogů a mentorů z našich škol a zdravotnických
organizací ve školicím středisku RSAS AgeCare nedaleko Londýna.
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