„Vzdělávání - cesta k posílení jistoty v poskytování kvalitní služby“

(č. projektu

CZ.1.04/3.1.03/A7.00185)

Dne 1. 12. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci zahájen projekt „Vzdělávání - cesta k
posílení jistoty v poskytování kvalitní služby“, (zkrácený název „Vzdělávání v DpS
Bažantnice“, č. projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00185) financovaný z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 709 130,88 Kč a realizace projektu je plánována do
30. 6. 2015.
Projekt je koncepcí profesního vzdělávání, která řeší potřebu Domova pro seniory Bažantnice,
příspěvkové organizace, (dále jen DpS Bažantnice) vykonávat kvalitní sociální služby dle
Standardů kvality sociálních služeb a aktuální potřebu dalšího odborného vzdělávání
zaměstnanců v souladu s novelizací zákona o sociálních službách.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb DpS Bažantnice na úroveň,
ve které se klade důraz na individualitu člověka a buduje se vztah mezi poskytovatelem a
uživatelem sociální služby na bázi vzájemného respektu.
Inovativním cílem projektu je vytváření vlastního know-how v sociálních službách,
seznamování s novými metodami a formami, výměna zkušeností mezi jednotlivými
zaměstnanci a získání přehledu zaměstnanců pracujících na jiných střediscích o pracovní
činnosti ostatních.
Aktivity v rámci projektu spadají do oblasti podporovaných aktivit Výzvy A7 - další odborné
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (bod 1 Výzvy) , odborné
vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb (bod 3 Výzvy). Všechny vzdělávací kurzy
budou mít akreditaci pro příslušnou cílovou skupinu v souladu s Výzvou a zákonem
č.108/2006 Sb.
Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci DpS Bažantnice. Do projektu bude zapojeno:
 26 pracovníků v sociálních službách
 2 sociální pracovníci
 3 vedoucí pracovníci.
Systém vzdělávání zaměstnanců bude rozdělen do dvou úrovní :
-prohlubování profesního vzdělávání
-získávání praktických a teoretických dovedností potřebných pro výkon práce
Aktivity projektu řeší specifické potřeby organizace ke komplexnosti vzdělávání šitého na
míru z hlediska tematického i z hlediska dostupnosti pro zapojené zaměstnance.
Vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů uskutečněných ve školicích
prostorách organizace žadatele tak, aby nebyl narušen provoz sociálních služeb organizace.

