
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

Název projektu Bydlíme, pracujeme, žijeme

Program, kam má být projekt předložen Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu 31.5.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření podmínek klientům se střední a 
nízkou mírou podpory v inkluzi do společnosti v oblasti volného 
trhu práce, využívání příležitostí v zapojení se do činností 
zájmových spolků a organizací působících v místě jejich bydliště, 
a posilování občanství a dobrých sousedských vztahů.

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Projekt je zaměřen na posilování a rozvoj kompetencí 
potřebných pro integraci klientů do běžného prostředí klientů i 
pracovníků. Klientům umožní žít svůj život v běžném prostředí, 
využívat širokou nabídku v dostupných veřejných službách, 
kulturních a sportovních aktivit, zájmových spolků a organizací. 
Pracovníkům umožní využívat dostupné metody sociální práce, 
podpoří dostatečné personální zajištění v oblasti počtu 
personálu potřebného pro poskytování podpory při výkonu práce 
u externích zaměstnavatelů a jejich odborné připravenosti. 
Projekt zvýší kompetence vedoucích pracovníků potřebných pro 
řízení sociální služby komunitního typu. Projekt je logickým 
pokračováním dlouhodobého procesu transformace a 
humanizace pobytových služeb Domova Jeřabina, přičemž 
základní podmínky tohoto procesu byly vytvořeny přechodem do 
komunitních domácností.

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

Vytvoření metodik, vytvoření tří pracovních míst pracovníků v 
sociálních službách, odborné vzdělávání zaměstnanců, 
vzdělávání vedoucích zaměstnanců, supervize, workshop pro 
zaměstnance, fotografická výstava na téma "Žijeme tady s 
vámi", Dny otevřených dveří v Denních stacionářích, podpoření 
dobrovolnické činnosti, vytvoření časopisu

Projektový tým

Projektový manažer Zdeněk Šitner, DiS

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.5.2018

Plánované ukončení projektu 30.4.2021

Finanční rámec
Celkové náklady projektu 6 836 350,00

Průměrné roční provozní náklady 2 278 783,00

Zdroj

EU fondy 85,00 %

Vlastní zdroje příspěvkové organizace 5,00 %

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)
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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 1 367 270,00

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
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