
Projektová fiše
Kód projektu: 17-01-KU-OSV-0546
Název projektu: Znalostní platforma pro stárnutí
Zkratka projektu: Znalostní platforma pro stárnutí

Cíl projektu:

Cíle projektu 1. Analýza stávajícího stavu užívání AT účastníky sociální pomoci a
zdravotních služeb, včetně vypracování doporučení pro optimalizaci procesů při
plánování, objednávání a poskytování sociálních služeb a poskytování
nepojistných dávek z hlediska životních situací a potřeb občanů se zvýšeným
ohrožením riziky stárnutí v jejich přirozeném domácím prostředí; 2. Analýza
služeb na zdravotně-sociálním pomezí poskytovaných v působnosti partnerů
projektu a návrh implementace inovovaných nebo inovativních AT do jejich
procesů; 3. Návrh pojetí a metodiky či metodik pro rozhodování a koncipování
integrace služeb sociálního a zdravotního charakteru, využívajících AT a
sdílenou datovou platformu; 4. Modifikace, resp. doplnění a přenos metodiky
HTA do sociálního prostředí občanů se zvýšeným ohrožením riziky stárnutí a její
aplikace na užívání zvláštních pomůcek a AT účastníky sociální pomoci a
zdravotních služeb. Při realizaci bude brán zřetel na doporučení a požadavky
odboru 44. MPSV; 5. Návrh formalizace popisu znalostí a procesů tak, aby
mohly být následně implementovány v elektronické podobě a byly snadno
modifikovatelné a rozšiřitelné podle potřeb praxe; 6. Metodické semináře pro
sociální pracovníky a další pracovníky orgánů veřejné správy a pracovníky
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb ke sdílenému využívání AT a
datové platformy a k interpretaci sdílených dat z hlediska životních situací a
potřeb občanů se zvýšeným ohrožením riziky stárnutí v jejich přirozeném
prostředí; 7. Zřízení a provoz poradního místa pro sociální pracovníky a další
pracovníky orgánů veřejné správy a pracovníky poskytovatelů zdravotních a
sociálních služeb;

Předpokládaný
termín začátku: 01.04.2017

Předpokládaný
termín ukončení
realizace:

31.03.2020

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Aktivita

Aktivita Kraje Vysočina jako partnere bude realizována ve dvou fázích a to
tak, že v první fázi bude probíhat na jeho území (s jeho vědomím)
výzkumné šetření VÚPSV. V druhé fázi bude probíhat přímá interakce
jeho zástupce při tvorbě výstupů prostřednictvím NCSI, které bude
následně podporovat implementaci výstupů do praxe.

31.03.2020

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner
České vysoké učení technické v Praze Hlavní partner

pospichalova
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Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR Partner
Národní centrum sociálních inovací z.ú. Partner
Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner
Město Jirkov Partner
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace Partner
Město Třebíč Partner
Statutární město Mladá Boleslav Partner
Městská část Praha 12 Partner

Tým projektu
Osoba Role

Věra Švarcová Projektový manager
Jakub Kumpa Koordinátor




