DŮSTOJNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO PEČUJÍCÍ I SENIORY
S JEŽÍŠKOVÝMI VNOUČATY

V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašuje Nadační fond
Českého rozhlasu tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy. Třetí letošní
výzva je pro nás první, kterou věnujeme Vám, pracovníků a pracovnicím domovů pro
seniory, protože jedině tam, kde jsou spokojení pečující, mohou být spokojení také
klienti.
„Naši zaměstnanci jsou demotivovaní a je mezi nimi napětí. Potřebuji to změnit.“ „Chci,
aby mě práce znovu bavila, ale jsem vyhořelý a unavený.“ I tak zní zadání, se kterými
se obrací ředitelky a ředitelé zařízení pro seniory na organizaci MILA. Ta s programem
D.O.M.A. usiluje o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. O spolupráci s
MILOU mají zájem nejčastěji lidé z vedení zařízení pro seniory, kteří si třeba i díky
covidu uvědomili, jak důležité je posilovat to nejzákladnější – zdravou komunikaci v
týmu i s klienty, příjemnou atmosféru, motivaci i hrdost pečovatelů nebo jejich přístup
ke klientům. Jasnější představu o práci organizace MILA v rámci programu D.O.M.A.
získáte z rozhovoru s ředitelkou a hlavní sestrou DS Novovysočanská v Praze.
Zní to dobře? Díky spolupráci s Ježíškovými vnoučaty můžete být dalším zařízením,
které využije podporu programu D.O.M.A.
Co můžete získat?
Na míru sestavenou kombinaci skupinových i individuálních setkání, zážitkových
workshopů i školení nebo profesionálního koučinku. 50 hodin spolupráce se
specialistkami z organizace MILA po dobu zhruba 6 měsíců, které finančně pokryjí
právě Ježíškova vnoučata.
Kdo může žádat o podporu?
Žádat mohou všechny organizace registrované v projektu Ježíškova vnoučata, tedy
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, denní stacionáře pro seniory či
podobná zařízení sociálních a/nebo zdravotních služeb pro seniory.
Do kdy a jak je možné se přihlásit?

Pokud máte o spolupráci s MILOU v rámci programu D.O.M.A. s Ježíškovými vnoučaty
zájem,
přihlaste
se
vyplněním
motivačního
formuláře
(https://forms.gle/35UTzP1FUnpz8GVy5) do 1. 6. 2022.
Jak budeme vybírat a kdy vám dáme vědět?
Vaše odpovědi z motivačního formuláře si pečlivě nastudujeme. Na 7. 6. pozveme
zástupce vybraných zařízení na 30minutové video hovory, které rozložíme do celého
dne. Konečné rozhodnutí sdělíme pěti vybraným domovům do 10.6. Spolupráce s
MILOU začne do konce června 2022 nebo dle domluvy.
Vaše Ježíškova vnoučata z Nadačního fondu Českého rozhlasu a tým organizace MILA

