
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov ve Zboží, příspěvková organizace

Název projektu Zlepšení poskytování sociálních služeb 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 28.7.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu Hlavním cílem překládaného projektu je podpora vytvoření 
nového systému poskytování sociálních služeb v zařízeních  
Domov ve Zboží,   p.o. a ÚSP Nové Syrovice, p.o. díky 
poznatkům získaných od zahraničních partnerů (Německo a 
Slovensko). Zavedení těchto změn bude podpořeno 
vzděláváním pracovníků, supervizí a workshopy. Tyto změny 
celkově přispějí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Hlavní cíl bude naplněn  prostřednictvím dílčích cílů, které jsou v 
souladu s jednotlivými klíčovými aktivitami. 
Dílčí cíle jsou: 
- příprava organizací - sestavení odborného týmu, zmapování 
stávajících sítí, informovanost zaměstnanců a jejich osobní 
rozvoj
-  informování všech uživatelů, výběr vhodných uživatelů a jejich 
motivace a zájem o zapojení se do nového systému poskytování 
sociálních služeb vytvořeného na základě získaných znalostí a 
zkušeností od zahraničních partnerů -  způsob poskytování 
sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů a 
podporuje jejich soběstačnost, nezávislost a především vytváří 
podmínky pro jejich zapojení do běžného života
- vytvoření takových podmínek a takového systému kvality 
služeb v organizaci, který přispěje k naplňování kvalitně 
poskytované sociální služby.
-  na základě inspirace německým a slovenským  modelem v 
poskytování sociálních služeb budou zpracovány nové koncepty 
systému poskytování sociálních služeb v zařízeních  Domov ve 
Zboží, p.o. a ÚSP Nové Syrovice, p.o.

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Domov ve Zboží, p.o. již zahájil přípravu na transformaci 
sociálních služeb v rámci projektu Podpora procesu 
transformace sociálních služeb a podpora služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci, díky kterému dojde ke snazšímu 
začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a k 
podpoření inkluze těchto osob. Ale stále se setkáváme s 
problémem v systému poskytovaných sociálních služeb v našem 
zařízení - hledáme možnost nových řešení při práci a 
komunikaci s klienty, jejich rodinnými příslušníky a v nemalé 
míře i mezi samotnými zaměstnanci tak, aby možnost integrace 
klientů do společnosti byla co nejpřínosnější. Vyvstala nová 
nezbytnost proškolit zaměstnance (cílovou skupinu) jak pečovat 
o klienty a řešit problémy, které mohou vzniknout. Jedná se 
především o otázky sexuálního a partnerského života u 
mentálně postižených, ale také proškolení v šetrné sebeobraně 
(využitelné u agresivních klientů) či zvládání rizika. Zaměstnanci 
byli již dříve proškolováni, nicméně se začleňováním vznikají 
nové požadavky na hlubší proškolení, které dopomůže k 
prohloubení a rozšíření kvalifikace, k zvýšení odborných znalostí 
a ke zlepšení poskytování sociálních služeb.
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Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované 
výstupy či výsledky projektu)

Nastavení změn v organizaci přinese zvýšení kvality života a 
komfortu nejen všem klientům, ale také to přispěje k nastavení a 
zlepšení procesů sociální integrace všech klientů. Zároveň dojde 
k efektivnějšímu využití lidských zdrojů v organizaci, díky 
proškolení si zaměstnanci rozšíří své znalosti a dovednosti. 
Celkově se tak zvýší kvalita poskytovaných služeb a bude 
aktivně podpořen individuální přístup ke klientovi.

Projektový tým

Projektový manažer Ing. Josef Procházka

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.9.2017

Plánované ukončení projektu 31.8.2020

Finanční rámec
Celkové náklady projektu 4 565 075,00

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 - 38.042,- Kč
2019 - 114.127,-Kč
2020 - 76.085,- Kč

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

ne

Celkové nepřímé výdaje 913 015,00

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 228 254,00

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2018-38042

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

Tento dokument

Datum zpracování 19.7.2017

Zpracovatel kumpa




