Připojte

se k našemu
otevřenému evropskému
partnerství a využijte
komunitu odhodlanou
zlepšovat pohodu a důstojnost
starších lidí, kteří potřebují
péči a pomoc.

Můžeme společně udělat

mnoho i tím, že začneme
malými změnami.

WeDO partnerství se zaměřuje
na všechny aktéry a aktérky, kteří
chtějí implementací Evropského
rámce kvality pro služby
dlouhodobé péče zlepšit kvalitu
života starších lidí potřebujících
péči a pomoc.  
WeDO partnerství je výjimečnou
možností sdílet vaše zkušenosti
a získat přístup k novým
inovativním nápadům.

Tak neváhejte a zapojte se!

Proč se zapojit?
Být členem WeDO partnerství vám
umožní:
• přístup k celé EU komunitě zúčastněných
stran usilujících o zlepšení kvality
dlouhodobé péče;
• účastnit se širokého online fóra k tématu
dlouhodobé péče;
• vyměňovat si s ostatními členy partnerství
informace a sdílet zkušenosti.

Jak se zapojit?
Můžete se stát součástí partnerství:
• Kontaktováním koordinátora/ky národní
koalice, pokud jste v jedné ze 12 zemí
pracujících na projektu;
• Kontaktováním AGE Platform Europe, pokud
nejste ze země, která je součástí projektu
WeDO. Poskytneme Vám informace a
podporu k vytvoření partnerství s důležitými
aktéry ve vaší zemi;
• Implementováním rámce kvality pro služby
dlouhodobé péče a zasláním informací o
tom, jak jste to udělali.  

Co je to projekt
WeDO?
Evropský projekt (2010-2012)
spolufinancovaný Evropskou komisí, který
byl řízen výborem složeným z 18 partnerů z
12 členských států Evropské unie (EU).
ÎÎ Cíl: vytvořit trvající a otevřené partnerství
evropských, národních i regionálních
či lokálních aktérů, kteří mají zájem na
zlepšení kvality služeb pro starší lidi s
potřebou dlouhodobé péče a pomoci a
kteří chtějí bojovat proti jejich týrání a
zneužívání.
ÎÎ Aktivní působení 12 národních koalic a
evropské koalice různých aktérů přispělo
k dosaženým výsledkům projektu.
ÎÎ Hlavní výstup: Evropský rámec kvality
pro služby dlouhodobé péče a evropské
partnerství.
Projekt WeDO skončil, ale WeDO partnerství
budou pokračovat!

Evropský rámec kvality pro
služby dlouhodobé péče
Je seznamem jedenácti zásad kvality a
sedmi oblastí činnosti, které definují jak má
kvalitní služba vypadat. Snaží se:
ÎÎ zajistit společnou analýzu a vizi pro
služby dlouhodobé péče a zvyšovat
povědomí o potřebě boje proti týrání a
zneužívání starších lidí;
ÎÎ zvýšit aktivní účast a participaci
samotných starších lidí při definování
vlastních potřeb a služeb, které potřebují;
ÎÎ pomoci vytvořit férová a udržitelná
řešení pro kvalitu služeb dlouhodobé péče
tím, že podporuje výměnu dobré praxe
nejen v rámci jednotlivých zemí, ale i přes
hranice;
ÎÎ podporovat lepší koordinaci a výměnu
informací mezi různými aktéry tak, aby
byla zlepšena nejen kvalita, ale i efektivita
služeb;
ÎÎ zlepšovat kvalitu systémů dlouhodobé
péče tím, že bude nastavena rovnováha
mezi účinností, úsporností a zlepšením
kvality;
ÎÎ skrze tyto kroky zlepšovat život starších
lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

Webové stránky projektu
WeDO vám pomáhají!
Na stránkách WeDO naleznete:
ÎÎ Kontaktní údaje všech vedoucích
národních koalic WeDO;
ÎÎ Příklady nástrojů kvality;
ÎÎ Přehlednou databázi příkladů dobré praxe;
ÎÎ Online metodologii participativního
přístupu s více radami a tipy;
ÎÎ Sumář zkušeností z národních koalic
WeDO;
ÎÎ Fórum, kde můžete diskutovat s dalšími
členy partnerství.

A mnoho dalšího.
Jděte na www.wedo-partnership.
eu a zdarma se zaregistrujte. Staňte
se členem WeDO partnerství!

Tato publikace byla spolufinancována Evropskou
komisí. Odpovědnost leží na autorech publikace
a Evropská komise není zodpovědná za jakékoli
užití informací z této publikace.

Hlavní kontakt
Život 90
Karolíny Světlé 18,
111 00  Praha 1.
Tel. 00420 222 333 5555  
Email klara.cozlova@zivot90.cz  
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 280 14 70
Email info@age-platform.eu
(s odkazem na ‘WeDO partnership’)

www.wedo-partnership.eu
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