VALORIS
Infoleht nr 1, Jaanuar 2008
Mis on VALORIS?
VALORIS on sotsiaalhoolekande asutuste kvaliteedi hindamise meetod, mille töötas
välja CEDIS- Euroopa Sotsiaalse Integratsiooni Arendamise Komitee. VALORIS projekti
põhieesmärk on parandada sotsiaalhoolekande asutustes pakutavate teenuste kvaliteeti
ning hõlmata sellega kogu Euroopa Liitu. Kahe aastane projekt on finantseeritud EL
Leonardo da Vinci Uuendussiirde Programmi raames

Projekti partnerid
Juhtorganisatsioon on CEDIS Prantsusmaalt. Partnerorganisatsioonid on ALTEA EUROPE
(Hispaania), KAFOS ( Poola) ja SIKSALI ARENDUSSELTS (Eesti). VALORIS projekti
raames antakse Euroopa partnerite käsutusse VALORIS vahend, et nad saaks seda
kohandada ja võtta see enda struktuurides kasutusele, et pakkuda sotsiaalhoolekande
teenuste kasutajatele paremat kvaliteeti.

Sihtgrupp ja põhitegevused
Projekti

tulemuste

lõppkasusaajateks

on

sotsiaahoolekande-

asutustes olevad puudega või erivajadustega inimesed ja nende
perekonnad. Pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine aitab
parandada nende elukvaliteeti.
VALORIS- T.I.Q.S.S

eesmärk on uuenduste elluviimine ning

projekti põhitegevusteks on:
! VALORIS metoodika kohandamine Hispaania, Poola ja Eesti partnerite poolt
vastavalt iga riigi spetsiifikale ja vajadustele
! Sotsiaaltöötajate või teiste spetsialistide koolitamine, et nad omandaksid uusi
pädevusi ja õpiksid hindama sotsiaalhoolekandeasutuste teenuse kvaliteeti.
! Metoodika testimine partnerriikides ja teenuse kvaliteedi hindamine valitud
asutuses.

! Projekti tulemuste levitamine üle Euroopa läbi seminaride, mida VALORIS
projektis osalevad organisatsioonid korraldavad (igas partnerriigis üks seminar
2009. aastal)

Oodatud tulemused
! Projekti

tugimaterjalid:

VALORIS

vahendit

tutvustavad

dokumendid

(kontseptsioon, metoodika)
! Kohandatud ja tõlgitud VALORIS metoodika
! Dokumendid asutuste välise hindamise protseduuri läbiviimiseks
! Pedagoogiline

pakett:

hindamisjuhend,

soovitused,

konfidentsiaalsuse

kaardid, seletav toimik asutuse hindamiseks, mõju kaardid.
! Euroopa versioon VALORIS metoodikast - Euroopa partnerite
poolt täiustatud VALORIS vahend

Levitamine
Projekti tulemuste levitamine partnerorganisatsioonide vahel tagatakse, moodustades
selleks

Yahoo

grupi

vahendusel

võrgustiku.

Kindlustamaks

projekti

tulemuste

kasutamine ja levitamine ning muudatustest teavitamine projekti partnerite vahel ja
andmaks teavet võimalikele projekti vastu huvi tundvatele sotsiaalhoolekande- ja
meditsiiniasutustele Euroopas või maailmas, võetakse kasutusele veebipäevik. Pärast
projekti lõppemist on kavas müüa VALORIS metoodika Euroopa versiooni ja samuti
pedagoogilist paketti läbi VALORIS-T.I.Q.S.S võrgustiku.

Rohkem informatsiooni saab projekti kohta:

Aurore BARBASTE , e-mail ass.cedis@wanadoo.fr
Kaidi-Mari Liping, e-mail kaidimari@siksali.ee
Selle infolehe pildid on pärit Altealt, Hispaaniast, kus
toimus esimene partnerite kohtumine.

