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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Zahájení realizace projektu s názvem  

„Učící se organizace DS Blaník“ 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009542, Realizace 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020 

 

Domov pro seniory Blaník zahájil k 1. 2. 2018 projekt „Učící se organizace DS Blaník“, který 
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost.   

• datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2018 
• datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 12. 2020 

Projekt se chce zaměřit na zavedení principů age managementu do práce. Délka života se 
prodlužuje a bude ovlivňovat obě skupiny – zaměstnavatele i zaměstnance.  

Hlavním cílem projektu je nastavit řízení s ohledem na věk zaměstnanců a zohlednit měnící 
se zdroje (kompetence, zdraví, hodnoty, postoje, motivace). DS Blaník se chce připravit na 
očekávané změny v demografické struktuře pracujících, nastavit si principy učící se 
organizace včetně zapojení interních odborníků. 

Hlavní cíl se skládá z těchto momentů: 

 
• Pomoc pracovníkům 
• Zvýšení adaptibility starších pracovníků 
• Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 
• Kompetence pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu 

práce 



 

 
 
 

 

 

Domov pro seniory Blaník se zaměří na budování motivace, samostatnosti, zvýšení 
sebevědomí, pomoc při stanovení pracovních a osobních cílů, podpoří rozvoj pracovních 
kompetencí a posílení pracovních návyků. 

  
 
Očekávané změny v důsledku projektových aktivit: 

• Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce 
• Zvýšení sebedůvěry 
• Získání lepšího postavení v týmu spolupracovníků 
• Získání odborné podpory 
• Získání nových kompetencí využitelných na současném trhu práce 
• Získání IT dovedností 
• Získání nových podnětů pro sebevzdělávání 
• Dobré pracovní prostředí 
• Nastartování procesu vlastního rozvoje 
• Vysoká pracovní schopnost 
• Férové postoje ke stárnutí 
• Motivace a vůle pokračovat v práci 
• Vyšší motivace pracovat v kolektivu spolupracovníků  
• Možnost zapojení i v seniorském věku aj. 

 
 

 

 

Koordinátor projektu za Domov pro seniory Blaník:  

PhDr. Jana Kumprechtová 

e-mail: j.kumprechtova@remisvit.cz 

tel.: 601 381 888 
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