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Stav: V projednávání

ID akce: OSV-A-0016

Název akce: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, 
individuální projekt V.

Důvod: Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace (v terénní a 
ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou 
autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro 
matky s dětmi a pro ženy bez domova v Třebíči. V projektu bude 
docházet k odstraňování bariér v přístupu klientů těchto služeb k 
zaměstnávání. Realizací projektu se zajistí a zvýší kvalita, dostupnost a 
kontrola poskytování vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina. 

Akce má vliv rovněž na:  

Celkové odhadované pořizovací náklady: 40 000 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

Průměrné roční provozní náklady: 252 000 Kč

Náklady na přípravnou fázi 0 Kč

Vazba na strategii kraje

Usnesení RK

Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Financování navýšené kapacity azylového domu v Třebíči z prostředků  
Kraje nebo ze souhrnné dotace MPSV, nerealizoval by se rozvoj 
zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra

Vazba na VZ

Předpokládané pořizovací náklady v letech

Rok Náklady v daném roce

2018 8 000 000 Kč
2019 10 979 000 Kč
2020 11 000 000 Kč
2021 10 000 000 Kč
2022 21 000 Kč

Karta záměru

Informace pro projektovou fiši

Typ projektu Neinvestiční

Předpokládaný termín podání projektu 31.10.2017

Projektový manažer Mgr. Jiří Bína

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Zdroje financování

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč)

Kraj Vysočina (včetně účelových dotací, darů, půjček) 5,00 2 000 000

EU fondy 85,00 34 000 000

Státní rozpočet 10,00 4 000 000

Budovy (název / popis)

Dotčené příspěvkové organizace

pospichalova
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Plánovaný začátek projektu 31.1.2018

Plánované ukončení projektu 28.1.2022

Cíl projektu V rámci projektu budou od roku 2018 financovány dvě sociální služby, 
které mají inovativní charakter, znamenají rozšíření sítě sociálních 
služeb v Kraji Vysočina a nebyly dosud z prostředků EU podporovány. 
V rámci projektu bude podpořena nově vzniklá sociální rehabilitace s 
okamžitou kapacitou 9 klientů a v roce 2017 (na podzim) nově 
navýšená kapacita azylového domu v Třebíči v rozsahu 22 lůžek. V 
rámci aplikace systému vyrovnávací platby budou provozní náklady 
nastaveny na shodné podmínky pro stejný druh sociálních služeb a 
zvýší se transparentnost poskytování veřejných finančních prostředků. 

Výstupy projektu Pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (osoby se 
zdravotním postižením) bude zásluhou projektu inovativně zřízena 
služba, která bude podporovat jejich pracovní zapojení u běžných 
zaměstnavatelů na trhu práce. V případě žen bez domova nebo matek 
a otců s dětmi postižených ztrátou bydlení, přinese projekt rozšíření 
kapacity, ve které bude spolu s dočasným přístřeším zajištěna i 
podpora při řešení nepříznivé sociální situace.

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).

Podíl Kraje Vysočina 2 000 000 Kč, předfinancování 10 000 000Kč 
(pouze pokud nedorazí včas záloha z MPSV - projekt bude mít 
zálohové financování)

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 2 000 000 Kč

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 500000

Udržitelnost ne




