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 Opis  Dobra praktyka  #1                                                                                      ITHACA 

Tytuł dobrej praktyki Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Pôle Aidant / Aidé  
w Limoges 

WWW 
 Strona organizacji, regionu lub projektu, 
 jeśli jest dostępna 

https://pole-aidants-aides.fr/  

EMAIL form3a@form3a.fr  

 Streszczenie 
Jakiego problemu lub wyzwania  
dotyczy dobra praktyka? 

 W jakim kontekście praktyka się  
 powiodła? 

 Jakie cele zostały osiągnięte? 
 Jakie główne działania zostały 
 przeprowadzone? 
 

 

 
Centrum jest prowadzone przez organizację pozarządową w celu zapewnienia wsparcia 
opiekunom nieformalnym osób zależnych oraz ich podopiecznych. Oferuje m.in.: 

 Profesjonalne szkolenia dla opiekunów formalnych i nieformalnych w opiece nad osobą 

zależną prowadzone przez pracowników domów opieki społecznej i sektora medycznego 

(zarówno publicznego jak i prywatnego); 

 Możliwość przeprowadzenia wstępnej rekrutacji kadr opieki społecznej i medycznej  

w zakresie umiejętności praktycznych – dzięki udostępnieniu specjalnie do tego celu 

przygotowanego mieszkania demonstracyjnego – pracodawca może sprawdzić poziom 

umiejętności i przygotowania zawodowego swojego przyszłego pracownika; 

 Możliwość przetestowania nowoczesnych urządzeń/sprzętów służących do opieki; 

 Zapewnienie warunków do odpoczynku dla opiekuna nieformalnego i jego podopiecznego 

w specjalnie do tego przygotowanych pokojach; 

 Wsparcie psychologiczne dla opiekunów w ramach organizowanych raz w tygodniu 

sesjach „Kawa dla opiekuna”. 

Stowarzyszenie Adpad (Aide aux personnes à domicile), które prowadzi Centrum, organizuje także 

warsztaty animacyjne dla osób starszych, które mają na celu mobilizację zdolności intelektualnych 

seniorów oraz zapobieganie utracie autonomii. W przypadku, gdy osoba starsza nie może 

podróżować samodzielnie, Stowarzyszenie oferuje transport na warsztaty. 

 

https://pole-aidants-aides.fr/
mailto:form3a@form3a.fr
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Grupa docelowa/adresaci 
 Kim są główni interesariusze i beneficienci 
 dobrej praktyki?  

Opiekunowie nieformalni osób zależnych oraz ich podopieczni 

Źródła finansowania  Budżet organizacji pozarządowych, wsparcie z programów finansowanych przez administrację 
publiczną, wsparcie sponsorów 

Łączna wartość /kwota 
dofinansowania 

Centrum zatrudnia 4 osoby na pełen etat. 
Roczny koszt działania Centrum wynosi ok. 200 tys. euro. 
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Opis  

Najważniejsze osiągnięcia (rezultaty) 
 Co świadczy o sukcesie dobrej praktyki? 
 

 

  Rezultaty ilościowe (twarde) 
  (liczba zaangażowanych osób, liczba 
  przeprowadzonych szkoleń/warsztatów, 
  liczba zrealizowanych wydarzeń  etc.) 

Centrum jest chętnie odwiedzane przez opiekunów nieformalnych, w samym 2019 roku 
zorganizowano ponad 360 szkoleń i warsztatów dla opiekunów nieformalnych. 
Ponad 4,5 tys. osób wzięło udział w szkoleniach i warsztatach. 
 

 Rezultaty jakościowe (miękkie) 
 (efekty społeczne, gospodarcze lub   
 środowiskowe projektu,  zmiana sytuacji 
 grupy docelowej  w wyniku wdrożenia 
 dobrej praktyki etc. 

- zwiększone kompetencje opiekunów (formalnych i nieformalnych) w zakresie świadczenia opieki 
  osobom niesamodzielnym; 
- poprawa wizerunku profesji opiekuna osób niesamodzielnych 
- zwiększenie pewności siebie opiekunów w zakresie świadczenia opieki (dzięki ćwiczeniom 
  praktycznym) 
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wyzwań i odpowiedzialności za opiekę nad osobą 
   starszą lub niesamodzielną, 
- umożliwienie opiekunom powrotu do życia społecznego i zadbania o własne potrzeby. 
 

 Oddziaływanie na poziomie regionalnym, 
 krajowym, międzynarodowym   
 (wpływ wdrożenia praktyki na szerszy krąg 
 potencjalnych odbiorców)  

Organizacja centrum we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz firmami 
jest przykładem stworzenia ekosystemu działającego na rzecz poprawy jakości życia osób starszych 
oraz ich opiekunów. 

 Okres realizacji  

(data rozpoczęcia/zakończenia, liczba 
miesięcy ) 

Wrzesień 2015 – obecnie  
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Opis  

Innowacyjność  
Co było innowacyjne? 
Jaką nową metodę i podejście 
zastosowano? 

Czynnikiem, który odegrał kluczową rolę w realizacji projektu, była współpraca organizacji  
z różnych sektorów: publicznego, pozarządowego oraz biznesu. Innowacja kryje się w ekosystemie 
stworzonym przez stowarzyszenie dzięki ścisłemu partnerstwu z instytucjami publicznymi oraz 
interesariuszami działającymi na poziomie lokalnym, jak m.in. organizacje świadczące usługi 
osobom starszym i niesamodzielnym oraz ich opiekunom. 

Napotykane trudności 
(wyciągnięte wnioski) 

b.d. 

Potencjał transferowalności 
Dlaczego praktykę można uznać  za 
interesującą dla innych  regionów? 

Czy są możliwości „przeniesienia” praktyki (lub 
niektórych jej aspektów) do nowych  regionów?    
 

 

Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Pôle Aidant / Aidé oferuje wartościowe wsparcie 
opiekunom w zakresie finansowym, praktycznym i emocjonalnym, ułatwiając im świadczenie 
opieki swoim podopiecznym, ale także dając przestrzeń na wygospodarowanie czasu prywatnego 
opiekunów, którzy potrzebują wytchnienia od opieki, często świadczonej w trybie 24/7. 
 
Ponadto jest to dobry przykład współpracy organizacji działających w różnych sektorach: 
publicznym, prywatnym i pozarządowym. 

 


