Stáže Městského centra komplexní péče v roce 2018

Je dobrým zvykem, že pracovníci Městského centra čas od času vyjedou do jiných zařízení
posbírat nové zkušenosti a inspiraci. Jedná se o návštěvy sociálních zařízení, které poskytují
služby stejného, či podobného charakteru jako MěCKP. Pracovníkům v sociálních službách
v těchto zařízeních domlouváme osmihodinovou stáž, ta je podle Zákona o sociálních
službách § 111 jednou z uznatelných forem jejich dalšího vzdělávání. Toto vzdělávání je
pracovníkům v sociálních službách povinen zajistit zaměstnavatel a obnáší každý rok
vzdělávání s časovou dotací 24 hodin, přičemž formou může být zmíněná odborná stáž,
akreditovaný kurz, školící akce, účast na konferencích a v max. výši 8 hodin/rok i interní
školení organizované zaměstnavatelem.
Letos se s odbornými stážemi v MěCKP doslova „roztrhl pytel“. Nejen, že zájem o ně
projevili pracovníci našeho Centra, ale zájem je i z jiných organizací, projít odbornou stáží
v našem zařízení. Nejprve jsme hned po Novém roce byli osloveni vedoucí Pečovatelské
služby města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav paní Bc. Monikou Kupkovou s prosbou,
zda by u nás mohly proběhnout 8-hodinové stáže 10 pečovatelek a sociální pracovnice této
organizace. Samozřejmě jsme se, i navzdory tomu, že naše pečovatelská služba je mnohem
menší (čítá 3 úvazky), postavili k této výzvě čelem. Vedoucí naší pečovatelské služby paní
Alena Stinková sestavila s paní Bc. Kupkovou harmonogram a stáže jsou v plném běhu. Vždy
přijede jedna pečovatelka týdně, a pokud klienti souhlasí, stráví s naší pracovnicí celý
pracovní den. V tuto chvíli již mají stáž za sebou tři pracovnice a jsou nadšené! Vše
nasvědčuje tomu, že si z našeho zařízení odvezou nejen dobrý pocit, ale i cenné zkušenosti a
inspiraci pro další práci.
Dalším zařízením, se kterým jsme letos navázali spolupráci a vzájemně jsme se dohodli na
stážích pro naše pracovníky, je Domov Sedlčany - příspěvková organizace Středočeského
kraje. Tato organizace poskytuje dvě registrované sociální pobytové služby – Domov pro
seniory a Domov se zvláštním režimem. Se 300 lůžky je tento Domov největším v našem
kraji, jeho historie sahá až do roku 1977, kdy byl otevřen jako Domov důchodců. Stáží
v tomto zařízení se zúčastnilo 6 pracovnic v sociálních službách z MěCKP, na stáž se vydaly
ve dvou termínech vždy po třech pracovnicích. Sociální pracovnice, vrchní sestra a ředitelka
našeho zařízení pak tento Domov navštívily formou půldenní exkurse, při které probíhala živá
diskuse a výměna zkušeností. Stáže i exkurse v tomto zařízení jsou pro naše zařízení velkým
přínosem. Bylo zajímavé porovnávat velké zařízení pobytového typu s naším menším,
komunitním, poskytujícím navíc i terénní, ambulantní a zdravotní služby. Ze zařízení jsme
odjížděly s dobrým pocitem, že ze srovnání s takto velkým zařízením nevycházíme vůbec
špatně a hlavně, že v Sedlčanech i u nás je v centru zájmu klient a jeho komfort, a i když
máme k dispozici různé prostředky, cíl máme stejný. Pracovnice z Domova Sedlčany na
oplátku absolvovaly stáž v MěCKP. Odjížděly spokojené a doslova dojaté naší rodinnou
atmosférou, kterou jim a jejich klientům velikost Domova Sedlčany v takové míře
neumožňuje.

V průběhu měsíce května 2018 pak formou 8-hodinové stáže navštíví 9 pracovnic v sociálních
službách MěCKP nedaleké soukromé zařízení Dřevčický Park. Toto zařízení poskytuje, stejně
jako Domov Sedlčany, dvě registrované pobytové sociální služby - Domov pro seniory a
Domov se zvláštním režimem. Několik pracovnic již v uplynulých letech toto zařízení formou
stáže navštívilo. Na stáž v Dřevčickém Parku se přihlásily ty pracovnice, které ještě tuto
zkušenost nemají a daly přednost stáži v soukromém zařízení před krajským. Věřím, že i tyto
stáže přinesou zúčastněným užitek v podobě tipů a inspirací pro každodenní práci v MěCKP.

A kam vyjedou pracovnice naší terénní pečovatelské služby, které letos hostují kolegyně
pečovatelky z Brandýsa? Na Moravu, do Nového Hrozenkova! Tento nápad vznikl před více
než dvěma lety na konferenci v Praze. Vznikl na základě velmi charizmatického projevu paní
ředitelky Charity Nový Hrozenkov - paní Ing. Danuše Martinkové, která ve svém
konferenčním příspěvku tuto organizaci představovala a způsobem i obsahem prezentace nám
doslova vyrazila dech. Je to skvělý člověk a navíc manažerka s velkým M, její zásluhou v tuto
chvíli původně malá vesnická organizace poskytuje 13 služeb na špičkové úrovni. Jako každý
takový nápad, bylo potřeba, aby i tento uzrál a prověřil jej čas. Protože jsme se však s vedoucí
pečovatelkou paní Alenou Stinkovou k tomuto emotivnímu a obohacujícímu zážitku
opakovaně vracely, rozhodly jsme se jednat a stáž v Charitě zkusit domluvit. Vyšlo to.
Lokalita Nového Hrozenkova je v lecčems jedinečná, jedná se o kopcovitý terén se spoustou
samot, na které se v zimě i v létě pracovníci terénních služeb musí za svými klienty dopravit a
postarat se o ně. Jde o nádherné prostředí a z prezentace paní ředitelky Martinkové jsme
přesvědčeny, že i o vnitřně nádherné lidi, a to jak z řad klientů, tak personálu Charity.
Pečovatelky MěCKP v uplynulých dvou letech stáž v jiné službě neabsolvovaly, proto jsem si
jistá, že si tento profesní zážitek zaslouží a nepochybuji o tom, že v Hrozenkově načerpají
nejen inspiraci, ale i sílu, motivaci a chuť do další práce!
Všechny pracovnice MěCKP, které letos stáže v jiných zařízeních absolvují, byly vyzvány a
motivovány, aby o svých zkušenostech napsaly a podělily se o ně se čtenáři Zpravodaje.
Doufejme, že tato výzva padla na úrodnou půdu a čtenáři Zpravodaje se tak budou moci
seznámit se zajímavými autentickými momenty a příběhy z takové stáže.
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