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Hlavní cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je, díky ucelenému zavádění terapeutických konceptů do praxe 

Domova Magnolie, poskytovat kvalitnější a odbornější sociální služby s ohledem  

na individuální potřeby každého klienta. 

Dílčí cíle projektu: 

➢ pod odborným dohledem aplikovat nové terapeutické modely do péče o seniory s demencí, 

Alzheimerovou chorobou či v jejich terminálním stadiu života, konkrétně koncepty Bazální 

stimulace a Namasté care 

➢ poskytnout pracovníkům Domova odborné vzdělání ve specifických terapeutických 

metodách  s možností konzultovat pracovní postupy s odborníky v dané oblasti  

➢ dopřát klientům být součástí terapií, které je podpoří v rozvoji komunikace, vnímání či pohybu 

a mít během výkonu terapie pracovníka pro sebe a své potřeby 

➢ nastavit v Domově nové pracovní postupy v souvislosti se zavedením nových terapií, 

zrevidovat a upravit Standardy kvality a důkladně nastavit nové Individuální plány s ohledem 

na zavádění terapeutických modelů do praxe našeho zařízení 

➢ zavedením terapií do praxe zvýšit prestiž našeho Domova pro zájemce o naše sociální služby.  

 

Přínos projektu: 

Přínos projektu spatřujeme především v nastavení nového přístupu ke klientům s demencí   

a ke klientům v terminálním stádiu jejich nemoci. Zavedení terapií do života našich klientů bude 

významným posunem v nabídce kvalitních sociálních služeb Domova Magnolie. Očekáváme zvýšení 

životní úrovně, lepší naplnění fyzických, psychických či sociálních potřeb klientů s ohledem  

na jedinečnost a stadium nemoci našich klientů. Ve spolupráci s odborníky vzniknou nové pracovní 

postupy, v nichž bude zohledněna funkčnost terapie u daného typu demence/nemoci. Tyto pracovní 

postupy budou vytvářet sami pracovníci během aplikace terapií do praxe, a to pod dohledem 

odborníka na Bazální stimulaci či Namasté Care. Předpokládáme rovněž zvýšení kvality lidských 

zdrojů v organizaci. Znalost a schopnost využívat nově zavedené terapeutické přístupy v praxi bude 

mít pozitivní dopad na kvalitu poskytovaných služeb. 

Cílová skupina projektu:  pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci 


