Mít úsměv na tváři v mládí i stáří – Sociální služby v Telči pro seniory a pečující

Odůvodnění projektu
Cíle a očekávané výstupy projektu jsou zaměřené na místní a mikroregionální úroveň Města
Telč a síť poskytovaných sociálních služeb péče v Kraji Vysočina. Plánovanými aktivitami
tohoto projektu jsou naplněny sociální inovace, které mají pozitivní dopad pro fungování
společnosti. Vzájemná propojenost sítě vztahů a kontaktů v sociální oblasti pomůže v
budoucnosti rychle a konkrétně reagovat na přicházející výzvy ve formě potřebnosti zajistit
pomoc a podporu seniorům a pečujícím.
Díky projektu se prohloubí koncepční budování systému služeb pro seniory především v oblasti
poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro
seniory. Pomocí širokého spektra nabízených aktivit je kladen důraz na zapojování seniorů do
aktivního života za podpory informační a koncepční činnosti v sociální oblasti včetně podpory
zdravého životního stylu a mezigeneračního soužití.

Cíle projektu
1) Zvýšit dostupnost veřejných služeb pro seniory a potřebné
2) Zefektivnit a zlepšit poskytování sociálních služeb
3) Zvýšit informovanost v sociálně-zdravotní oblasti
4)Rozvoj vzájemné spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
5) Zvýšit dostupnost vzdělání "laické" veřejnosti, pečujících a poskytovatelů sociálních služeb
6) Podpora pečujících pořádanými aktivitami
7) Podpořit mezigenerační soužití
8) Dotazníkovou metodou provést průzkum zaměřený na analýzu potřebnosti sociálních
služeb v Mikroregionu Telč

Lokalizace projektu - Telč/ mikroregion Telčsko

Cílová skupina - Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: senioři, rodiny seniorů, pečující,
pracovníci sociálních služeb, žáci místních škol a školských zařízení, dobrovolníci, široká
veřejnost a odborníci v sociálně-zdravotní oblasti.

Výstupy projektu

1. Uskutečnění třech vzdělávacích modů s diskusí a praktickými ukázkami.
2. Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni spol. setkání.
3. Zapojení seniorů, studentů, dobrovolníků, pečujících, poskytovatelů soc. sl. a široké
veřejnosti z regionu do projektu (mezigenerační propojení).
4. Informační brožura o sociálních službách v tištěné podobě.
5. Výtvarná soutěž s putovní výstavou a vydání kalendáře.
6. Vyhodnocené dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb v Mikroregionu Telč.
7. Prezentace projektu na místní a mikroregionální úrovni.

Časový harmonogram projektu

Leden 2015 - začátek projektu (pracovní setkání, sběr informací, tvorba a distribuce
propagačních materiálů, medializace, vyhlášení výtvarné soutěže), Únor medializace projektu,
zahájení dotazníkového šetření. Březen, duben, květen - teoretické a praktické kurzy soc.-zdr.
tématikou. Červen - "Telčský veletrh sociálních služeb", prezentace soc.sl., prakt. ukázky,
pomůceky apod., prezentace děl účastníků soutěže a doprovodný program. Říjen- vyhlášení
vítěze výtvarné soutěže, prezentace výstupů projektu, vyhodnocení dotazníkového šetření,
putovní výstava, distribuce brožurky o soc. sl., křest kalendáře 2016. Prosinec 2015 zakončení
projektu.

