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Název příspěvkové organizace Domov ve Zboží, příspěvková organizace

Název projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra 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 25.7.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu Cílem projektu je zkvalitnění péče o lidi s poruchami autistického 
spektra v Kraji Vysočina vytvořením koncepčních,  metodických 
materiálů, vzdělávacích plánů a informačních materiálů. Vše na 
základě analytických podkladů a  spolupráce multidisciplinárního 
týmu složeného z odborníků Domova ve Zboží,p.o.; Domova 
Kamélie Křižanov, Domova Jeřabina Pelhřimov a dalších 
externích odborných konzultantů.

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Domov ve Zboží v současné době prochází transformačním 
procesem, stejně tak jako i další poskytovatelé sociálních služeb 
v Kraji Vysočina a je tedy ideální doba pro realizaci projektu, 
který bude řešit výše uvedené problémy, a výstupy budou 
zohledněny při dalším vývoji zařízení. Jako poskytovatel sociální 
péče využije svých zkušeností a v projektu bude spolupracovat s 
partnery Domovem Jeřabina Pelhřimov a Domovem Kamélie 
Křižanov a dalšími externími odbornými konzultanty z Kraje 
Vysočina, nezávislými školiteli, Vysokou školou polytechnickou 
Jihlava, Základní školou speciální a Praktickou školou Jihlava, 
p.o., Speciálním pedagogickým centrem, Integračním centrem 
Sasov a zahraničním konzultantem. Cílem projektu je vytvořit 
multidisciplinární odborný tým. Tento tým s využitím externích 
služeb zmapuje potřeby klientů zapojených pobytových zařízení 
soc. služeb, potřeby neformálních pečovatelů, zahrnuty budou i 
informace od dalších organizací, které v současné době 
poskytují ambulantní a terénní formy péče, vzdělávání a 
poradenství této specifické cílové skupině. Zanalyzuje současné 
možnosti zařízení pobytových soc. služeb a porovná poptávku 
po službách s jejich nabídkou, navrhne koncepční řešení, které 
by zahrnovalo i vytvoření vhodné sítě odborného poradenství. 
Budou vyčísleny předpokládané náklady související s 
navrhovaným řešením. V projektu tým vytvoří informační 
materiály a metodiku pro odborné poradenství. Během realizace 
projektu se multidisciplinární tým bude zabývat i řešením 
konkrétních případů pomoci a odborným poradenstvím klientům 
a neformálním pečovatelům, pracovní jednání 
multidisciplinárního týmu jsou tedy také aktivitou zaměřenou na 
spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí 
poskytovaných více subjekty konkrétním osobám.  Realizační 
tým vytvoří metodiky poskytování soc. služby osobám s PAS v 
pobytových soc. službách. Projektem dojde k podpoře 
vzdělávání vybraných pracovníků v sociálních službách a 
sociálních pracovníků.
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Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované 
výstupy či výsledky projektu)

o Analýza péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji 
Vysočina
o Koncepce péče o lidi s PAS v KV
o Metodika pro práci s osobami s PAS v různých formách 
poskytování soc. péče
o Vzdělávací plány 
o Tiskové materiály pro poradenství a standard poskytování 
poradenství v této oblasti 
o Počet proškolených soc. pracovníků a pracovníků přímé péče 
9

Projektový tým

Projektový manažer Paní Marie Kodešová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři Domov Kamélie, p.o
Domov Jeřabina, p.o.

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.4.2018

Plánované ukončení projektu 30.3.2020

Finanční rámec
Celkové náklady projektu 5 444 948,00

Průměrné roční provozní náklady 25 391 834,00

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).

Náklady ve výši 5% způsobilých 
nákladů na projekt žádáme jako 
zvláštní platbu (mimo 
vyrovnávací platbu) od Kraje 
Vysočina.
Částky na jednotlivé roky:
2018 - 102.093,- Kč
2019 - 136.123,-Kč
2020 - 34.031,- Kč

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

ne

Celkové nepřímé výdaje 1 361 237,00

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 272 247,00

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2018-102093

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




