
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Název projektu:              Ať mluvíme polsky – česky, spolu je nám vždycky hezky. 
Název žadatele:  Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava,        

příspěvková organizace 
Názvy partner ů: Dům senior ů „POHODA“, o.p.s., Orlová 

Powiat Wodzislawski – Dom Pomocy Społecznej im. 
PapieŜa J. Pawła II w Gorzycach 
Miasto Rybnik  –  Miejski Dom Pomocy Społecznej w 
Rybniku 

Schválená dotace z ERDF:   6 888 EUR 
Termín realizace:                   5/2011 – 6/2012 
 
 
Projekt vznikl za účelem obohacení společenského a kulturního života seniorů žijících 
v zařízeních sociálních služeb. Na obou stranách hranice došlo k partnerskému spojení 
poskytovatelů sociálních služeb seniorům, z toho dvou partnerů z české strany a dvou 
partnerů z polské strany. Cílem projektu bylo navázat mezilidské vztahy a rovněž vytvořit 
vazby seniorů  na obou stranách hranice.  
 
Protože sociální péče patří k typu služeb, jejichž poskytovatelé jsou ohroženi syndromem 
vyhoření, některé z aktivit projektu byly určeny také pro zaměstnance těchto zařízení. 
 
Každý z partnerů projektu zodpovídal za organizaci dvou aktivit, z toho jedné pro seniory a 
druhé pro zaměstnance. Všechny aktivity byly společné, t.z. česko-polské a určené pro klienty 
a zaměstnance všech partnerských zařízení. 
 
První aktivitou ostravského Domova pro seniory byla akce nazvaná "MISS SENIOR", která se 
konala v červnu 2011. Každý z partnerů projektu byl zastupován jednou soutěžící. Mezi 
disciplíny patřila kromě úvodního představení také volná disciplína v kostýmu, který 
představoval jedno roční období. V rámci této disciplíny předvedly soutěžící své umělecké 
dovednosti. Na závěr dostaly soutěžící otázku v česko-polském vědomostním kvízu. O vítězce 
rozhodovala odborná porota složená z představitelů partnerů projektu. Celkovou vítězkou se 
stala jedna z polských soutěžících. Zbývající účastnice byly zvoleny jako Miss Sympatie, 1. 
Vicemiss a 2. Vicemiss. Všechny vítězky byly odměněny – dostaly šerpu, korunku, dárkový 
balíček a upomínkové předměty.  
 
V rámci společného odpoledne měli senioři možnost zatančit si a také zahrát si tombolu o 
ceny. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Účastníci dostali jako upomínku na 
společný den papírovou květinu s názvem projektu. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

"MISS SENIOR" v DPS Kamenec 
Foto: archiv Správce FM 

 
 
Druhou z aktivit organizovaných ostravským Domovem pro seniory byl relaxačně-vzdělávací 
pobyt pro zaměstnance. Tato třídenní akce se konala v září 2011 v Rožnově pod Radhoštěm. 
V rámci pobytu se zaměstnanci při odborných přednáškách seznámili s problematikou  
ekonomiky v tomto oboru a také se standardy poskytování sociální péče v ČR. Součástí 
aktivity bylo také seznámení se s prostředím a stylem poskytování služeb na druhé straně 
hranice. Pobyt byl ukončen návštěvou všech účastníků v ostravském Domově pro seniory. 
 
Kromě výše uvedených aktivit byly v rámci tohoto společného projektu realizovány tyto aktivity: 

- Májový pochod všech generací  (10.5.2011) – aktivita pro seniory konaná v Orlové; 
organizoval Dům seniorů „Pohoda“ o.p.s., Orlová 

- Vzdělávací akce pro zam ěstnance  (14. - 15.11.2011) – aktivita pro zaměstnance 
konaná v Horní Lomné; organizoval Dům seniorů „Pohoda“ o.p.s., Orlová 

- Biesiada ostatkowa w śląskim klimacie  (15.2.2012) – masopustní ples pro seniory 
konaný v Gorzycach; orgnaizoval Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa J. Pawła II w 
Gorzycach 

- Vzdělávací akce pro zam ěstnance  (21. - 22.3.2012) – aktivita pro zaměstnance 
konaná v Rybniku; organizoval Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku 

- Vzdělávací akce pro zam ěstnance  (4. - 5.6.2012) – aktivita pro zaměstnance konaná 
v Gorzycach; organizoval Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa J. Pawła II w 
Gorzycach 

- Svatojánská noc  (21.6.2012) – aktivita pro seniory konaná v Rybniku; organizoval 
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku. 

     


