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Zadanie nr 1
Przygotowanie Nowego Modelu Zapobiegania nast?pstwom nieszcz??liwych zdarze? i
ich skutkom (NMZ) we wspó?pracy z partnerem zagranicznym
Okres realizacji zadania od dnia 01.09.2019 - 31.07.2020 (11 m-cy)
ETAP I - IX.2019
- powo?anie zespó?u merytorycznego ds. przygotowania i wdro?enia NMZ. I zespó?- Miejskie
Centrum Us?ug Socjalnych we Wroc?awiu (MCUS) - 8 ekspertów; II zespó?- Uniwersytet
Medyczny im. Piastów ?l?skich we Wroc?awiu (UMED) - 5 ekspertów; III zespó? - Azienda
Pubblica di Servici alla Persona Giorgio Gasparini Vignola (MODENA, W?OCHY) – (PZ) 4 ekspertów.
Co najmniej 1 ekspert - specjalista w dziedzinie niedyskryminacji, w tym dost?pu dla osób niepe
?nosprawnych (ON), równo?ci szans i p?ci, przeprowadzi w tym zakresie szkolenie dla personel
u (termin szkolenia IX.2019).
ETAP ZREALIZOWANY
ETAP II - 5.IX.2019 - 29.II.2020
-pog??biona diagnostyka stanu istniej?cego
w Polsce w zakresie mo?liwo?ci merytorycznych planowanych do
wdro?enia NMZ w Polsce. Badania w?asne MCUS i UMED poprzedzone
okre?leniem potrzeb i za?o?e? do diagnostyki
we wroc?awskich DDP, i w skali kraju. Wynik: raporty i rekomendacje autorów. PZ dostarcza
niezb?dne informacje o przedmiocie bada? z funkcjonuj?cego u PZ systemu.
(grupa docelowa: klienci DDP, pracownicy DDP).
ETAP ZREALIZOWANY

ETAP III - 25.06.2020

1/8
Phoca PDF

Harmonogram realizacji projektu

Warsztaty on-line z Parterem Zagranicznym przygotowuj?ce do opracowania roboczej wersji
Nowego Modelu Wsparcia. Zapoznanie si? z dotychczasowymi wynikami prac, wymiana uwag i
wskazówki do zebranego materia?u Planowany termin warsztatów: 25.06.2020

ETAP ZREALIZOWANY

ETAP IV - VI. 2020
- dopracowanie koncepcji modelu do testowania - zespo?y MCUS i UMED. Zebranie informacji i
przygotowanie raportu z warsztatów on-line
ETAP ZREALIZOWANY

ETAP V - VII. 2020
- stworzenie przewodnika po NMZ do testowania
-na podstawie koncepcji przyj?tego rozwi?zania zespo?y MCUS i UMED opracuj?
przewodnik po NMZ w celu jego wykorzystania w testowaniu przyj?tego rozwi?zania wersja elektroniczna.
ETAP ZREALIZOWANY

Zadanie nr 2
Testowanie NMZ
Okres realizacji zadania od dnia 01.08.2020 - 31.03.2021 (8 m-cy)
ETAP I- VIII.2020 - IX.2020
- opracowanie narz?dzi badawczych do testowania przez ekspertów UMED. Eksperci MCUS
-ankiety i formy obserwacji.
ETAP II - X.2020 - III.2021
- testowanie wypracowanego modelu:
1) bie??ca praca w zakresie NMZ z testowymi grupami przez 6 m-cy.
2) szkolenia dla pracowników MCUS - pracownicy 8 DDP (grup testowe) prowadzone

2/8
Phoca PDF

Harmonogram realizacji projektu

przez ekspertów UMED.
Ramowy zak?adany zakres szkole?:
1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilno?ci, równowagi i upadki”
2 szkolenie „Sposoby zapobiegania upadkom w?ród osób starszych”
3 szkolenie „Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych”
4 szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podesz?ym wieku”
5 szkolenie „Edukowanie klientów i utrwalanie ich nowych nawyków usprawniaj?cych
styl ?ycia codziennego mieszka?ca”
W szkoleniach b?dzie uczestniczy? ??cznie 40 pracowników MCUS, w zwi?zku z tym
zaplanowano 3 edycje po 5 szkole? dla ka?dej z grup 3 grupy pracowników (1 szkolenie
16 osób) szkole? (??cznie 15 szkole? 1 dniowych).
W szkoleniach zostan? u?yte metody i narz?dzia prze?amuj?ce stereotypy zwi?zane z p?ci?
i niepe?nosprawno?ci?. Materia?y szkoleniowe b?d? nagrane na pendrive'ach.
Dok?adne terminy szkole? zostan? podane w terminie pó?niejszym.
3) szkolenia dla klientów DDP i cz?onków rodzin/opiekunów faktycznych prowadzone
przez ekspertów UMED.
Zakres szkole?:
1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilno?ci, równowagi i upadki
(w tym sposoby zapobiegania upadkom w?ród osób starszych)”
2 szkolenie „Warsztaty: profilaktyka w zakresie ograniczania nieszcz??liwych zdarze?,
przeciwdzia?anie negatywnym czynnikom wyp?ywaj?cych z problemów zwi?zanych
z barierami architektonicznymi”.
Szkolenia odb?d? si? w zakresie 2 powy?ej tematyk, po 2 szkolenia w 8 DDP ??cznie
16 szkole?. Zaplanowano udzia? 160 klientów DDP i 20 cz?onków rodzin/opiekunów
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faktycznych.
Dok?adne terminy szkole? zostan? podane w terminie pó?niejszym.
4) bie??cy monitoring testowania prowadzony przez ekspertów MCUS, na podstawie
wypracowanych narz?dzi badawczych -obserwacje, korekty i uwagi do modelu,
przygotowanie i uzupe?nienie danych do analizy i raportu z testowania.
Uczestnicy na etapie testowania b?d? pozyskiwa? wiedz? i umiej?tno?ci z wykorzystaniem
sprz?tów specjalistycznych w zakresie swojego bezpiecze?stwa i profilaktyki
niebezpiecznych zdarze?. Zapewniony zostanie kontakt z ekspertami UMED i MCUS.
Zadanie nr 3
Analiza efektów testowanego NMZ w zakresie oferty ?wiadczonych us?ug dla
mieszka?ców DPS i klientów DDP
Okres realizacji zadania od dnia 01.04.2021 – 30.06.2021 (3 m-ce)
ETAP I - IV.2021
- analiza danych zebranych w procesie testowania i przygotowywania danych do raportu
przez ekspertów MCUS.
ETAP II - IV.2021
- zestawienie wyników testowych z danymi historycznymi przez ekspertów MCUS
ETAP III - V.2021
- analiza danych i opracowanie raportu z testowania przez eksp. UMED. Raport z
testowania nie b?dzie zawiera? stereotypów zwi?zanych z p?ci? i niepe?nosprawno?ci?,
podkre?la równe traktowanie u?ytkowników i odbiorców NMZ.
ETAP IV- V.2021
wizyta studyjna u Partnera Zagranicznego wizyta ekspertów MCUS, UMED (??cznie 13 osób),
w celu wymiany do?wiadczenia, zdobycia informacji, obserwacji sposobów rozwi?zania
problemu PZ, tak, aby wypracowane rozwi?zanie by?o optymalne do wdro?enia w Polsce
(wykorzystanie do?wiadczenia PZ, aby ograniczy? potencjalne b??dy i ewentualne ryzyko).
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ETAP V - VI.2021
Weryfikacja i uzupe?nienie materia?ów o do?wiadczenie i wiedz? z wizyty studyjnej,
opracowanie za?o?e? do wersji ostatecznej modelu

Zadanie nr 4
Opracowanie ostatecznej wersji NMZ

Okres realizacji zadania od dnia 01.07.2021 – 31.12.2021 (6 m-cy)
ETAP I - VII 2021 - VIII.2021
- opracowanie NMZ z uwzgl?dnieniem wyników testowania - zadanie realizowane przez
ekspertów MCUS przy udziale ekspertów UMED.
Opracowany model uwzgl?dnia wyniki przeprowadzonych wcze?niej zada?.
ETAP II - IX 2021 – X.2021
- opracowanie instrukcji stosowania nowego rozwi?zania, której kszta?t i charakter b?dzie
wynika? z jego specyfikacji – zadanie realizowane przez ekspertów MCUS i UMED. Eksperci
wykorzystaj? raport z analizy wyników testowych oraz do?wiadczenie i wiedz? PZ w trakcie
bie??cych konsultacji. Ostatnia wersja NMZ oraz instrukcji b?dzie uwzgl?dnia?a zasad?
racjonalnego projektowania, aby rozwi?zanie by?o uniwersalne, wygodne, u?ytkowe, czytelne,
intuicyjne i elastyczne w stosowaniu. Opracowania te nie b?d? podkre?la?
stereotypów zwi?zanych z p?ci? i niepe?nosprawno?ci?.
ETAP III - XI 2021 – XII.2021
- wypracowanie ostatecznej wersji modelu przez ekspertów MCUS wraz z instrukcj?
u?ytkowania modelu oraz jego druk dla zdefiniowanych u?ytkowników.

Zadanie nr 5
Wdro?enie ostatecznej wersji NMZ w zakresie oferty ?wiadczonych us?ug
dla mieszka?ców DPS i klientów DDP
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Okres realizacji zadania od dnia 01.01.2022 – 30.04.2022 (4 m-ce)
ETAP I - I.2022 – II.2022
- opracowanie strategii wdro?enia NMZ w MCUS - realizowane przez ekspertów MCUS.
ETAP II - II.2022
- opracowanie zarz?dzenia Dyrektora MCUS realizowane przez ekspertów MCUS
(przygotowanie zarz?dzenia). Wdro?enie przez Dyrektora MCUS NMZ w MCUS.
ETAP III - I.2022 – II.2022
- szkolenia wdro?eniowe dla pracowników DDP MCUS realizowane przez pracowników
i ekspertów UMED. Zakres szkole? wdro?eniowych dla pracowników DDP MCUS:
1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny, zaburzenia mobilno?ci, równowagi i upadki –
teoria i praktyka”.
2 szkolenie „Sposoby zapobiegania upadkom w?ród osób starszych - teoria, praktyka”.
3 szkolenie „Uczenie jak uczy? - zasady przekazywania wiedzy - edukacja klientów przez praco
wników MCUS”.
4 szkolenie „Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych”.
5 szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podesz?ym wieku”.
W szkoleniach b?dzie uczestniczy? ??cznie 40 pracowników MCUS, w zwi?zku z tym
zaplanowano 3 edycji szkole? (??cznie 15 szkole? 1 dniowych).
Dok?adne terminy szkole? zostan? podane w terminie pó?niejszym.
ETAP IV- II 2022 - III.2022
- szkolenia wdro?eniowe dla klientów DDP MCUS realizowane przez pracowników i
ekspertów UMED. Zakres szkole? wdro?eniowych dla klientów DDP MCUS:
1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilno?ci, równowagi i upadki
(w tym sposoby zapobiegania upadkom w?ród osób starszych) – teoria i praktyka
(warsztaty, przyk?ady)”
2 szkolenie „Profilaktyka w zakresie ograniczania nieszcz??liwych zdarze?,
przeciwdzia?anie negatywnym czynnikom wyp?ywaj?cych z problemów zwi?zanych
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z barierami architektonicznymi - teoria praktyka (warsztaty, przyk?ady)” . Szkolenia odb?d? si?
w zakresie 2 powy?ej tematykach, po 2 szkolenia w 8 DDP - ??cznie 16 szkole?.
Zaplanowano udzia? 160 klientów DDP i 20 cz?onków rodzin/opiekunów faktycznych.
Dok?adne terminy szkole? zostan? podane w terminie pó?niejszym.
ETAP V- IV.2022
- uruchomienie programu - rozpocz?cie pracy z klientami DDP w ramach NMZ.
Etap ten nast?pi jednocze?nie z etapem szkole?. Strategia i szkolenia zostan?
opracowane tak, aby nie powiela? stereotypów zwi?zanych z p?ci? i niepe?nosprawno?ci?.
Przy rekrutacji nowego personelu do NMZ osoby niepe?nosprawne, pod warunkiem,
?e spe?ni? wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze. Materia?y szkoleniowe
b?d? nagrane na pendrive'ach w celu zaoszcz?dzenia papieru i toneru oraz energii.
Zadanie nr 6
Opracowanie rekomendacji i instrukcji do NMZ

Okres realizacji zadania od dnia 01.02.2022 – 30.04.2022 (3 m-ce)
ETAP I II 2022 - III.2022
- przygotowanie materia?ów do rekomendacji - realizowane przez ekspertów MCUS.
Cel - zebranie wszystkich materia?ów niezb?dnych do opracowania rekomendacji
do wdro?enia NMZ przez inne podmioty prowadz?ce DPS lub DDP.
ETAP II IV.2022
- opracowanie rekomendacji, stanowi?cej ca?o?ciow? i spójn? strategi? wdro?enia
rozwi?zania wypracowanego we wspó?pracy z PZ, uwzgl?dniaj?c wszystkie aspekty:
formalne, ekonomiczne, merytoryczne, szanse i zagro?enia. Realizowane przez ekspertów
UMED. Ostateczna wersja rekomendacji (wydane w formie publikacji) zostanie zlecona
do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED.
Rekomendacje zostan? opracowane w taki sposób, aby nie powiela?y stereotypów
zwi?zanych z p?ci? i niepe?nosprawno?ci? wydane oraz przygotowane w formie
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elektronicznej, a informacje o rekomendacji i mo?liwo?ci skorzystania z nich zostanie
opublikowana na stronie internetowej MCUS. Zostanie te? opracowana i zamieszczona
na stronie internetowej MCUS w wersji: dla osób niedowidz?cych oraz dla osób
g?uchoniemych.
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