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Tisková zpráva 

Zlínský kraj a pražské městské části se zapojily do 
inovativního projektu Institutu sociální práce 

 

Praha 1. 12. 2019 – Projekt zaměřený na podporu rozvoje terénních sociálních služeb a hledání 

vyváženého dynamického modelu zajištění sociálních služeb v terénní a pobytové formě právě 

zahájil Institut sociální práce, z.s. Nese název „Inovace a rozvoj sytému péče zajišťované v domácím 

prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby“, doba jeho realizace bude tři roky. 

Institut sociální práce pracuje na zvyšování dostupnosti péče v domácím prostředí skrze podporu 

pečovatelských služeb již několik let. 

„Naše zkušenosti bychom v rámci právě zahájeného projektu chtěli využít k vytvoření uceleného 

modelu podpory zájemců o změnu nastavení fungování pečovatelské služby. Do projektu se zapojil 

Zlínský kraj a pražské městské části 7 a 8. Cílem je podpořit nastavení pečovatelských služeb tak, aby 

reflektovaly i potřeby lidí s vyšší mírou závislosti na péči. Vedle toho budeme v rámci projektu hledat 

vyvážený model rozložení sociálních služeb v terénní, ambulantní a pobytové formě tak, aby svým 

zastoupením na daném území co nejvíce vycházely vstříc potřebám a přáním lidí, kteří jsou závislí na 

jejich pomoci,“ říká předseda Institutu Jakub Čtvrtník. 

Kraji, který nese hlavní odpovědnost za dostupnost sociálních služeb, projekt umožní získat lepší 

znalost sítě pečovatelských služeb a vytvoří prostor pro hledání možností adekvátního zajištění péče 

o seniory nejen v domácím prostředí.   

Nový systém podpory určený pro samotné poskytovatele, pečovatelské služby, bude možné pružně 

využít v jakékoli fázi rozvoje organizace i díky e-learningové podpoře. „Do této chvíle jsme 

spolupracovali již s více než stovkou pečovatelských služeb v šesti krajích ČR a zájem roste i u dalších. 

Proto chceme vytvořit program podpory částečně využívající distanční formy vzdělávání, což umožní 

zapojení většího počtu služeb současně, bez závislosti na realizaci širších projektů v rámci různých 

dotačních programů,“ vysvětluje Jakub Čtvrtník. 


