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Krátké představení



O Slezské diakonii

Založena v roce 1990 Slezskou církví
evangelickou a.v.
8700 klientů
1200 zaměstnanců
109 sociálních služeb (T,A,P)
108 zaměstnanců v diak. školách
70 středisek
253 dobrovolníků
200 Pěstounských rodin



Kde pracujeme ?



Posláním

Slezské diakonie je poskytovat
kvalitní služby v sociální oblasti
na základě křesťanských hodnot. 



Podpora rodin, dětí a mladých 

lidí

Podpora lidí se zdravotním 

postižením

Vzdělávání dětí a mladých lidí 

se speciálními potřebami



Pomoc lidem bez domova

Péče o seniory

Provázení 

pěstounských rodin



Základní informace k projektu Q Europe

⬗ Podpora z programu Erasmus+ (KA2 Strategická partnerství) 
⬗ Délka realizace: 26 měsíců, do listopadu 2019

⬗ Partneři projektu: 
⬗ Poskytovatelé sociálních služeb: 
⬗ Slezská diakonie (Vedoucí partner)
⬗ Diaconia Valdese (Itálie)

⬗ Akademici: Trnavská univerzita (Slovensko)
⬗ Střešní organizace v EU: Eurodiaconia (Belgie)
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REGIONAL WORKSHOPS
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Naše motivace pro realizaci projektu

⬗ Podpořit vysokou kvalitu služeb dlouhodobé péče se 
zaměřením na seniory
⬗ Podpořit změnu v porozumění principům kvality a jejich
uplatňování v praxi pracovníky v přímé práci a manažery
⬗Poskytnout pracovníkům v přímé práci lepší vhled do kvality
poskytovaných služeb
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2. KONCEPT 
PROJEKTU

11



Budování kapacity mezi manažery, 
sociálními pracovníky s dopadem 
na řízení kvality: 
- U poskytovatelů služeb
- U místních samospráv
- U vzdělavatelů a dalších

Služby dlouhodobé péče o seniory

Vzdělávání
Výzkum
Inovace

Přenos dobré praxe ze zahraničí
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Kvalita života starších lidí

Přiměřený standard života



Cíle projektuUčení se
Prostřednictvím tvorby a 
využitelnosti příručky Q
Europe pro manažery a 
vzdělavatele v sociální 
oblasti

Sdílení
Dobré praxe v řízení 
kvality v dlouhodobé péči 
o seniory

Rozvoj
Znalostí a sdílení 
zkušeností v měření 
kvality služeb dlouhodobé 
péče
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Tvorba
Příručky jako nástroje pro 
vzdělávání zaměstnanců o 
klíčových principech 
kvality

Sdílení
Znalostí a šíření výstupů 
mezi členy Eurodiaconie a 
další poskytovatele 
sociálních služeb



Hlavní aktivity

4 regionální workshopy
- 1 WS v každé partnerské 
zemi
-Exkurze
-Příprava příručky
-Učení se děláním
-Vzdělávání

Příručka Q Europe
- On line podoba
- Výuková videa
- Případové studie
- Průvodce facilitátora

pro vzdělávání 
pracovníků

- Spolupráce s experty

Místní konference
-Jednodenní setkání na 
úrovni jednotlivých 
zemí
- Sdílení tématu
-Představení příručky
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3.
VÝSTUPY



Krátkodobé výstupy

1. Stručné přehledy o systémech řízení kvality v Evropě, popis výzev spojených s 
uplatňováním klíčových principů kvality v dlouhodobé péči 

2. 4 mezinárodní setkání 
3. Vytvoření nástroje pro zkvalitňování vzdělávání ve kvalitě v dlouhodobé péči 
4. Šíření výstupů projektu mezi poskytovateli služeb



Dlouhodobé výstupy- vize

1. Vytvoření a realizace vzdělávacích aktivit podporujících vzdělávání v 
managementu kvality v dlouhodobé péči v dalších organizacích a evropských 
zemích

2. Podpora kvality života starších lidí

3. Podpora konkurenceschopnosti pracovníků ve službách dlouhodobé péče 
zvyšování jejich znalostí ve kvalitě



On-line /pdf
verze

Dostupnost na 
webu 

partnerských 
organizací

4 jazykové 
mutace:

EN, IT, CZ, DE
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Příručka 
Q Europe

Vzdělávací materiál 
pro sociální oblast

Obsah příručky:
1. Systém managementu kvality a 

Dobrovolný evropský rámec pro 
kvalitu

2. Klíčové principy kvality v 
dlouhodobé péči ve vztahu ke
kvalitě

3. Měření kvality v dlouhodobé péči
4. Kvalitní pracovníci v dlouhodobé

péči
5. Trendy a výzvy v dlouhodobé péči
6. Vzdělávání ke klíčovým principům

kvality /videa/ průvodce facilitátora



Principy kvality, na kterých pracujeme:

Na základě Dobrovolného evropského rámce pro kvalitu:
⬗Respekt k právům klienta
⬗Aktivní účast a posilování rozhodování klienta
⬗Veřejná a informační dostupnost
⬗Zaměření na člověka
⬗Komplexnost
⬗Kontinuálnost
⬗Orientace na výsledky
⬗Místní dostupnost
⬗Cenová dostupnost
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Struktura příručky z pohledu kvality:

⬗ Popis jednotlivých principů kvality dle Dobrovolného
evropského rámce pro kvalitu
⬗ Indikátory měření kvality
⬗ Příklady uplatňování principů kvality
⬗ Krátká videa k naplňování principů kvality
⬗ Pracovní listy- průvodce facilitátora pro vzdělávání
pracovníků v přímé práci vč. využití videí a případových studií
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Q Handbook
Praktický průvodce ke zvyšování kvality v 

dlouhodobé péči v Evropě



Proč tato příručka ?

⬗Podpůrný materiál pro vedoucí pracovníky/ manažery kvality / 
lektory v tom, jak přenášet základní principy kvality v dlouhodobé
péči do přímé práce

⬗Srozumitelnost klíčových principů kvality pro pracovníky v přímé
práci

⬗Otevírání diskuse s pracovníky o tom, jak prakticky vypadá
kvalitní služba a co to konkrétně znamená pro jejich práci



Způsob tvorby

⬗Regionální workshopy v rámci projektu Q Europe na jednotlivá
témata řešená v příručce

◇Klíčové principy kvality v dlouhodobé péči

◇Měření kvality /jednotlivých klíčových principů kvality

◇Získávání a motivace kvalitních pracovníků v dlouhodobé péči

◇Trendy a výzvy v dlouhodobé péči o seniory v Evropě



Způsob tvorby II

⬗Experti z jednotlivých partnerských zemí zpracovali texty k 
řešeným tématům

⬗Zkrácená verze textů – sumarizace – v jednotlivých kapitolách
příručky

⬗Plné verze textů v příloze příručky spolu s dalšími podpůrnými
materiály (zatím jen v angličtině)

⬗5 výukových videí + průvodce facilitátora

⬗2 případové studie + průvodce facilitátora



Kapitola 1

⬗Proč je kvalita v dlouhodobé péči důležitá ?

⬗Představení tématu

⬗Průvodce příručkou

⬗Přístup ke kvalitě pohledem lidských práv



Kapitola 2

⬗Klíčové principy kvality v dlouhodobé péči

⬗Expert: Miroslav Cangár, PhD. (Slovensko)

⬗Přístup zaměřený na člověka

⬗Kvalita života dle definice WHO

⬗Dobrovolný evropský rámec pro kvalitu

⬗Představení jednotlivých principů kvality

⬗Dlouhodobá péče o seniory v Evropě

⬗Autorka: Prof. Mária Šmídová



Principy kvality, kt.se zaměřují na vztah mezi
poskytovatelem služby a klientem

⬗Respekt k právům klienta

⬗Aktivní účast a posilování rozhodování



Zastřešující principy kvality ve
službách dlouhodobé péče

⬗Veřejná a informační dostupnost

⬗Zaměření na člověka

⬗Komplexnost

⬗Kontinuálnost

⬗Orientace na výsledky

⬗Místní dostupnost – příručka více neřeší

⬗Cenová dostupnost – příručka více neřeší



Kapitola 3 – Proč a jak měřit kvalitu v 
dlouhodobé péči

⬗Expert: Prof. Rabih Chattat – University of Bologna (Itálie)

⬗Monitoring a evaluace kvality

⬗Přenášení principů kvality do indikátorů – proces tvorby
indikátorů měření

⬗Příklady tvorby indikátoru k jednotlivým principům kvality



Způsob nastavování měřitelných 
indikátorů (procesní přístup)

Jaký je problém?

Proč tento problém může vznikat ?

Co je cílem/ Co by se mohlo změnit ?

Název indikátoru

Typ indikátoru

Jak můžeme indikátor počítat ?

Kdo je zodpovědný za jeho monitorování a měření ?

Zdroj pro měření

Frekvence sběru dat



Kapitola 4 – Vztah mezi zaměstnanci, manažery
a kvalitou dlouhodobé péče

⬗Expert: Mgr. Lenka Waszutová,MBA (Slezská diakonie, ČR)

⬗Jak získávat kvalitní zaměstnance – jak vytvářet zajímavé pracovní
nabídky

⬗Jak motivovat a udržet zaměstnance

⬗Jak dávat zpětnou vazbu

⬗Praktické přílohy:
◇Popis pracovního místa
◇Employer brand
◇Brief
◇Výběrový pohovor - záznam



Kapitola 5 – Trendy a výzvy v dlouhodobé
péči

⬗Expert: Dr. Marieke Kroezen ( Erasmus University, Holandsko)

⬗Proč je důležité zabývat se trendy a výzvami ?

⬗4 oblasti trendů a výzev pro dlouhodobou péči

◇Stárnutí populace

◇Měnící se společenské modely

◇Měnící se požadavky klientů

◇Technologické změny

⬗Vztah mezi trendy a jednotlivými principy kvality



Měnící se model společnosti v Evropě

⬗Více multikulturní společnost

⬗Proměna struktury rodiny – menší rodiny, nesezdané nebo
bezdětné páry, lidé žijí dál od sebe

⬗Péče o blízké v rodině je složitá x starší lidé chtějí zůstávat
doma co nejdéle x limitované veřejné rozpočty na sociální služby



Kapitola 6 – Praktické materiály

⬗Videa

⬗Případové studie

⬗Průvodce facilitátora

⬗Jak pracovat se změnou

…ke každému principu kvality



Kapitola 7 – Užitečné informace

⬗Odkazy na materiály a užitečné linky

⬗Odkazy na zapojené a spolupracující organizace

Přílohy:

Plné texty expertů

Výstupy z regionálních workshopů



1.Regionální workshop v Bratislavě (SK) – Principy
kvality
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2.Regionální workshop v Torre Pelice – Itálie – Měření kvality
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3.regionální workshop v Českém Těšíně (ČR) – Získávání a motivace prac. 



43



44

4.Regionální workshop v Bruselu (Belgie) – Trendy a výzvy
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Děkuji za pozornost
Otázky?

r.belova@slezskadiakonie.cz


