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Stav: V projednávání

ID akce: OSV-A-0015

Název akce: Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách
Důvod: Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality pobytových 

sociálních služeb, primárně pro seniory, rozvinutím konceptu kultury 
paliativního přístupu (KPP) pomocí manuálu multidisciplinárně 
pojímané dobré praxe a podpořit její aplikaci vývojem nástroje k 
sebehodnocení úrovně KPP v organizacích, resp. plánování jejích 
změn. Dlouhodobě využití výsledků přispěje k rozšíření možnosti 
důstojného a kvalitního života i umírání uživatelů služeb v prostředí, 
které vnímají jako svůj domov.
Upřesnění: Hlavním cílem tohoto výzkumu je získání nových poznatků 
o specifické kultuře pobytových sociálních služeb, která umožňuje 
optimální poskytování paliativní a specializované paliativní péče jejím 
obyvatelům a jejich blízkým v sociálních službách. Tuto kulturu 
označujeme konceptem Kultura paliativního přístupu (KPP). Dále na 
základě nově získaných poznatků vytvořit a ověřit informační a 
metodické nástroje k sebehodnocení úrovně této kultury v organizacích 
a následnému plánování jejích změn (Manuál dobré praxe, Metodika 
sebeposouzení a metodika zpracování akčního plánu pro zvýšení 
úrovně paliativního přístupu ke klientům domova).
Z 28 oslovených poskytovatelů pobytových sociálních služeb (domovy 
pro seniory a domovy se zvláštním režimem)vyjádřilo zájem zapojit se 
do projektu celkem 17 organizací. 

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:

Vazba na VZ

Předpokládané pořizovací náklady v letech

Rok Náklady v daném roce

2017 0 Kč

Karta záměru

Informace pro projektovou fiši

Typ projektu Neinvestiční

Předpokládaný termín podání projektu 29.9.2017

Projektový manažer Kraj Vysočina je aplikačním garantem (partnerem projektu), nemá 
projektového manažera

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

partner

Zdroje financování

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč)

Budovy (název / popis)

Dotčené příspěvkové organizace

Sociální oblast

jakoubkova
Textový rámeček
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Partner / Partneři

Plánovaný začátek projektu 1.2.2018

Plánované ukončení projektu 28.2.2021

Cíl projektu Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality pobytových 
sociálních služeb, primárně pro seniory, rozvinutím konceptu kultury 
paliativního přístupu (KPP) pomocí manuálu multidisciplinárně 
pojímané dobré praxe a podpořit její aplikaci vývojem nástroje k 
sebehodnocení úrovně KPP v organizacích, resp. plánování jejích 
změn. Dlouhodobě využití výsledků přispěje k rozšíření možnosti 
důstojného a kvalitního života i umírání uživatelů služeb v prostředí, 
které vnímají jako svůj domov.

Výstupy projektu manuál dobré praxe paliativního přístupu a metodika 
sebeposouzení;Nástroj pro práci s výsledky sebepouzení; odborné 
články; Zpráva o praxi paliativního přístupu ve vybraných pobytových 
sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením v Kraji 
Vysočina; studie aplikovatelnosti Manuálu do prostředí domovů pro 
osoby se zdravotním postižením; monografie; konference zakončující 
projekt

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 v roli aplikačního garanta (partnera projektu) nebude mít 
žádné finanční závazky vyplývající z účasti na projektu

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0 Kč

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 0

Udržitelnost ne




