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Zawiadomienie o powołaniu nowego Dyrektora Naczelnego
Domu Kopernika.
Drodzy Mieszkańcy, Członkowie Rodzin, Personel oraz Udziałowcy Domu Kopernika,

W celu podjęcia decyzji, dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko
Dyrektora Naczelnego Domu Kopernika oraz Fundacji Domu Kopernika,
Zarzad Dyrektorów przedsięwzięła kroki niezbędne do ustalenia potrzeb i
zamierzeń jakie Dom Kopernika stawia sobie za cel obecnie i w przyszłości.
W procesie przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora Naczelnego
została zaangażowana firma doradcza, specjalizująca się w zakresie wyzwań
stojących zarówno przed sektorem opieki długoterminowej oraz przed
odpowiednim wyborem kandyta mającym pełnic funkcję Dyrektora.
W wyniku tego kompleksowego procesu Zarząd Dyrektorów z przyjemnością
ogłasza powołanie Tracey Comeau, RN, MBA (c) na stanowisko Dyrektora
Naczelnego w dniu 9 listopada 2020 roku.
Tracey ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe pracując w działach
opieki długoterminowej i środowiskowej jako pielęgniarka i administrator.
W okresie ostatnich czternastu lat swojej kariery zawodowej zajmowała
wysokie stanowiska kierownicze. Była odpowiedzialna za inicjatywy
wiązane z pozyskiwaniem funduszy w celu udoskonalenia i podniesienia
poziomu opieki i programów na rzecz mieszkańców w
domach opieki długoterminowej.W swojej poprzedniej roli jako Dyrektor
Naczelny w jednym z największych etnicznych ośrodków opieki
długoterminowej w Ontario, Tracey była odpowiedzialna za zarządzanie
programami i opieką dla 395 mieszkańców działu dlugoterminowej i ponad 750
mieszkańców opieki samodzielnej, którymi opiekował się 600 osobowy
personel.
Stanowisko Dyrektora objęła poprzez proces akredytacji, uzyskując wzorową
pozycję w Accreditation Canada, a także dzięki wprowadzeniu usprawnień
organizacyjnych. Wcześniej jako Dyrektor do spraw usług zdrowotnych w
Central Health w prowincji Newfoundland i Labrador pani Comeau była
odpowiedzialna za wszystkie usługi zdrowotne w 21 społecznościach wiejskich.
W tej roli z sukcesem stworzyła pierwszy w prowincji Ogród Wędrówki
Terapeutycznej
Opieki
dla
Osób
dotkniętych
Demencją.
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Pozycje kierownicze, które zajmowała Tracey w Ontario, Newfoundland
i Labrador, obejmowały bezpośrednią współpracę na wszystkich szczeblach
rządowych. Dotyczyły prac mających na celu poprawę finansowa,
ustawodawstwa i rzecznictwa na szczeblu gminnym, prowincjonalnym
i federalnym. W ten sposób poszerzyła swoją wiedzę w zakresie
ustawodawstwa Ontario na temat opieki długoterminowej LTCHA z 2007 roku,
ustawy Home Care and Community 1994 r. (ostatnio zmienionej na Bill 175),
Connecting People to Home and Community Care Act, 2020 oraz projekty
finansowania dla wszystkich tych programów. Ma również wszechstronną
wiedzę na temat wymagań zdrowotnych LHIN / Ontario dotyczących umów
wielosektorowych (M-SAA) i umów o odpowiedzialności za usługi w domu
opieki długoterminowej (L-SAA), a także zgłoszeń CAPS i LAPS oraz wymogów
sprawozdawczych.
Tracey Comeau jest aktywnym członkiem AdvantAge Ontario-organizacji,
której członkiem jest Dom Kopernika. Jej zaangażowanie obejmuje pomoc
w rzecznictwie w całym sektorze charytatywnej opieki długoterminowej
w Ontario oraz przyczynianie się do rozwoju polityki publicznej w tym sektorze.
Tracey jest profesjonalnym Dyrektorem służby zdrowia z dużym
doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, tworzeniu zespołów,
rozwijania i ulepszania programów oraz angażowaniu społeczności w różne
przedsięwzięcia. Zarząd Dyrektorow jest przekonany, że będzie bardzo
znaczącym liderem w naszej społeczności, który będzie popierał innowacyjne
programy, mające na celu dobro mieszkańców, ich rodzin i personelu oraz
profesjonalnie zarządzał opieką, swiadczoną na rzec naszych seniorów, w
szczególności nad mieszkańcami dotkniętymi demencją.
Tracey Comeau pragnie zaprezentować swoją pasję do doskonałości w opiece
nad mieszkańcami, szanujac jednocześnie ich wartości, silne przywiązanie do
wiary katolickiej oraz Polsko-Kanadyjskie dziedzictwo w Domu Kopernika.
Powitajmy razem Tracey w naszej społeczności.
W imieniu Zarzadu Dyrektorów

Aleksandra Kurowska
Przewodnicząca Rady Dyrektorów

