
 
 

Mezinárodní spolupráce zlepšuje úroveň sociálních 

služeb 

TRENDY V OBLASTI DLOUHODOBÉ A PŘÍMÉ PÉČE – POTENCIÁL JEJICH INOVACE 

Jaké jsou soudobé trendy v oblasti dlouhodobé a přímé péče? A jaké formy inovace tato oblast 

umožňuje? Okruh těchto otázek byl námětem dvouletého mezinárodního projektu, realizovaného 

Evropskou rozvojovou agenturou ve spolupráci s českými a zahraničními partnery. Projekt byl 

financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Prezentace výsledků proběhla začátkem září 2014 na mezinárodní konferenci v budově Akademie věd 

České republiky v Praze.  

Dlouhodobá péče (long-term care) představuje komplex sociálních služeb, které potřebují lidé 

s dlouhodobě omezenou soběstačností. Zlepšování a promyšlené inovace tohoto druhu sociální péče 

mají pro současnou společnost neobyčejně závažný význam. „Proto jsme uvítali možnost podílet se na 

přenášení trendů a inovací ze zahraničí do České republiky a dále mezi českými posluchači šířit tyto 

poznatky,“ říká Kateřina Svobodová, koordinátorka projektu. 

Praktická příručka odborných zkušeností  

Hlavním výstupem projektu je metodická příručka Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti 

dlouhodobé a přímé péče, která reflektuje české a zahraniční zkušenosti v dané oblasti. Právě inspirace 

metod sociální péče v zahraničí, spolupráce se zkušenými partnery a také rozsah průzkumu činí 

publikovanou metodiku jedinečnou. Jiná podobná v tuzemském prostředí neexistuje.  

Prostřednictvím příručky se sociální pracovníci mohou seznámit s praktickými postřehy představitelů 

britské komunitní služby McSence, polského Institute for Human Resources Development nebo 

bulharské organizace National Patient´s Organization. Autoři příručky se účinné zkušenosti ze zahraničí 

snažili vyhodnotit z hlediska tuzemského prostředí a zasadit je do českého legislativního a kulturně-

sociálního kontextu.  

Výměna mezinárodních zkušeností napomáhá inovacím v praxi  

Publikace sleduje soudobé trendy v oblasti a prostřednictvím tuzemských i zahraničních zkušeností 

nastiňuje možnosti inovačního směřování v běžné praxi. Příručka je určena pro odbornou i laickou 

veřejnost se zájmem o problematiku sociálních inovací v dlouhodobé a přímé péči. 

Příručka Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče je v elektronické podobě 

zdarma ke stažení na adrese http://inovativne.eracr.cz/?page_id=1521  
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