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 Vzdělávací instituce CURATIO® zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovní-
ky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu 
(ESF) a jeho Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a státního rozpočtu České 
republiky.
 Záměrem projektu bylo připravit akreditované vzdělávací programy pro pracovníky 
sociální služby v zařízeních poskytujících sociální službu, které budou zaměřeny na fi lozofi i kvality 
péče a nové postupy v péči o seniory.
 Projekt proběhl v kraji Vysočina od září 2006 do června 2008. Připravili jsme dva vzdělávací 
programy dalšího profesního vzdělávání, které splňují modulové uspořádání. Každý program tvoří 
čtyři kurzy a tyto kurzy byly pilotně ověřovány ve čtyřech zařízeních poskytujících sociální služby 
v kraji Vysočina. Kurzy mohou být realizovány samostatně, nezávisle na zbývajících kurzech pro-
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• Bolest jako ošetřovatelský problém.
 
 Druhý vzdělávací program „Péče o seniory II“ je zaměřen na paliativní péči a na pochopení 
fi losofi e a významu kvality péče. Obsahuje kurzy

• Úloha kvality, standardy péče,
• Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby,
• Paliativní péče – návrat k lidskosti,
• Informační technologie v sociální péči.

 Jeden z cílů projektu, akreditace vzdělávací instituce, byl již naplněn; MPSV udělilo vzdělá-
vací instituci CURATIO® akreditaci číslo 2007/357-I. Další z výstupů projektu, sborník učebních 
textů, právě držíte v ruce.
 
Další informace o ESF, projektech OP RLZ a projektu agentury CURATIO® získáte na
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• www.esfcr.cz
• www.kr-vysocina.cz.
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Předmluva

Akreditovaná vzdělávací instituce CURATIO® sdružuje lektory z významných institucí a zařízení so-
ciální a zdravotní péče a jejím cílem je poskytovat pracovníkům v sociálních službách a v ošetřovatelské 
péči znalosti, dovednosti a předat zkušenosti, které jim pomohou být úspěšnějšími.

Vzdělávací instituce CURATIO® od roku 2004 nabízí a realizuje vzdělávání pracovníků v přímé obslužné 
péči a problematiku, se kterou se lektoři nejčastěji na svých seminářích setkávají, jsme zpracovali v rámci 
projektu Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby. Projekt byl spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu bylo připravit pro pracovníky v so-
ciálních službách odborné kurzy, které budou rozvíjet jejich základní znalosti, jak z oblasti vedení zařízení 
sociální služby, tak z oblasti přímé obslužné péče. Sborník textů Vybrané kapitoly z péče o seniory má 
pomoci účastníkům kurzů zopakovat nebo si případně doplnit problematiku probíranou na kurzech.

Sborník je určen odborné veřejnosti v sociálních službách, ale užitečné informace zde nalezne i ob-
čan zajímající se o tuto problematiku. Menší část textů je věnována problematice řízení, tedy střednímu 
a vyššímu managementu zařízení sociální služby. Větší prostor je ponechán aktuální problematice péče 
o klienta sociálních služeb.

Děkuji všem našim lektorům a spolupracovníkům za spolupráci při realizaci projektu. Věřím, že se tato 
publikace stane inspirativním zdrojem informací a užitečnou, přínosnou a v neposlední řadě i příjemnou 
pomůckou pro každodenní práci v péči o seniory a chronicky nemocné. Jakékoliv připomínky a náměty 
jsou vítány a budou využity pro přípravu našich lektorů a pro aktualizaci vzdělávacích kurzů či pro přípra-
vu nových kurzů. Se svými podněty se na nás můžete obracet na adrese www.curatio.cz.

Za grafi cké zpracování a tisk sborníku děkujeme Vydavatelství Národního centra ošetřovatelství a ne-
lékařských zdravotnických oborů v Brně.

Za tým autorů PhDr. Marie Hermanová
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