
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková 
organizace

Název projektu Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové 
metody sociální práce

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 25.7.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu Cílem projektu je zkvalitnění péče o klienty s demencí v Domově 
pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, p.o., zavedením 
nového modelu péče o klienty v zařízení. Vytvoření metodik a 
vzdělávacích plánů, vybrané zaměstnance v novém modelu 
péče proškolit. Budou vytvořeny nové individuální plány péče 
klientů zahrnující použití nové metody, bude uzpůsobeno jejich 
prostředí. Výsledky této metody budou ověřeny během realizace 
projektu. Zároveň budou o této metodě informováni neformální 
pečovatelé o osoby s demencí, bude pro ně vytvořen informační 
materiál a proškolení zaměstnanci jim na informačních setkáních 
budou předávat zkušenosti s používáním této metody. 

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Cílem projektu je zkvalitnění péče o klienty s demencí v Domově 
pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, p.o., zavedením 
nového modelu péče o klienty v zařízení. Vytvoření metodik a 
vzdělávacích plánů, vybrané zaměstnance v novém modelu 
péče proškolit. Budou vytvořeny nové individuální plány péče 
klientů zahrnující použití nové metody, bude uzpůsobeno jejich 
prostředí. Výsledky této metody budou ověřeny během realizace 
projektu. Zároveň budou o této metodě informováni neformální 
pečovatelé o osoby s demencí, bude pro ně vytvořen informační 
materiál a proškolení zaměstnanci jim na informačních setkáních 
budou předávat zkušenosti s používáním této metody. 

1. Bude vytvořena metodika pro práci s osobami s demencí 
využitím biografického modelu péče. Ověření nových metod 
péče v praxi.
2. Tvorba vzdělávacích plánů zaměstnanců, vzdělávání 
zaměstnanců v nové metodě péče. 
3. Vytvoření individuálních plánů klientů, které budou obsahovat 
životní příběhy seniorů jako základní stavební kámen nové 
koncepce péče na základě zpracování biografické knihy, 
životního příběhu, rodokmenu. 
4. Podpora neformálních pečovatelů, tisk materiálů, banner, 
sdílení zkušeností

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

o Metodika pro práci s osobami s demencí použitím nového 
modelu
o Vzdělávací plány
o Tiskové materiály a banner pro neformální pečovatele
o Počet proškolených pracovníků přímé péče 29.

Projektový tým

Projektový manažer Ing. Hana Brabencová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři Bez partnerů. 

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)

Příloha č. 1

jakoubkova
Textový rámeček
RK-24-2017-56, př. 1počet stran: 2



Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.6.2018

Plánované ukončení projektu 30.5.2020

Finanční rámec
Celkové náklady projektu 2 104 500,00

Průměrné roční provozní náklady 0,00

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).

5 % zdrojů bude čerpáno z 
prostředků organizace - 
příspěvek na provoz od 
zřizovatele. 

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

ne

Celkové nepřímé výdaje 420 900,00

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 19.7.2017

Zpracovatel kumpa




