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Stav: V projednávání

ID akce: OSV-A-0003

Název akce: Žít doma

Důvod: Vizí projektu „Žít doma“ je co nejvíce podpořit život seniorů, osob se 
zdravotním postižením a dalších cílových skupin v domácím prostředí a 
umožnit jim překonat obtížné situace, kdy se stávají závislí na pomoci 
druhé osoby resp. jim umožnit prožít svůj život včetně jeho úplného 
závěru ve svém domácím prostředí. Projekt podporuje, posiluje a nově 
představuje pečovatelskou službu jako základní složku péče o osoby v 
jejich místní komunitě. V rámci projektu dostanou provozovatelé 
pečovatelské služby vzdělávací, konzultační a propagační podporu k 
tomu, aby dokázali poskytovat v domácnosti i rozsáhlejší péči klientům 
s větší závislostí na pomoci jiné osoby a omezovali úkony typu 
rozvážky obědů, pokud ji v dané lokalitě může zabezpečit komerční 
dodavatel. Bez navýšení nákladů by tak mohli senioři déle zůstávat v 
péči rodiny a zpomalil by se růst poptávky po pobytových zařízeních. 
Do projektu se mohou zapojit 4 poskytovatelé pečovatelské služby z 
Kraje Vysočina, kteří se zúčastnili předcházejícího projektu, ve kterém 
se na změnu fungování pečovatelské služby připravili. Tento projekt 
podpoří praktické realizaci uvedené změny.

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 dle možností a věcného obsahu 
realizovaných činností. Podílí se na výměně zkušeností a záměrů pro 
úspěšnou realizaci aktivit. 

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

Informace pro projektovou fiši

Zdroje financování

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč)

Budovy (název / popis)

Dotčené příspěvkové organizace

jakoubkova
Textový rámeček
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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 Celkovým cílem projektu je podpora služeb, které právě procházejí 
zásadními změnami a také změna jejich obrazu tak, aby je veřejnost 
vnímala jako odborné průvodce a podporu ve chvílích, kdy jsou 
odkázáni/závislí na péči dalších osob krátkodobě, dlouhodobě popř. do 
konce jejich života. Všechny aktivity projektu budou směřovat k 
naplňování vize „Žít doma“.

Výstupy projektu Specifické vzdělávací kurzy  - zaměřené na rozvoj a posilování 
odborných a profesních dovedností sociálních pracovníků a pracovníků 
v přímé péči, konzultace, 4 kulaté stoly.
Vytvoření vize „Žít doma“  (společná hodnota – značka), kterou 
pečovatelské služby vyjadřují svůj přístup a způsob poskytování služeb 
a využívají tak přínosy a dopady společné propagace této vize, která 
bude cílena na uživatele a jejich rodiny/blízké. Dílčími výstupy je tvorba 
internetových stránek, kampaň k propagaci vize "Žít doma".

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




