
  

 

 

 

Komparace služeb sociální pé če o seniory 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je úspěšným předkladatelem projektu s názvem 
„Komparace služeb sociální péče o seniory“, který byl podpořen z Blokového grantu CZ 0001 Fond 
Technické Asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko, oblast podpory 3 Výměna 
zkušeností a spolupráce. Fond Technické Asistence je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu 
zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko). 
  

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.6.2010 

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.8.2010 

Celková doba trvání: 3 měsíce 

 

Popis projektu: 
Posláním projektu je rozvíjení spolupráce, výměna zkušeností a praktických dovedností v oblasti 
poskytování sociální péče o seniory mezi ČR a Islandem. V rámci projektu se uskuteční výměnná 
studijní cesta českých a islandských expertů. Odborný program týdenní studijní cesty 7 českých 
expertů na Islandu zajistí islandský partner, odborný program pro 5 islandských expertů v ČR zajistí 
APSS ČR. Cílem odborných stáží je předání všeobecných a specifických informací o praktickém 
fungování systému sociální péče o seniory na Islandu a v ČR. Pozornost expertů bude zejména 
zaměřena na zjišťování, jaké jsou role státu, soukromého sektoru a regionálních a místních orgánů 
samosprávy, a jaké jsou strategie dalšího rozvoje sociální péče o seniory. V rámci studijních cest se 
dále uskuteční návštěvy zařízení, která poskytují ústavní, resp. ambulantní a terénní péči, a dojde k 
výměně poznatků mezi islandskými poskytovateli sociální péče a mezi zástupci české Asociace.  

 

V návaznosti na studijní cesty bude zpracována komparační studie, která se bude zabývat 
porovnáváním současnosti a budoucnosti, kvalitou a dostupností, financováním a disproporcemi 
sociálních služeb a péče o seniory. Studie bude obsahovat nejdůležitější a nejpodstatnější výňatky z 
obou národních systémů, jejich disparit, rizik a společných prvků jako nezbytný předpoklad k navázání 
efektivních kontaktů a spolupráce mezi jednotlivými subjekty v obou zemích. Na zpracování studie se 
budou podílet islandští i čeští experti. Mezi závěry studie budou možnosti a doporučení přenosu 
příkladů dobré praxe z Islandu do České republiky a naopak, podklady pro nové legislativní a 
organizační úpravy a modely nabídky sociálních služeb. 

 

Partner projektu:  

Partnerem projektu je Soltun Nursing home . Tato organizace byla založena pro realizaci Projektu 
Soltun, který je prvním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru v oblasti zdravotnictví a sociální 
péče na Islandu. Na provozování zdravotních a sociálních služeb má smlouvu se státem od r. 2000 na 
dobu 25 let. Partner zaujímá na Islandu výjimečné postavení v oblasti poskytování sociálních služeb 
seniorům. 

 

Cíle projektu: 
Hlavní cíl 

• Projekt přispěje k naplnění cíle spolupráce a výměny zkušeností přenosem poznatků a 
nejlepší praxe v poskytování péče o seniory s cílem posílení a zkvalitnění těchto veřejných 
služeb. 

 

Specifické cíle 

• vytvoření platformy pro formální a neformální kontakty a stimulace jejich rozvoje pro 
zajištění zlepšení spolupráce mezi ČR a Islandem při poskytování péče o seniory, 



  

 

 

• výměna zkušeností a znalostí v otázkách nastavení poskytování pobytové péče o seniory v 
obou zemích v oblasti legislativy, participace orgánů státní správy a regionální a místní 
samosprávy a neziskového sektoru, 

• vzájemné předání know-how v zajišťování kvality terénní péče o seniory, 

• zpracování komparační studie v obou jazycích, 

• vytvořená síť kontaktů poskytovatelů sociálních služeb na Islandu a v ČR. 

 

 

 

 


