Název projektu: Rozvoj služeb domácí péče CASMED II
Místo realizace: Regiony severního Moldavska (Bălţi, Făleşti, Floreşti, Rezina, Rişcani,
Singereni, Șoldănești)
Partnerské organizace: CASMED (Centre for Social and Medical Assistance at Domicile),
HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz), SRC (Swiss Red Cross)
Záměr projektu: Zlepšení kvality života seniorů v severních oblastech Moldavska
prostřednictvím dalšího rozvoje služeb sociální a zdravotní domácí péče.
Cílová skupina: Senioři a dospělí lidé
jmenovaných regionech severního Moldavska.
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Popis projektu v aktuálním roce 2015:
Organizace CASMED poskytuje domácí zdravotní (ošetřovatelskou) péči seniorům žijícím
převážně ve venkovských oblastech severního Moldavska. Ve spolupráci s malými místními
neziskovými organizacemi zajišťuje rovněž služby domácí sociální péče (pečovatelskou
službu).
Diakonie ČCE – HRS zahájila spolupráci s CASMED v roce 2013 v rámci předchozího
projektu s cílem podpořit rozvoj organizace CASMED jak po odborné stránce, tak co se týká
rozšiřování služeb CASMED do dalších obcí/regionů.
Od loňského roku proto realizujeme projekt, který na tyto aktivity navazuje. I letos je přitom
naší prioritou zkvalitňování a další rozšiřování služeb CASMED.
Diakonie ČCE – HRS finančně zaštiťuje fungování domácí péče CASMED ve třech obcích,
do kterých byla díky našemu předchozímu zapojení služba rozšířena, a dále zajišťuje činnost
mobilního týmu, který byl vytvořen rovněž díky podpoře ze strany Diakonie ČCE – HRS.
V oblasti vzdělávání a sdílení zkušeností bude v tomto roce kladen veliký důraz na podporu
zapojení jednotlivých obcí do zajišťování služeb domácí péče pro seniory a na zvyšování
odbornosti místních partnerských neziskových organizací, které v jednotlivých obcích
poskytují domácí sociální služby. V druhé polovině roku 2015 proto proběhnou dvě výměnné
návštěvy – jedna v České republice a druhá posléze v Moldavsku, kterých se zúčastní
zástupci zmíněných partnerských organizací a starostové některých obcí. Během návštěv
bude realizována řada odborných seminářů zaměřených především na oblast managementu
a proběhnou setkání se starosty a dalšími členy místních samospráv. V neposlední řadě se
během pobytu v České republice uskuteční několik návštěv ve střediscích Diakonie ČCE
a v dalších organizacích poskytujících služby domácí péče.
Mimo to bude v oblasti zvyšování odbornosti pracovníků CASMED věnována pozornost
fungování nově nastaveného řízení organizace CASMED, která díky podpoře dalších donorů
v loňském roce rozšířila své působení do dalších osmi obcí, což pro ni znamenalo nutný
zásah do organizační struktury.
Celková doba realizace: 2014 – 2016
Schválený rozpočet na rok 2015: 9 678 742 Kč

Zdroje financování: HEKS, SRC, Česká rozvojová agentura, místní zdroje (příspěvky
klientů, místních úřadů, Národní zdravotní pojišťovny atd.)

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Krejčová, koordinátorka projektu, telefon +420 605 203 861,
e-mail: krejcova.spolu@diakonie.cz

