
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

Název projektu Síť podpory pro pečující o seniory s narušenou komunikační 
schopností v Kraji Vysočina

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 31.7.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu Ucelená lidská a odb. vzdělávací a konzultační podpora pro 
formální pečující z pobytových soc. služeb pro seniory, 
registrovaných v síti sociálních služeb v Kraji Vysočina (sociální 
pracovníky a pracovníky v sociálních službách) a neformální 
pečující, poskytující v domácím prostředí péči o seniory s 
narušenou komunikační schopností na podkladě sluchové vady. 
Nová koncepce podpory bude inspirována dobrou praxí ze 
zahraničí (obdobný model z Velké Británie) ve smyslu komplexní 
podpory pečujících v kontextu bio / psycho / sociálním. 

Projekt přispěje k vytvoření sítě mezioborové spolupráce při 
zajišťování sociálně zdravotní péče o seniory s narušenou 
komunikační schopností na podkladě sluchové vady v Kraji 
Vysočina.

V rámci projektu bude vytvořena podpůrná síť spolupracujících 
odborníků se specializací v oblasti foniatrie, klinické psychologie 
a logopedie.

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)
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Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Projekt se zaměřuje na ucelenou lidskou a odb. vzdělávací a 
konzultační podporu pro formální pečující z pobytových soc. 
služeb pro seniory, registrovaných v síti sociálních služeb v Kraji 
Vysočina (sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách) a neformální pečující, poskytující v domácím prostředí 
péči o seniory s narušenou komunikační schopností na podkladě 
sluchové vady. Nová koncepce podpory bude inspirována 
dobrou praxí ze zahraničí (obdobný model z Velké Británie).

POTŘEBNOST PROJEKTU
Projekt reaguje na stávající absenci systémového zakotvení 
metodických postupů při péči o seniory v pobytových sociálních 
službách. Zcela chybí podpora a rozvoj klíčových kompetencí 
neformálních pečujících. Nejčastějším typem ztráty sluchu je tzv. 
presbyakuse (tj. ztráta sluchu spojená se stárnutím organismu). 
Dle průzkumu provedeném v roce 2017 u 50 uživatelů DD 
Onšov a 40 žadatelů o umístění do DD Onšov trpělo sluchovou 
vadu 70% seniorů starších 70 let a 90% lidí starších 80 let. 
Platnost těchto výsledků z hlediska populace v seniorském věku 
v ČR byla potvrzena i na vzorku 50 pacientů klinického 
pracoviště Sluchové centrum Praha (dle zdravotnické 
dokumentace vedené foniatrem MUDr. Olgou Bendovou) - 
výsledky také zcela odpovídají zahraničním statistikám. 

AKTIVITY
1.Vytvoření a pilotní ověření nové metodiky pro zajišťování 
kvalitní péče o seniory s narušenou komunikační schopností na 
podkladě sluchové vady.
2.Proškolení formálních i neformálních pečujících v nové 
metodice.
3.Proškolení neformálních pečujících s cílem rozvoje jejich 
klíčových kompetencí pro zajišťování kvalitní péče i v 
souvisejících oblastech (realizace cyklu doplňkových 
přednášek).
4.Podpora formálních pečujících formou supervize a konzultační 
podpory.
5.Podpora neformálních pečujících formou individuálního 
poradenství a podpůrné skupiny.
6.Propagace podpory pro pečující formou interaktivního portálu, 
on-line publikace a informačních brožur pro cíl. skupiny.

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

Rozvoj odborných kompetencí směrem k zajišťování kvalitní 
péče o seniory s narušenou komunikační schopností na 
podkladě sluchové vady na straně formálních i neformálních 
pečujících v Kraji Vysočina.

Vytvoření sítě mezioborové spolupráce při zajišťování sociálně 
zdravotní péče o seniory s narušenou komunikační schopností 
na podkladě sluchové vady v Kraji Vysočina.

Ucelená informovanost cílových skupin, seniorů s narušenou 
komunikační schopností a širší veřejnosti v Kraji Vysočina.

Projektový tým

Projektový manažer PhDr. Ludmila Jarošová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. KO 
Vysočina p.s.

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.6.2018



Plánované ukončení projektu 31.5.2020

Finanční rámec
Celkové náklady projektu 6 004 000,00

Průměrné roční provozní náklady 0,00

Zdroj

Kraj Vysočina (včetně účelových dotací, darů, půjček) 5,00 %

EU fondy 85,00 %

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).

Nároky na spolufinancování ze 
strany kraje kopírují 
harmonogram ex ante plateb ze 
strany OP Zaměstnanost 
Způsobilé výdaje : 6 004 000,00 
Kč za projekt,  z toho rok 2018: 1
 434 175 Kč, z toho rok 2019:  3 
342 950 Kč, z toho rok 2020:  1 
226 875 Kč
Dotace 95% : 5 703 800,00 Kč 
za projekt,  z toho rok 2018: 1 
362 466 Kč, z toho rok 2019:  3 
175 803 Kč , z toho rok 2020:  1 
165 531 Kč
Spolufinancování celkem: 300 
200,00 Kč za projekt,  z toho rok 
2018:   71 709 Kč, z toho rok 
2019:  167 148 Kč ,z toho rok 
2020:  61 344 Kč

Zdroje na zajištění 
spolufinancování na straně 
partnera bude řešit Kraj 
Vysočina.

  

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

ne

Celkové nepřímé výdaje 1 200 800,00

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 300 200,00

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 100067

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