
Projektová fiše
Kód projektu: 14-08-KU-OSV-0410
Název projektu: Information Network of Social And Health Services
Zkratka projektu: Information Network

Cíl projektu:

Vytvořit funkční systém pěti informačních center na území kraje
se zabezpečenou metodickou a softwarovou podporou a se
zavedeným systémem spolupráce organizací a institucí v
sociální a zdravotní oblasti. Finanční zdroj přímo nestanoví
dobu udržitelnosti projektu, ale předpokládámě, že zavedená síť
informačních center by měla být po odpilotování zachována ve
vhodném rozsahu jako služba veřejnosti.

Předpokládaný termín začátku: 01.01.2015
Předpokládaný termín ukončení
realizace: 31.12.2017

Rozpočet projektu celkem: 28543817.00
Udržitelnost projektu: Ne
Udržitelnost projektu v měsících:
V přípravné fázi kryto rozpočtem
kraje: Ne

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení
Zahajovací konference 31.03.2015

Vytvoření hlavního
expertního týmu

Bude vytvořen expertní tým složený z odborných zástupců
veřejné správy, poskytovatelů sociálních a zdravotních
služeb a z dalších odborníků (např. vzdělávací instituce).

31.05.2015

Analýza a následná
syntéza

Bude provedena analýza a následná syntéza všech doposud
existujících materiálů zaměřených na překryv sociálních a
zdravotních služeb s rozdělením na mikroekonomickou a
makroekonomickou část.

31.08.2016

Uspořádání workshopů
a kulatých stolů

Bude uspořádáno 12 workshopů a 9 kulatých stolů v
průběhu 3 let. 30.09.2017

Příprava koplexní
webové aplikace

Webová aplikace umožní shromažďovat a editovat
informace o sociálních a zdravotních službách, vést
společný pořadník zájemců o službu, vést proces
informování dle schválených metodik, přístup pracovníků
spolupracujících organizací a získávat výstupy z evidence
řešených případů.

31.08.2016

Zřizování kontaktních
míst + provoz
infocenter a infokiosků

Vznikne 5 informačních center, ve kterých budou odborně
vyškolení pracovníci s využitím typových metodik
poskytovat informace a hledat řešení nepříznivé situace.

31.12.2017

Návrh implementace
výstupů pro rozšíření do
ostatních krajů

Bude uspořádána závěrečná konference, které zhodnotí
průběh projektu, funkčnost informačních center a vydá
doporučení k dalšímu využití ověřeného řešení. Bude
vypracován návrh implementace.

30.11.2017

pospichalova
Textový rámeček
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Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Hlavní partner
Unie zaměstnavatelských svazů ČR Partner
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR Partner
Senior holding Partner
BDO Partner
Vysoká škola polytechnická Jihlava Partner
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR Partner
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Partner

Tým projektu
Osoba Role

Jiří Bína Projektový manager
Erika Volavková Koordinátor
Lenka Hondlová Finanční manager

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem Komunitární programy 2014+ 28543817.00
Výdaj Komunitární programy 2014+ 28543817.00




