
 
 

 
 

       

 

S podporou k lepší péči 
 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688 

 

Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/ 

 

Harmonogram projektu: 1. 3. 2018 - 29. 2. 2020 

 

Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality života a sociálního začlenění pečujících osob. Tento cíl v 

sobě zahrnuje aktivity, které ve svém důsledku zlepší zdravotní a sociální podmínky pečovatelů a 

kvalitu poskytované péče.  

 

Cílová skupina: 

 

Neformální pečující z území Libereckého kraje, kteří zajišťují péči o osoby, které se dle zákona 

108/2006 Sb. považují za osobu závislou na jiné osobě. Může se jednat o seniory, osoby se 

zdravotním postižením (děti i dospělé, s mentálním, duševním či fyzickým postižením a 

kombinovaným postižením). 

 

Plán aktivit: 

1. Centrum služeb pro pečující osoby - Neformální pečující zde naleznou informace o 

dostupných sociálních službách v regionu, včetně kontaktů, informace o pomůckách k 

ošetřování, jejich dostupnosti a možnostech zapůjčení, informace o příspěvcích aj. V případě 

potřeby je možná aktivní pomoc pečujícím v těchto oblastech. 

2. Psychohygiena a terapie - Úkolem této aktivity je upevnění duševního zdraví a posílení 

odolnosti neformálních pečujících. Tato aktivita by měla cílovou skupinu nasměrovat ke 

správnému životnímu stylu a cílenému zlepšování jejich životních podmínek. Zároveň 

aktivita přispívá k rozvoji sociálních kontaktů pečujících. 

a. Psycho-sociální terapie (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, focusing) 

b. Fyzikálně stimulující terapie a relaxační techniky (plavání, jóga a další pohybové 

aktivity, masáže, základní kurz reflexní terapie) 

3. Kurzy akreditované MPSV - Cílem kurzů je efektivnější postup při péči o nemohoucí při 

zachování stejné (a vyšší) úrovně péče. Lepšími metodami přispět k nižšímu fyzickému 

zatížení pečujících. 

 Tématické oblasti kurzů: 

a.  Základy péče o nemocné (výživa, příprava pokrmů, řešení inkontinence aj.) 

b.  Specifická komunikace s osobami, o které je pečováno (např. komunikace s klientem 

s problémovým chováním) 

c. Základy ergonomické manipulace s imobilním klientem 

d.  Poskytnutí první pomoci osobě, o kterou pečujeme  

e.  Aktivizační techniky a možnosti různých terapií  

http://www.sdruzenitulipan.cz/chranena-dilna


 

 
 

 

 

f.  Kurzy zacílené na péči o pečující (např. pochopení a zvládání krize, syndrom 

vyhoření aj.)  

g.  Další typy kurzů, např. bazální stimulace aj. 

 

4. Řešení krizových situací -Tato aktivita soustředí pozornost na procesy a postupy vedoucí k 

řešení krizových situací v životě s osobou zdravotně znevýhodněnou prostřednictvím 

odborného poradenství a formou nácviků konkrétních situací. Do této kategorie spadá i řešení 

finančních problémů, které pomůže řešit náš dluhový poradce. 

Tématické oblasti krizových situací: 

● Krize - prevence a způsoby jejího řešení 

● Pochopení a zvládání krize 

● Zvládání krizových situací a krizové řízení 

● Konflikt a efektivní komunikace v sociální oblasti 

● Syndrom vyhoření – prevence a ochrana - praktické ukázky a nácviky jak řešit 

● Úvod do krizové intervence 

● Krizová komunikace (aktivní naslouchání, kritika - přijímání a udělování, manipulace, 

zvládání krizových situací) 

● Kurzy první pomoci - rozšíření získaných vědomosti z akreditovaných kurzů. Důraz bude      

dán především na praktické nácviky a simulace možných situací v pečovatelské oblasti. 

● Zadluženost 

 

5. Svépomocné skupiny pečujících - Budou sloužit k řešení společných či obdobných problémů 

dílčích svépomocných skupin, budou nástrojem k přijímání a zároveň předávání pomoci 

druhým. 

6. Monitoring potřeb pečujících - Jedná se o monitoring dopadů a potřeb pečujících osob, který 

je navržen za účelem řešení nepříznivých sociálních životních situací cílové skupiny projektu. 

Průzkum mezi pečujícími bude podkladem pro jednání se zástupci měst a obcí s cílem hledat 

optimální řešení jejich potřeb.  

7. Spolupráce s veřejnou zprávou - Podkladem pro spolupráci a jednání s veřejnou zprávou bude 

monitoring potřeb pečujících. Součástí aktivity bude i soutěž o příkladného pečovatele, jejíž 

cílem bude podpořit dobrou práci pečujících, zvýšit prestiž a společenské uznání 

neformálních pečujících. 

 

Kontakty na jednotlivé pobočky: 

 

Liberec      Jablonec n. Nisou 

 

KC TULIPAN, z.s.     Sdružení TULIPAN, z.s.  

Kostelní 10/5      Komenského 926/19 

460 01  Liberec     466 01  Jablonec n. Nisou 

 

Odborný pracovník projektu:    Odborný pracovník projektu: 

Lucie Stará      Miroslava Hochmannová 

tel.: +420 775 802 272    tel.: +420 774 450 165 



 

 
 

 

 

e-mail: stara@sdruzenitulipan.cz   e-mail:hochmannova@sdruzenitulipan.cz 

 

 

 

Semily      Česká Lípa     

 

Sdružení TULIPAN, z.s.    Sdružení TULIPAN, z.s. 

Bítouchovská 1     Žižkova 231 

513 01  Semily     470 01  Česká Lípa 

 

Odborný pracovník projektu:    Odborný pracovník projektu: 

Slavěna Horňáková     Jana Bergrová 

tel.: +420 775 802 276    tel.: 775 802 277 

e-mail: hornakova@sdruzenitulipan.cz  e-mail: bergrova@sdruzenitulipan.cz 
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