ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE MEZI JANSKÝMI LÁZNĚMI A LÁZNĚMI SZCZAWNO-JEDLINA
V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 je část prostředků vyčleněna
k využití a podpoře malých projektů, tzv. mikroprojektů. Státní léčebné lázně Janské Lázně společně
s polskými lázněmi Szczawno-Jedlina obdržely finanční podporu na projekt týkající se výměny
zkušeností mezi rehabilitačními pracovníky obou výše uvedených lázeňských subjektů. Projekt nese
název Výměna zkušeností v rehabilitaci v Janských Lázních a Szczawno-Zdrój.
Cílem projektu je výměna zkušeností, společná spolupráce a setkávání pracovníků zdravotnických
institucí na české a polské straně. Společným tématem pro oba lázeňské subjekty je rozšíření
a zkvalitnění poskytované rehabilitační péče díky poznatkům získaných během výměnných stáží.
V rámci výměnné stáže dojde k vzájemnému poznávání a sdílení dobré praxe, nových postupů a
řešení, k možnému přenosu know-how a samotnému zkvalitnění rehabilitační péče ve výše
uvedených zdravotnických zařízeních ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s. p. a Uzdrowisku
Szczawno-Jedlina S.A. Klíčovými tématy výměnných stáží budou rehabilitační a fyzioterapeutické
postupy ve zdravotnickém zařízení na české straně a na polské straně, vzhledem k tomu, že každé
zařízení využívá odlišného rehabilitačního přístupu, ale i jiných metod. Obě dvě zařízení si mají po
odborné stránce co předávat.
Cílovou skupinou projektu jsou rehabilitační pracovníci partnerských institucí, kteří se podílí na
výměně zkušeností formou výměnných stáží a dojde tak mezi nimi k navázání nových kontaktů a
vazeb. Cílová skupina zvýší počínající spolupráci obou institucí v příhraničním regionu.
Celkový záměr projektu bude mít v konečném důsledku i dopad na samotného pacienta či lázeňského
hosta, díky nově získaným poznatkům rehabilitačních pracovníků, může dojít k rozšíření stávající
nabídky rehabilitačních metod, jak v Janských Lázních, tak v Uzdrowisku Szczawno-Jedlina.
Podružným cílem projektu je též navázání dlouhodobé spolupráce mezi oběma partnerskými
institucemi.
Projekt je realizován od dubna 2017 do konce března 2018. Celkové předpokládané náklady projektu
jsou 19.113,21 Euro. Z toho předpokládaná dotace 85% z EFRR činí 16.246,22 Euro.

