
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov Háj, příspěvková organizace

Název projektu Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj

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 1. Zajištění podpory pracovníků zapojených do realizační fáze 
procesu transformace formou vzdělávání, supervizní podpory a 
profesní diagnostiky.
2. Koordinace realizační fáze procesu transformace týmem 
interních a externích odborníků tak, aby byl přechod uživatelů do 
komunitní služby plynulý a bezproblémový. 
3. Zvýšení kompetencí klientů v rámci přípravy na přechod do 
komunitní služby (nákup technického vybavení)
4. Informovanost veřejnosti o procesu transformace

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Předkládaný projekt je zaměřen na podporu realizační fáze 
procesu transformace Domova Háj. Podpora spočívá zejména v 
činnostech cílených na přechod klientů ze stávající 
velkokapacitní služby do služby komunitního typu - integrace do 
běžné společnosti za podpory sestaveného týmu odborníků. 
Zajištěna bude aktualizace metodik a pracovních 
postupů,podpora pracovníků prostřednictvím supervizní činnosti, 
odborného vzdělání zaměřeného na přechod klientů do nové 
služby a na potřeby stávající organizace, personál bude 
podpořen i profesní diagnostikou.Celá realizační fáze procesu 
transformace bude podpořena koordinační a konzultační 
činností.

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

1. Odborně vzdělaný personál v oblastech směřujících k 
aktivizaci klientů a podpoře jejich samostatnosti v rámci 
realizační fáze procesu transformace a v dalších oblastech dle 
potřeby organizace.
2. Podpořený personál formou supervize, profesní diagnostiky a 
konzultační činností.
3. Vypracované a zveřejněné analytické strategické dokumenty 
včetně evaluačních: 
     a) Znaky a vodítka procesu deinstituonalizace
     b) Podpůrná asistence při přechodu klienta do nové služby 
(analýza schopností a dovedností klientů Domova před a po 
realizaci podpůrné asistence)
     c) Přechod z "ústavu" do "Domova" - popis přechodu očima 
klientů, pohled na službu před přechodem, po přechodu (a to jak 
na "ústav", tak na komunitní bydlení) a srovnání
4. Zajištění vhodného zařízení a vybavení s cílem zvýšit 
kompetence klientů.
5.Informovaná veřejnost o procesu transformace.

Projektový tým

Projektový manažer Mgr. Pavlína Dvořáková

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři Nejsou.

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)
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Plánovaný začátek projektu 1.7.2018

Plánované ukončení projektu 30.6.2021

Finanční rámec
Celkové náklady projektu 7 190 811,25

Průměrné roční provozní náklady 2 396 937,08

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).

Rozpočet projektu je financován 
formou rozpadu financování v 
této výši: 85 % EU, 10 % státní 
rozpočet a 5 % žadatel. 
Příspěvková organizace bude 
svůj podíl financovat vlastními 
zdroji.

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

ne

Celkové nepřímé výdaje

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok

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

Tento dokument

Datum zpracování 16.5.2017

Zpracovatel kumpa




