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Stav: V projednávání

ID akce: OSV-A-0004

Název akce: Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II.
Důvod: Projekt je zaměřen na rozvoj pečovatelských služeb s cílem zajistit 

podporu především seniorům, lidem se zdravotním postižením a 
chronickým onemocněním, co nejdéle v jejich domácím prostředí. Tito 
lidé si přes svá zdravotní omezení často přejí žít a dožít doma a to 
klade nové požadavky a nároky na pečovatelské služby a jejich 
pracovníky. 
Cílem projektu je podpora pečovatelských služeb tak, aby se co nejvíce 
vyrovnaly s tímto trendem. Projekt se přitom zaměřuje jak na podporu 
vedoucích pracovníků organizace při plánování a realizaci změn, tak na 
podporu a rozvoj dovedností pracovníků služby, ať už v oblastech 
individuálního plánování, tak v rozvoji dovedností potřebných při péči o 
lidi s vyšší mírou závislosti. Pracovníci pečovatelské služby se v rámci 
projektu naučí zjišťovat potřeby a nastavit podporu uživatelům tak, aby 
uživateli byla co nejdéle zachována jeho samostatnost a soběstačnost 
a prohloubí své znalosti v péči o osoby, které mají specifické potřeby. 
Projekt bude také zaměřen na podporu zadavatelů sociálních služeb 
(kraj a obce) tak, aby došlo k sjednocení východisek pro zajištění péče 
o seniory a lidí se zdravotním postižením v domácím prostředí. V 
současné době probíhá projekt s totožným zaměřením a z Kraje 
Vysočina jsou v něm zapojeni 4 poskytovatelé sociální služby a 2 
města z Vysočiny. Možnost účasti v novém projektu byla 
poskytovatelům z Vysočiny nabídnuta a mohou se předkladateli 
projektu přihlašovat. Možnost účasti na seminářích bude znovu 
nabídnuta po schválení podpory projektu.
Hlavní role Kraje Vysočina v projektu:
Participuje na provázání realizačních činností v aktivitách se 
schválenými Vizemi a směřování krajské sítě sociálních služeb v dané 
oblasti služeb.
Vytváří podmínky pro účast a zapojení cílových skupin spočívající 
zejména v oslovování cílové skupiny (obce a pečovatelské služby).
Podílí se na realizaci věcných aktivit projektu formou konzultací a 
odborné garance správce sítě služeb.
Účastní se aktivit projektu. 

Akce má vliv rovněž na:  

Celkové odhadované pořizovací náklady: 0 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: 0 Kč

Průměrné roční provozní náklady: 0 Kč

Náklady na přípravnou fázi 0 Kč

Vazba na strategii kraje

Usnesení RK

Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Provozovatelé pečovatelských služeb by neměli metodickou a 
vzdělávací podporu pro změnu svého zaměření na péči o klienty se 
závažnějším zdravotním stavem. 

Vazba na VZ

Předpokládané pořizovací náklady v letech

Rok Náklady v daném roce

2017 0 Kč

Karta záměru

Budovy (název / popis)

Dotčené příspěvkové organizace

jakoubkova
Textový rámeček
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Informace pro projektovou fiši

Typ projektu Neinvestiční

Předpokládaný termín podání projektu 31.7.2017

Projektový manažer Kraj Vysočina je partnerem projektu, nemá projektového manažera.

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

partner

Partner / Partneři Předkladatelem projektu je Institut sociální práce z.s.

Plánovaný začátek projektu 1.7.2018

Plánované ukončení projektu 30.6.2020

Cíl projektu Cílem projektu je podpora pečovatelských služeb a zadavatelů 
sociálních služeb při změnách svého působení tak, aby lidé s 
postižením a senioři mohli rozhodovat o tom, jakým způsobem a kde 
chtějí svůj život žít či dožít. V rámci projektu budou poskytovatelé 
seznámeni s možností této změny a podpořeni v její přípravě.

Výstupy projektu Úvodní seminář, konzultace ve službách, 4 denní akreditovaný program 
pro sociální pracovníky, specifické semináře, dvoudenní seminář pro 
vedoucí pracovníky pečovatelské služby, metodické konzultace, stáže v 
organizacích, které již transformační změnou prošly, akreditované 
kurzy pro vedoucí pracovníky sociálního odboru obcí a sociální 
pracovníky obcí a krajů.

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).

Kraj Vysočina bude partnerem bez finančního příspěvku. Nároky na 
rozpočet kraje se neočekávají. 

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0 Kč

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 0

Udržitelnost ne

Zdroje financování

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč)




