
Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018 

  

  byly podpořeny tři naše projekty. 
Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje : 

„Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Medela-péče o 
seniory o.p.s.“  finanční podpora je ve výši 71,68% oprávněných nákladů, v maximální výši 
100 000 Kč 

 
„Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení 
sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s.“ finanční podpora je ve výši 79,30% 
oprávněných nákladů, v maximální výši 300 000 Kč 
 
„Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – Medela-péče o 
seniory o.p.s.“ finanční podpora je ve výši  79,99% oprávněných nákladů, v maximální 
výši 287 400 Kč 
 

1. Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění 
sociální služby – Medela-péče o seniory 
o.p.s. 

 
Pro náš domov jsme zakoupili vozidlo KIA Ceed. Tento 
nákup byl umožněn díky výše uvedenému projektu a 
vozidlo bylo financováno z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. Hlavní účel využití vozidla je zejména pro 
přepravu klientů (na úřady, na kulturní či společenské 
akce aj.), druhotně je automobil využíván k realizaci 
provozních cest a dále také sociálním pracovníkům pro 
vykonávání sociálního šetření.  

  
2. Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Medela-péče o 

seniory o.p.s.“  

Vzdělávání zaměstnanců vnímáme jako velice důležité, právě pro náročnost práce 
v sociálních službách. Vzdělávání se proto aktivně věnujeme každý rok. V letošním roce jsme 
díky podpoře Moravskoslezského kraje mohli realizovat 24 hodinové odborné vzdělání 
v konceptu Bazální stimulace. Jedná se o vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept 
podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče je 
v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a 
pohybové) uživatele sociální služby. U seniorů s nezvratnými změnami jejich tělesného a 
duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. Po tomto školení, které proběhlo 
v dubnu a květnu 2018 je koncept zaváděn do praxe a ke konci roku proběhne v našem 
zařízení supervize celého pracoviště. 



Proč bazální stimulace ? Protože každý z nás vnímá pomocí smyslů. Ty mají nenahraditelný 
význam od narození až do smrti. Díky smyslům můžeme vnímat sami sebe i okolní svět. 
Koncept Bazální stimulace umožňuje lidem se změnami v těchto oblastech podporu a to 
cílenou stimulací smyslových orgánů. Jedná se o cílené zkvalitnění péče a možnost 
alternativní komunikace i s těmi, kde už běžná komunikace není možná vzhledem k jejich 
onemocnění. Našim cílem a vlastně cílem celého konceptu je přizpůsobit péči životní situaci 
seniora, poskytnout mu ty nejvhodnější stimuly v poznávací, pohybové a komunikační oblasti 
ke zlepšení uvědomění si vlastního těla, posílení pocitu bezpečí a jistoty, zpříjemnění 
prostředí a k udržení schopnosti zvládat sebeobslužné aktivity, což přímo ovlivňuje kvalitu 
jeho života. Největší důraz klademe na to, aby mohl uživatel služby stále naplňovat své 
rituály a zvyky (což naší cílové skupině přináší pocit bezpečí), pokud je to v souladu 
s principy a limity poskytované služby. Snažíme se také udržovat nebo zlepšovat schopnosti 
péče o vlastní osobu s přihlédnutí k uživatelovu věku, jeho schopnostem a dovednostem. 

 

 

3. Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení 
sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s. 

V projektu pořízení nového materiálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním 
režimem, podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se jedná o nákup sedací 
soupravy pro seniory do společenské místnosti, nákup a montáž madel na chodby a tím 
zvýšení bezpečnosti seniorů, zakoupení geriatrického křesla, zahradního nábytku, 
elektrocentrály a záložních zdrojů, docházkového systému, obnova a doplnění IT vybavení a 
nákup zdravotních židlí pro personál domova.  

 


