
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov Háj, příspěvková organizace

Název projektu "Jsme tu s vámi" - podpora služby komunitního typu vzniklého 
po transformaci Domova Háj, p. o.

Program, kam má být projekt předložen OPZ SC 2.2.1. - Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních 
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb 
podporujících sociální začleňování

Předpokládaný termín podání projektu 31.5.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu Cílem projektu je podpora nové služby komunitního charakteru 
Domova Háj, p. o. ve Světlé nad Sázavou, která vzniká v 
souladu s procesem transformace a deinstitucionalizace 
pobytových sociálních služeb. Organizace má schválený 
transformační plán, podle kterého postupuje za účelem 
začlenění klientů služby do běžné společnosti. 

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Vazba na projekt: Operační program Zaměstnanost
Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a 
sociálních služeb obecného zájmu.
Název výzvy: Podpora procesu transformace pobytových služeb 
a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Předkládaný projekt je zaměřen na podporu nové služby 
komunitního typu domova pro osoby se zdravotním postižením 
pro 6 klientů ve Světlé nad Sázavou. Vznik nové komunitní 
služby pro klienty se střední mírou podpory je plně v souladu s 
transformačním plánem a procesem transformace příspěvkové 
organizace KV Domov Háj. Podpořeny budou činnosti cílené na 
zabezpečení dostatečného počtu odborného personálu, 
koordinace procesů souvisejících s potransformační fází a 
aktivity podporující zapojení uživatelů do místní komunity.

Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované 
výstupy či výsledky projektu)

Výstupy projektu:
- dotace na mzdové prostředky 2 pracovníků v sociálních 
službách a 0,25 sociálního pracovníka,
- akreditované vzdělávání pracovníků, videotréninky, workshopy 
a supervize pracovníků nového DOZP Světlá nad Sázavou,
- podpora uživatelů služby nákupem vybavení podporující jejich 
aktivizaci a aktivizace formou terapií,
- individuální případové konzultace s uživateli - povinné 
zpracování zhodnocení změny v poskytování sociální služby, 
odstraňování ústavních prvků a prevence jejich vzniku v 
komunitní službě.

Projektový tým

Projektový manažer Mgr. Pavlína Dvořáková

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři Bez partnerů.

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.3.2018

Plánované ukončení projektu 28.2.2021

Finanční rámec

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)
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Celkové náklady projektu 5 303 445,02

Průměrné roční provozní náklady 1 767 815,00

Zdroj

EU fondy 85,00 %

Vlastní zdroje příspěvkové organizace 5,00 %

Státní rozpočet 10,00 %

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve 
kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet 
kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo 
spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

Z rozpočtu kraje budou 
financovány výdaje na kvalitnější 
zajištění služby, ale nebude se 
jednat o žádné vysoce 
nadstandardní aktivity. Příjmy z 
rozpočtu kraje budou v režimu 
vyrovnávací platby, což zaručuje 
efektivní vynakládání všech 
prostředků z veřejných zdrojů a 
zamezení riziku nadfinancování. 

Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést 
délku udržitelnosti projektu)

ne

Celkové nepřímé výdaje 1 060 689,00

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0,00

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 0

Vazba na strategii kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na 
roky 2016 - 2018

Tento dokument

Datum zpracování 16.5.2017

Zpracovatel kumpa




