
 

Úroveň domácí péče pro seniory v Moldavsku vzrostla i díky Diakonii 
 

Praha, 22. 2. 2017 – Po 3 letech skončil projekt Diakonie a jejích partnerů „Rozvoj 

služeb domácí péče CASMED II“. Projekt pomohl pozvednout domácí péči 

poskytovanou seniorům a lidem s postižením na severu Moldavska na velmi vysokou 

úroveň. K tomu přispělo i sdílení českých zkušeností Diakonie. 

Projekt „Rozvoj domácí péče CASMED II“ byl trilaterální projekt. Hlavním donorem byla 

organizace Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS), dalším Švýcarský červený 

kříž (SRC). Českou stranu zastupovalo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

Diakonie ČCE (SHRS), moldavskou organizace CASMED. 

Hlavní činností projektu bylo poskytování domácí péče seniorům v Moldavsku. Moldavský 

stát není schopen potřebnou péči zajistit. Senioři mají velmi nízké důchody a často žijí 

osaměle a bez pomoci svých příbuzných, protože velká část obyvatel v mladém a středním 

věku se stěhuje za hranice země za prací.  

Zdravotní péči poskytuje přímo organizace CASMED. Péči sociální až na výjimky 

vykonávají partnerské neziskové lokální organizace, které se sdružují v síti CASMED. 

CASMED pečoval za 3 roky projektu o více než 3 000 klientů. Ročně zorganizoval přes 

50 000 návštěv domácí péče. V současnosti spolupracuje ve 30 lokalitách s 18 

organizacemi.  

Celkově CASMED zaměstnává 75 osob, což je na místní poměry velké číslo. Takový počet 

zaměstnanců pomáhá snižovat velký problém regionu, nezaměstnanost. CASMEDu se díky 

zaměstnání koordinátorky dobrovolníků v roce 2015 také daří zapojovat více dobrovolníků. 

Jen samotný CASMED má 25 dobrovolníků. 

Diakonie ČCE – Středisko HRS byla v projektu především mentorem. Zajišťovala sdílení 

českých zkušeností nejprve z oblasti sociální a zdravotní péče, kde se nabízí obrovské 

know-how, později i z fundraisingu.  

V posledním roce projektu uspořádala Diakonie – SHRS pro CASMED školení českého 

experta Milana Štefance na téma lobbování, advokacie a práce s médii. Účastníci při nich 

dostali nejen teoretické informace, ale zkoušeli také připravit své reálné kampaně nebo 

komunikaci s médii. Školení byla účastníky velmi dobře hodnocena jako vysoce přínosná. 

DČCE-HRS pro CASMED zorganizovala také studijní návštěvu v České republice, 

zaměřenou tentokrát na síťové organizace, přímou péči v terénu a aktivní stáří. Účastníci 

plánují, že poznatky ze stáže uplatní v činnostech svých organizací. 

Projekt pozvedl za 3 roky společné práce domácí péči pro seniory a lidi s postižením 
v Moldavsku na velmi vysokou úroveň. 

 

https://www.heks.ch/
https://www.redcross.ch/de
http://diakoniespolu.cz/
http://casmed.md/


 

Kontakt: 

Mgr. Lukáš Macek 
koordinátor zahraničních projektů 
tel. +420 731593210 
e-mail: macek.spolu@diakonie.cz 
web: diakoniespolu.cz 
 
Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  
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