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Sprawozdanie z II wizyty wspierającej  

Świebodzin, 30 stycznia 2020 roku 

 

Cel wizyty: podniesienie jakości usług opiekuńczych Domu „Homini” poprzez 
zaadaptowanie i wdrożenie modelu opieki Moniki Krohwinkel w okresie od 1.09.2019 do 
31.08.2020 roku. 

Wizyta wspierająca realizowana była w ramach Zadania 3: Dostosowanie modelu pracy w domu opieki 
Homini w oparciu o model niemiecki. Działanie 2: Sesja wspierająca – adaptacja modelu partnera do 
polskich warunków. 

Wizyta wspierająca podzielona była na etapy: 

- etap przygotowawczy (omówienie celu sesji, jej zasadności, sugestie kadry Homini) 

- etap opracowania (przygotowanie potrzebnych dokumentów, tłumaczenie, ustalenie osób do spotkania, 
ustalenie spraw organizacyjnych tj. obiad, serwis kawowy) 

- realizacja 

Sesja wspierająca odbyła się 30 stycznia w Świebodzinie, w siedzibie Domu Opieki Dziennej „Homini”. Brało 
w niej udział 16 osób. 

Partnerzy niemieccy zapoznali się z planami remontowymi Domu Opieki Homini, doradzali w zakresie 
zwiększenia ilości sanitariatów i pojedynczych pokoi do odpoczywania. Odbyło się również spotkanie z 
wykonawcą remontu Sali rehabilitacyjnej. Partnerzy przejrzeli podstawową dokumentację budowlaną, 
przygotowaną z myślą o remoncie pomieszczeń. Poznali również plany instalacji specjalnej windy.  

Sesja wspierająca zakończyła się podsumowaniem i wspólnym obiadem.  

Program wizyty wspierającej: 

1. Zapoznanie gości z planami remontowymi Domu Homini. 
2. Przybliżenie podstawowej dokumentacji budowlanej i kosztorysów. 
3. Spotkanie z wykonawcą inwestycji 
4. Zapoznanie z dalszymi planami prowadzenia domu. 
5. Podsumowanie spotkania i wspólny obiad. 
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