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Název projektu: Posílení kapacity a optimalizace procesů střešní organizace České asociace 
pečovatelské služby 

Číslo projektu: 222 

Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
 
Cílem projektu je zvýšení kapacity České asociace pečovatelské služby, její stabilizace a maximální 
profesionalizace. Prostřednictvím podpoření pracovní pozice vedoucí kanceláře ČAPS chceme zlepšit 
komunikaci se členy asociace, vydávat pravidelně newsletter, vylepšit webovou prezentaci 
organizace, pravidelně pořádat krajská setkání (se zástupci veřejné správy) a odborné akce s 
proseniorskou problematikou. Chceme optimalizovat prostředí pro úspěšnou realizaci projektů ČAPS, 
jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti zlepšení služeb pro seniory v ČR. Díky projektu chceme také 
zlepšit celkovou propagaci pečovatelských a návazných služeb pro seniory prostřednictvím médií a 
oslovit tak co nejvíce osob z cílové skupiny seniorů a jejich blízkých osob. 
 
Aktivity v rámci projektu: 
 
- podpora činnosti kanceláře ČAPS 
- podpora činnosti krajských poboček 
- pořádání odborných akcí ČAPS pro členy, seniory i veřejnost 
- setkávání předsedy organizace se zástupci veřejné správy 
 
Seznam cílů aktivit projektu: 
 
Cíl: Podpora činnosti kanceláře ČAPS 
Popis: Vedoucí kanceláře zajišťuje veškeré administrativní úkony, aktualizuje webové stránky, 
rozesílá newslettery. Stará se o publicitu asociace, včetně komunikace s médii. Komunikuje s vedením 
organizace, členy asociace, vedoucími krajských poboček a zástupci proseniorských organizací. 
 
Cíl: Podpora činnosti krajských poboček 
Popis: Podpora činnosti vedoucích krajských poboček. Vedoucí krajských poboček komunikují se 
členy z krajů a zároveň informují vedení asociace o veškerých aktivitách. Pořádání krajských 
pracovních dnů. Podpora komunikace s místními samosprávami. 
 
Cíl: Pořádání odborných akcí ČAPS pro členy, seniory a veřejnost 
Popis: Pořádání konferencí, nadregionálních odborných akcí (např. přednášky k problematice GDPR, 
inspekcí sociálních služeb, aktuální právní úpravy týkající se poskytování sociálních služeb a otázky 
týkající se podpory zdravého stárnutí a další proseniorské tématiky) pro členy, seniory i veřejnost. 
 
Cíl: Setkávání předsedy organizace se zástupci veřejné správy 
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Popis: Setkávání předsedy organizace se zástupci veřejné správy (např. MPSV, MZ, zástupci krajů 

Vyhodnocení úspěšnosti projektu:  
 
- pracovník v pozici vedoucího kanceláře ČAPS = pracovní smlouva 
- počet vydaných newsletterů = webové stránky ČAPS 
- nová webová prezentace ČAPS = webové stránky ČAPS 
- počet krajských pracovních dnů = program, pozvánky + prezenční listiny 
- počet tiskových zpráv nebo vystoupení v médiích = záznamy z médií tiskové zprávy v tiskovinách 
- počet setkání předsedy a zástupců ČAPS s novými krajskými radními pro oblast sociální = zápisy 
ze služebních cest 
- počet odborných akcí ČAPS = program, pozvánky + prezenční listiny 
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