
Stárnutí obyvatelstva a vyšší výskyt neurodegenerativních onemocnění sebou přináší nápor na 
kapacity sociálních služeb i pečujících rodin. Naši společnost do budoucna čeká velká výzva 
- zajistit péči v dostatečném rozsahu a kvalitě. V minulém roce jsme spolupracovali s několika 
službami, které používají nové způsoby jak zkvalitnit život seniorů s Alzheimerovou chorobou i 
jejich blízkých.

Sociální služby pro seniory a Alzheimerova choroba

Sociálně právní ochrana dětí a pěstounská péče

Současný dynamicky se měnící a propojený svět nabízí širokou paletu příležitostí, ale ještě větší 
nároky na jeho spravování. Strategické řízení nabízí možnost, jak si vytyčit dlouhodobý směr, brát 
na zřetel postoje ostatních a zajistit, že veřejné služby budou navázané na potřeby občanů. Náš 
přístup podporuje realizaci strategických projektů, místo psaní nekonečně dlouhých strategií.

Strategické řízení

Ve spolupráci s Pardubickým krajem 
pracujeme na zkvalitňování služeb 
OSPOD na jeho území. Pomáháme 
pracovištím procházet změnou a 
plně využít schopností a zkušeností 
sociálních pracovníků k poskytování 
služeb šitým na míru rodinám. 

V rámci projektu zameřeného na nábor 
pěstounů v Pardubickém kraji hledáme 
pomocí designových metod způsoby, 
jak k pěstounství přitáhnout víc lidí a jak 
je co nejlépe podpořit na jejich cestě k 
pěstounství. 

Máloco má na celý náš život takový dopad, jako dětství prožité v láskyplném prostředí. 
Dobře fungující služby zaměřené na péči o ohrožené děti a práci s rodinami mohou 

představovat účinnou prevenci vzniku patologických jevů. Pracujeme na dvou 
projektech, které mají za cíl tvořit vstřícný systém podporující individuální potřeby rodin.

Zahraniční cesty

V Bosně  a Herzegovině 
jsme evaluovali projekt 
Programu transformační 
spolupráce, zaměřený 
na zapojování mládeže 
do participativního 
rozpočtování ve 
městech, kde žijí.

V Pardubickém kraji v projektu 
zaměřeném na aktivizační službu  a 
asistenci v rodinách pečujících o osby 
s Alzhaimerovou chorobou  zkoumáme 
dopad služby na klienty a jejich blízké. 
Tento způsob práce s klienty umožňuje 
individuální přístup k seniorům a 
pomáhá jim déle setrvat v domácím 
prostředí.

Pro Institut sociální práce 
připravujeme evaluaci projektu,  
který má za cíl inovovat 
poskytování pečovatelské služby. 
Hlavním posláním pečovatelské 
služby by mělo být poskytování  
široce dostupné odborné péče.

Pracujeme na evaluaci zavádění 
Namaste Care v několika zařízeních v 
Praze a Střediočeském kraji. Namaste 
Care představuje způsob laskavého 
celostního přístupu k lidem v pokročilém 
stádiu Alzhaimerovy choroby. Péče 
zvyšuje kvalitu života klientů a stává se 
smysluplnější pro profesionální i rodinné 
pečovatele.

Moldavsko je jednou z 
nejmladších demokracií, do 
které míří obrovské množství 
mezinárodní rozvojové 
pomoci.

Vyhodnocovali jsme 
kvalitu a efektivitu podpory 
České rozvojové agentury, 
která financuje rozvoj 
registru vína a vinařů. Ukrajina se snaží zlepšit 

svojí veřejnou správu a 
přiblížit se EU.

Na jednodenním 
workshopu jsme pro 
Pozorovací misi Evropské 
komise trénovali 
budoucí lektory v oblasti 
strategického řízení.

V Polsku jsme se v rámci 
evaluační konference 
zúčastnili panelu, na 
kterém jsme s evropskými 
špičkovými odborníky 
diskutovali vytváření 
policy labů a jejich 
dopady na veřejné služby.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jsme 
pomáhali vytvoři kurz STRATEDUKA, 
který jsme zároveň lektorovali. V třídenním 
prezenčním školením jsme stovkám 
úředníků z centrální i regionální státní správy 
přiblížily nejnovější strategické přístupy.

Týmu na Ministerstvu kultury pomáháme 
vytvořit Strategii kulturně kreativních 
průmyslů, která má za ambici zvýšit podíl 
kultury a aktivit s vysokou přidanou hodnotou 
v české ekonomice.

Pro Ministerstvo zdravotnictví jsme 
připravili workshopy zaměřené 
na lepší tvorbu a implementaci 
strategického rámce Zdraví 2030. 
Ten má za cíl zajistit lepší zdravotní 
stav populace a lépe fungující 
zdravotnictví.

ROK 2019 TOHO PŘINESL SPOUSTU
Krom dvou desítek různorodých pracovních zkušeností byl uplynulý rok bohatý na nová 
setkání. Setkání s lidmi, kteří se odvážně pouští do změny a s jasnou vizí vystupují mimo 
svou komfortní zónu. S lidmi, kteří jsou ochotni se učit a dělat svou práci smysluplnější - jak 
pro své klienty, tak pro sebe. Spolupráce s takovými lidmi je pro nás motivací pro naší práci, 
baví nás a inspiruje k vlastnímu rozvoji a neustálé snaze učit se.

Představujeme vybraná témata a projekty, kterým jsme se v Gov Labu v roce 2019 věnovali.


