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I. O zásobníku projektů
I.1

Účel zásobníku projektů

Zásobník projektů je zpracován pro období let 2008 – 2011. Obsahuje 5 projektů
vybraných ze strategické části komunitního plánu, jejichž realizace přispěje k sociální integraci
na území Domažlicka. Smyslem zásobníku projektů je napomoci implementaci opatření
komunitního plánu. Pro potenciální realizátory projektů představuje společnou garanci podpory
Města Domažlice a dalších komunitně plánujících obcí regionu, formou partnerství, nabídky
pozemku či nemovitosti, kofinancování nebo předfinancování a další spolupráce.
Obsah zásobníku předem nijak neomezuje možnost výše uvedené podpory jiným
projektovým záměrům.

I.2

Způsob výběru projektů

Projekty byly na návrh pracovních skupin vybrány členy Řídícího výboru komunitního
plánování podle následujících kritérií:
•
•
•
•
•
•
•

I.3

realizovatelnost
významně přispívá k naplnění cíle a vize, řešení slabých stránek SWOT
doplňuje „chybějící článek“ sociální péče (služeb)
patří mezi priority pracovní skupiny
velikost cílové skupiny a poptávky - potřebnost
financovatelný z mimorozpočtových zdrojů (především ESF), dlouhodobě udržitelné
financování
v souladu s koncepcemi vyšší úrovně, zejména s krajským plánem

Realizátoři projektů

Realizátory projektů budou
•
•

nestátní neziskové organizace (NNO) a soukromé subjekty,
Město Domažlice, případně další obce regionu.

U každého projektu je realizátor vždy jmenovitě uveden. Zejména v případě NNO se však
jedná spíše o výhled.
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I.4

Struktura zásobníku

Ke každému z 5 projektů je vyplněn projektový list a logický rámec. Projektový list
obsahuje:
• název projektu
• uvedení cíle a opatření z komunitního plánu, které projekt naplňuje
• cíl projektu
•
•
•
•

cílovou skupinu projektu
popis projektu
výsledky (výstupy) projektu
místo realizace projektu

•
•
•
•

upřesnění fáze přípravy projektu
aktivity projektu
předpokládanou dobu realizace
předpokládané náklady na realizaci projektu

•
•
•

předpokládané finanční zdroje
nositel projektu
partneři projektu
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II. Projekty
II.1 Seznam všech projektů
•
•
•
•
•

Komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností Osobní asistence
Chráněná dílna
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komplex služeb – Domov se zvláštním režimem a sociálně terapeutické dílny
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II.2 Komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou
soběstačností
I.2.1 Projektový list
Název projektu
Komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností
Cíl(e) a opatření komunitního plánu
Cíl: Zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro seniory
Opatření: Zajištění služby denního stacionáře pro seniory,
Zajištění pobytových sociálních služeb s 24hodinovou péčí,
Zajištění služby tísňové péče pro seniory,
Zajištění odlehčovací služby pro seniory
Cíl projektu
Vybudovat komplexní zařízení poskytující ambulantní, pobytové i terénní sociální služby
lidem se sníženou soběstačností, včetně čtyřiadvacetihodinové péče
Cílová skupina
Senioři se sníženou soběstačností (min. příspěvek na péči II. stupně), včetně osob s těžší
demencí, Alzheimerovou nemocí.
Popis projektu
Investiční část projektu předpokládá výstavbu objektu – přístavbu stávajícího zařízení
Městského centra sociálně rehabilitačních služeb a jeho odpovídající vybavení. V zařízení
budou poskytovány služby sociální péče – domov se zvláštním režimem, denní a týdenní
stacionář, tísňová péče a odlehčovací služba, které v regionu doposud chybějí.
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto
zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí. Týdenní stacionáře jsou pobytovou službou poskytující navíc
ubytování.
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování
v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
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osobních záležitostí.
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba
obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální
poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních
záležitostí.
Výsledky (výstupy) projektu
1. Otevřeno zařízení poskytující pobytovou sociální službu s 24hodinovou péčí pro 60
klientů
2. Zahájen provoz služby denního a týdenního stacionáře pro 10 klientů celkem
3. Zajištěna služba tísňové péče pro 10 klientů
4. Zajištěna odlehčovací služba pro 5 klientů
Místo realizace projektu
- Domažlice, přístavba stávajícího objektu Baldovská 638
– objekt pro 70 osob /30 pokojů po dvou včetně soc.příslušenství pro každý pokoj/
5 pokojů pro denní a týdenní stacionář/uzavřené oddělení se zvláštním režimem a
službami/
- tři nebo čtyři oddělení samostatně fungující /pro osoby s těžší demencí, Alzheimer.nemocí/
/např. 4-5 pokojů tvořících celek/
- oboustranný výtah /velký na převoz postele/ + výtah technický
- prádelna, plynová kotelna
- centrální koupelna pro pečované s rehabilitací /event.vířivá vana,vodní rehabilitace
včetně zvedací ošetřovatelské vany/
- část pro hospic /umírající/ - 2 pokoje
- část pro stacionář /denní a týdenní jesle pro dospělé/-5 pokojů
- zázemí technické - garáže, sklady, dílna
- zázemí ošetřovny a sesterny včetně lékaře
- zázemí pro ošetř. personál včetně úklidu
- společenská místnost pro min. 70 lidí + jídelna /kombinováno v jednom/
- klubovna pro ergoterapii a kreativitu klientů
- místnost s účelem kaple /použito i pro přechodný posmrtný klid zemřelého klienta/
- zázemí s venkovním posezením
Fáze přípravy projektu
Zpracována projektová dokumentace a žádost pro ROP NUTS II Jihozápad.
Aktivity naplňující projekt
1.1. Stavební příprava zařízení
1.2. Stavba a kolaudace
1.3. Nákup vybavení
1.4. Nábor personálu pro službu domova se zvláštním režimem, denního a týdenního
stacionáře, tísňové péče a odlehčovací služby
1.5. Zpracování metodických materiálů a „domovního řádu“ pro budovaná zařízení
(stanovení detailních podmínek pro poskytování každé služby)
1.6. Registrace služby domov se zvláštním režimem
1.7. Registrace služby denní a týdenní stacionář
1.8. Registrace tísňové péče
1.9. Registrace odlehčovací služby
1.10. Nábor klientů
Předpokládaná doba realizace projektu
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2009 - 2011
Předpokládané náklady projektu (v Kč)
Investiční náklady: 90 mil. Kč.
Provozní náklady: 12 – 15 mil. Kč ročně.
Finanční zdroje
Investiční náklady: ROP NUTS II Jihozápad + Město Domažlice
Provozní náklady: Město Domažlice, příspěvky na péči uživatelů služby, MPSV, příspěvky obcí
na uživatele
Nositel/předkladatel projektu
Město Domažlice
Partneři projektu
-
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I.2.2 Logický rámec
Název projektu : Komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou
soběstačností
Všeobecný cíl (e)
1. Zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením

Objektivně ověřitelné ukazatele
1.1 Díky
vybudovanému
zařízení
se
v domažlickém okrese snížil průměrný
počet čekatelů na službu domov pro
seniory o 60 osob
1.2 V SO ORP Domažlice odpovídá počet
míst v pobytových zařízeních sociálních
služeb přibližně třetině počtu příjemců
příspěvku na péči (žádoucí stav)
1.3 Vznikla nabídka alternativ sociální péče
– lidé se sníženou soběstačností mají
možnost
volby
mezi
životem
v přirozeném
prostředí
a
péčí
v pobytovém
nebo
ambulantním
zařízení
1.4 Zvýší se efektivita Léčebny dlouhodobě
nemocných v domažlické nemocnici,
protože zdravotnická péče již nebude
suplovat péči sociální - v zařízení již
nebudou čekatelé na umístění do
domovů pro seniory
Účel projektu
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Vybudovat komplexní zařízení poskytující 1.1 Všechny služby jsou obsazeny
ambulantní, pobytové i terénní sociální
minimálně z 80 % do 1 roku od
služby lidem se sníženou soběstačností,
registrace
včetně čtyřiadvacetihodinové péče
1.2 Poskytované a registrované služby
prošly inspekcí kvality

Celkový rozpočet projektu :
Roční provozní náklady: 12 - 15 mil. Kč
Investiční náklady: 90 mil. Kč
Zdroje pro ověření
1.1 Evidence čekatelů na službu
domov pro seniory (KÚPK)
1.2 Registr
poskytovatelů
sociálních služeb, evidence
sociálního odboru
1.3 Registr
poskytovatelů
sociálních služeb.

Zdroje pro ověření
1.1 Výkazy provozovatele o počtu
klientů, smlouvy s uživateli
1.2 Záznamy inspekcí
poskytovaných služeb

Předpoklady

Nezmění
se
legislativa
upravující poskytování a
financování sociálních služeb
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Výsledky (výstupy)
1. Otevřeno zařízení poskytující pobytovou
sociální službu s 24hodinovou péčí pro
60 klientů
2. Zahájen provoz služby denního a
týdenního stacionáře pro 10 klientů
3. Zajištěna služba tísňové péče pro 10
klientů
4. Zajištěna odlehčovací služba pro 5
klientů

Objektivně ověřitelné ukazatele
1.1 Je registrováno zařízení – domov se
zvláštním režimem s kapacitou 60
klientů
2.1 Je registrována služba denní stacionář
s kapacitou 5 klientů
2.2 Je registrována služba týdenní stacionář
s kapacitou 5 lůžek
3.1 Je registrována služba tísňové péče
s kapacitou 10 klientů
4.1 Je registrována pobytová odlehčovací
služba s kapacitou 5 klientů

Zdroje pro ověření
Předpoklady
počet
• Registr poskytovatelů sociálních  Dostatečný
kvalifikovaných pracovníků
služeb
• Text
provozního
řádu,
metodiky,
a
důkazy
o
dodržování standardů kvality
poskytování služby
• Pracovní smlouvy

Pro každou službu:
- Zpracován provozní řád, metodika a
standardy kvality poskytování služby
(stanoveny detailní podmínky)
- Zajištěn kvalifikovaný personál pro
poskytování služby
Aktivity
Prostředky (vstupy)
1.1. Stavební příprava zařízení
Pozemky pro výstavbu předpokládaných
1.2. Stavba a kolaudace
zařízení
1.3. Nákup vybavení
Projektová dokumentace, stavební povolení
1.4. Nábor personálu pro službu domova se
Schválený rozpočet včetně kofinancování
zvláštním režimem, denního a týdenního Manažer projektu, finanční manažer
stacionáře, tísňové péče a odlehčovací
projektu
služby
Dodavatel inženýrských služeb (projektant)
1.5. Zpracování metodických materiálů a
Dodavatel stavebních prací
„domovního řádu“ pro budovaná zařízení Stavební dozor
(stanovení detailních podmínek pro
Systém poskytování, supervize a vzdělávání
poskytování každé služby)
pro poskytované sociální služby (metodická
1.6. Registrace služby domov se zvláštním
a psychosociální podpora)
režimem
1.7. Registrace služby denní a týdenní
stacionář
1.8. Registrace tísňové péče
1.9. Registrace odlehčovací služby
1.10. Nábor klientů
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II.3 Osobní asistence
I.3.1 Projektový list
Název projektu
Osobní asistence
Cíl(e) a opatření komunitního plánu
Cíl: Zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Opatření: Zajištění služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Cíl projektu
Zajistit službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, případně senioři
Popis projektu
Projekt spočívá v zajištění a vyškolení dostatečného počtu osobních asistentů (vytipováno 8 –
10 zájemců o službu) a poskytování služby osobní asistence. Součástí projektu bude metodická
podpora pracovníků, jejich supervize a vzdělávání. Do praxe budou zavedeny standardy
kvality poskytování služby.
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Výsledky (výstupy) projektu
Zajištěna sociální služba osobní asistence pro 10 osob se zdravotním postižením.
Místo realizace projektu
Okres Domažlice, v přirozeném prostředí klientů služby.
Fáze přípravy projektu
Předběžně zmapována poptávka po službě.
Aktivity naplňující projekt
1.
Zjištění přesných potřeb cílové skupiny
2.
Nábor personálu – osobních asistentů a jejich koordinátora
3.
Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služby
4.
Registrace služby osobní asistence
5.
Informační kampaň a nábor klientů
Předpokládaná doba realizace projektu
2009 - 2011
Předpokládané náklady projektu (v Kč)
Provozní náklady: 1 – 2 mil. Kč, v závislosti na úvazcích asistentů
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Finanční zdroje
Provozní náklady: OP LZZ, příspěvky na péči uživatelů služby, MPSV, příspěvky obcí na
uživatele
Nositel/předkladatel projektu
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Partneři projektu
-
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I.3.2 Logický rámec
Název projektu : Osobní asistence
Všeobecný cíl (e)
1. Předcházet sociálnímu vyloučení osob se
zdravotním postižením zajištěním kvalitních a
dostupných sociálních služeb

Celkový rozpočet projektu :
Roční provozní náklady: 1 – 2 mil. Kč
Objektivně ověřitelné ukazatele
Zdroje pro ověření
1.1 Díky nově poskytované terénní službě je 1.1 Evidence zájemců/čekatelů na
v okrese
Domažlice
uspokojeno
službu CZP PK a dalších
minimálně 50 % zájemců o službu
poskytovatelů služeb
osobní asistence

Účel projektu
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Zajistit službu osobní asistence pro 1.1 Kapacita služby je naplněna do roku od
osoby se zdravotním postižením a
registrace
seniory
1.2 Služba prošla inspekcí kvality

Zdroje pro ověření
1.1 Výkazy provozovatele o počtu
klientů, smlouvy s uživateli
1.2 Záznam inspekce

Výsledky (výstupy)
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Zajištěna
sociální
služba
osobní 1.1 Je registrována služba osobní asistence
asistence pro 10 osob se zdravotním
s kapacitou 10 klientů
postižením.
1.2 Zpracován provozní řád, metodika a
standardy kvality poskytování služby
(stanoveny detailní podmínky)
1.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro
poskytování služby

Zdroje pro ověření
Předpoklady
počet
• Registr poskytovatelů sociálních  Dostatečný
kvalifikovaných pracovníků
služeb
• Text
provozního
řádu,
metodiky,
a
důkazy
o
dodržování standardů kvality
poskytování služby
• Pracovní smlouvy

Aktivity
1. Zjištění přesných potřeb cílové skupiny
2. Nábor personálu – osobních asistentů a
jejich koordinátora
3. Zpracování metodických materiálů a
standardů kvality služby
4. Registrace služby osobní asistence
5. Informační kampaň a nábor klientů

Prostředky (vstupy)
Kancelář
Systém poskytování, supervize a vzdělávání
pro poskytované sociální služby (metodická
a psychosociální podpora pracovníků)

Předpoklady

Nezmění
se
legislativa
upravující poskytování a
financování sociálních služeb

Předpoklady
• Trvající
zájem
osob
se
zdravotním postižením o službu
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II.4 Chráněná dílna
I.4.1 Projektový list
Název projektu
Chráněná dílna
Cíl(e) a opatření komunitního plánu
Cíl: Zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením
Opatření: Rozšíření kapacity chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením
v produktivním věku
Cíl projektu
Zajistit chráněnou dílnu pro osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením v produktivním věku, bude upřesněno během projektu podle
zjištěných potřeb.
Popis projektu
V Domažlicích bude otevřena chráněná dílna pro osoby se zdravotním postižením.
Služba je určena lidem, jejichž soběstačnost v některé oblasti, např. osobní péče, používání
veřejných míst a služeb je natolik snížena, že potřebují dlouhodobou podporu při získání
pracovního místa nebo lidem, kteří o získání pracovního místa na trhu práce zatím neusilují.
Služba je poskytována ve zvláštních zařízeních s denním režimem. Uživatel není k poskytovali
služby v pracovněprávním vztahu. Podstatou služby je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních
dovedností a návyků. cílem je umožnit lidem v produktivním věku uplatnit své vlohy a připravit
se na vstup na trh práce. (Zdroj: MPSV ČR 2002)
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem
práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném
přepočteném počtu zaměstnáno více než 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna
musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.
Ve spolupráci s úřadem práce bude zjištěno, po jakých profesích je poptávka, budou také
zjištěny potřeby firem v regionu a následně specifikováno zaměření dílny a kritéria pro výběr
pracovníků.
Do chráněných dílen budou vstupovat klienti s rekvalifikací.
Kapacita chráněné dílny bude cca 10 - 20 osob (v případě dvojsměnného provozu).
Personální zajištění: Administrativa – 1 úvazek, pomocný personál – 2 úvazky, podle potřeby
osobní asistenti pro klienty.
Výsledky (výstupy) projektu
Otevřena chráněná dílna pro osoby se zdravotním postižením.
Místo realizace projektu
Objekt v Domažlicích dostupný cílové skupině.
Minimální požadavky: kancelář pro 2 – 3 pracovníky, skladovací prostory, prostory pro 10
zaměstnanců, sociální zařízení, šatna, vše bezbariérové.
Fáze přípravy projektu
Navrženo pracovní skupinou komunitního plánování, zpracován logický rámec.
Aktivity naplňující projekt
1. Zajištění vhodných prostor
2. Zjištění potřeb cílové skupiny a firem
3. Nákup vybavení
4. Nábor personálu pro službu
5. Zpracování metodických materiálů a „provozního řádu“ zařízení (stanovení detailních
podmínek pro poskytování služby)
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6. Zajištění odběratelů
7. Informační kampaň a nábor klientů
Předpokládaná doba realizace projektu
2009 - 2011
Předpokládané náklady projektu (v Kč)
Nestanoveny.
Finanční zdroje
Investiční náklady: Město Domažlice
Provozní náklady: Úřad práce v Domažlicích, Město Domažlice, odběratelé
Nositel/předkladatel projektu
nestanoven
Partneři projektu
-
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I.4.2 Logický rámec
Název projektu : Chráněná dílna

Celkový rozpočet projektu :
nestanoven

Všeobecný cíl (e)
Objektivně ověřitelné ukazatele
1.1
Díky vybudování chráněné dílny se na
1. Zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním
Domažlicku
sníží
neuspokojená
postižením
poptávka po místech v chráněných
dílnách o 20 %
1.2 Pracovníci chráněných dílen získají
místo na chráněném trhu práce (min.
na 2 roky po otevření chráněné dílny) a
získají
tím
možnost
vybudování
pracovních návyků a přestupu na
nechráněný trh práce.
Účel projektu
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Zajistit chráněnou dílnu pro osoby se 1.1 Zařízení je obsazeno z 80 % do 1 roku
zdravotním postižením
od kolaudace
1.2 Klienti zařízení dodržují pracovní řád
1.3 Zpracovány individuální pracovní a
osobní plány klientů
1.4 Efektivnost výroby - zajištěn odbyt
výrobků
1.5 Zařízení splňuje kritéria úřadu práce
pro zavedení chráněné dílny, chráněná
dílna je podporována ÚP v souladu s
vyhláškou č. 518/2004 Sb., § 8, 9 a 10

Zdroje pro ověření
Výkazy provozovatelů chráněných
dílen
Evidence
ÚP
počtu
osob
v chráněných dílnách

Zdroje pro ověření
Výkazy provozovatele o počtu
klientů
Evidence přestupků proti
pracovnímu řádu
Záznamy jednání s ÚP
Smlouvy uzavřené s odběrateli
výrobků
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Výsledky (výstupy)
1.
Otevřena chráněná dílna s kapacitou 20
klientů

Aktivity
1. Zajištění vhodných prostor
2. Zjištění potřeb cílové skupiny a firem
3. Nákup vybavení
4. Nábor personálu pro službu
5. Zpracování metodických materiálů a
„provozního řádu“ zařízení (stanovení
detailních podmínek pro poskytování služby)
6. Zajištění odběratelů
7. Informační kampaň a nábor klientů

Objektivně ověřitelné ukazatele
1.1. Existuje zařízení chráněné dílny
s kapacitou 20 míst (bezbariérové,
lokalizované v Domažlicích)
1.2. Zpracován pracovní řád a metodika
práce
s klienty
chráněných
dílen
(stanoveny detailní podmínky)
1.3. Podpora klientů
chráněné dílny
zajištěna minimálně 2 pracovníky
odborného personálu a 1 pracovníkem
administrativy
Prostředky (vstupy)
Odpovídající prostory
Projektová dokumentace
Schválený odpočet včetně kofinancování
Manažer projektu, finanční manažer
projektu
Systém supervize a vzdělávání v chráněných
dílnách (metodická a psychosociální
podpora)

Zdroje pro ověření
Předpoklady
Kolaudační
rozhodnutí
/
 Bude zajištěn kvalifikovaný
srovnatelný doklad o otevření
personál pro práci s klienty
zařízení
Text pracovního řádu
Pracovní (jiné) smlouvy s dalšími
pracovníky chráněných dílen
Výkazy individuálních pracovních
plánů
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Nalezen vhodný objekt
(pozemky) pro zařízení
chráněné dílny
Trvající zájem klientů o
místa v chráněné dílně
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II.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
I.5.1 Projektový list
Název projektu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Domažlicích
Cíl(e) a opatření komunitního plánu
Cíl: Zajistit pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením volnočasové aktivity a sociální
poradenství
Opatření: Zřízení služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Cíl projektu
Poskytování služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových
aktivit
Cílová skupina
Děti ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Popis projektu
Obsahem projektu je zajištění nové sociální služby v Domažlicích – nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež. Po zjištění přesných potřeb cílové skupiny bude nakoupeno odpovídající
vybavení, zajištěn kvalifikovaný personál, zpracovány metodické materiály, zavedeny
standardy kvality služby. Po registraci služby proběhne informační kampaň s cílem
propagovat službu a nabrat klienty.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být
poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Výsledky (výstupy) projektu
Otevřena registrovaná sociální služba – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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Místo realizace projektu
Objekt v Domažlicích dostupný cílové skupině.
Minimální požadavky: kancelář pro 2 pracovníky, kuchyňka, společenská místnost pro 40
osob, sociální zařízení, šatna.
Fáze přípravy projektu
Navrženo pracovní skupinou komunitního plánování, zpracován logický rámec.
Aktivity naplňující projekt
1.
Zajištění vhodných prostor
2.
Zjištění potřeb cílové skupiny
3.
Nákup vybavení
4.
Nábor personálu pro službu
5.
Zpracování metodických materiálů a „provozního řádu“ zařízení (stanovení detailních
podmínek pro poskytování služby)
6.
Registrace služby
7.
Informační kampaň a nábor klientů
Předpokládaná doba realizace projektu
2009 - 2011
Předpokládané náklady projektu (v Kč)
Investiční náklady: nestanoveny.
Provozní náklady: 1,5 mil. Kč ročně.
Finanční zdroje
Investiční náklady: Město Domažlice
Provozní náklady: MPSV, MŠMT, Plzeňský kraj, Město Domažlice, příspěvky obcí na uživatele
Nositel/předkladatel projektu
Network East-West
Partneři projektu
-
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I.5.2 Logický rámec
Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Domažlicích

Celkový rozpočet projektu :
Roční provozní náklady: 1,5 mil. Kč
Investiční náklady: nestanoveny
Všeobecný cíl (e)
Objektivně ověřitelné ukazatele
Zdroje pro ověření
1. Předcházet výskytu sociálně patologických 1.1 Alespoň u 80 % klientů služby se 1.1 Evidence výchovných poradců,
nevyskytují sociálně patologické jevy
pedagogicko
psychologické
jevů a případnému sociálnímu vyloučení dětí a
nebo
se
jejich
výskyt
snížil
ve
srovnání
poradny,
Odboru
sociálních
mládeže
s předcházejícím obdobím
věcí a zdravotnictví, Policie ČR
Účel projektu
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Poskytování služby nízkoprahového 1.1 Služba eviduje minimálně 100 klientů
zařízení pro děti a mládež s nabídkou
do 1 roku od registrace
volnočasových aktivit
1.2 Poskytovaná a registrovaná služba
prošla inspekcí kvality

Zdroje pro ověření
1.1 Výkazy provozovatele o počtu
klientů
1.2 Záznamy inspekcí
poskytovaných služeb

Předpoklady

Nezmění
se
legislativa
upravující poskytování a
financování sociálních služeb

Výsledky (výstupy)
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti 1.1 Je
registrována
sociální
služba
a mládež
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
s kapacitou min. 30 klientů (najednou)
1.2 Zpracován provozní řád, metodika a
standardy kvality poskytování služby
(stanoveny detailní podmínky)
1.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro
poskytování služby
1.4 Existuje nabídka volnočasových aktivit
pro děti a mládež
Aktivity
Prostředky (vstupy)
1. Zajištění vhodných prostor
Prostory
2. Zjištění potřeb cílové skupiny
Schválený rozpočet včetně kofinancování
3. Nákup vybavení
Manažer projektu, finanční manažer
4. Nábor personálu pro službu
projektu
5. Zpracování metodických materiálů a
Systém poskytování, supervize a vzdělávání
„provozního řádu“ zařízení (stanovení
pro poskytované sociální služby (metodická
detailních podmínek pro poskytování
a psychosociální podpora)
služby)
6. Registrace služby
7. Informační kampaň a nábor klientů

Zdroje pro ověření
1.1 Registr poskytovatelů
sociálních služeb
1.2 Text provozního řádu,
metodiky, a důkazy o dodržování
standardů kvality poskytování
služby
1.3 Pracovní smlouvy
1.4 Text informačních materiálů o
službě
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kvalifikovaných pracovníků
 Navázání spolupráce se školami
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Předpoklady
• Zájem dětí a mládeže účastnit
se
organizovaných
volnočasových aktivit
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II.6 Komplex služeb – Domov se zvláštním režimem a sociálně terapeutické dílny
I.6.1 Projektový list
Název projektu
Komplex služeb – Domov se zvláštním režimem a sociálně terapeutické dílny
Cíl(e) a opatření komunitního plánu
Cíl: Zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro osoby se zdravotním postižením do 65 let
Opatření: Zajištění služby domova se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním
Cíl projektu
Zajistit komunitní sociální péči a terapii (se zvláštním režimem) pro lidi s psychickým
handicapem a následnou péči pro propuštěné z psychiatrické léčebny.
Cílová skupina
Muži i ženy s psychickým handicapem, tzn. s psychiatrickou diagnózou, nebo s lehkým
mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickou diagnózou, uživatelé opakovaně
léčení pro závislosti a uživatelé, kde psychiatrická problematika souvisí s postupem
primárního onemocnění ( zejména demence vzniklé na podkladě závislostí).
Popis projektu
Po odpovídající rekonstrukci objektu budou připraveny, registrovány a následně poskytovány
sociální služby domov se zvláštním režimem a sociálně terapeutické dílny.
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto
zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.

Zařízení má statut trvalého bydlení, tedy i možnosti trvalého řešení situace uživatele.
V rámci služby se obyvatelé podílejí na přípravě jídla, úklidu, úpravě zahrady a na péči o
zvířata. Uživatelé se mohou věnovat výtvarným i dalším rukodělným činnostem a jedenkrát
týdně navštěvovat volnočasový klub Duha v Domažlicích, kam docházejí i další lidé žijící
v rodinném prostředí a kteří z důvodu psychiatrické diagnózy těžko navazují plnohodnotné
přátelské vztahy v přirozené komunitě. Náplní volnočasového klubu jsou tématická setkávání
mající uspokojovat zejména společenské a kulturní potřeby uživatelů. Témata jsou tvořena ve
spolupráci s uživateli, týkají se životních cílů, plánů, možností seberealizace, dále se jedná o
návštěvy kina, divadla, plesů atd. Součástí programů je i společenská příprava na tyto akce.
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Textilní dílna bude zaměřena na výrobu drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných
interiérů (veřejných prostor, restauračních provozů, kaváren, cukráren atp.), na výrobu
drobných módních doplňků z textilií, vlny a přírodních materiálů, na zpracování zbytkového
textilu k dalšímu použití. Dále bude vybavena tkalcovskými stavy na výrobu tkaných
koberečků, polštářů i jiných doplňků (tašky, šály atp.).
Truhlářská dílna bude zaměřena zejména na drobnou dřevovýrobu – různé dekorativní
doplňky do domácnosti i jiných interiérů, dle aktuální situace a možností klientů výroba
užitkových předmětů jako dřevěné hračky či jednoduchý nábytek.
Výsledky (výstupy) projektu
Zajištěna komplexní péče o psychiatricky nemocné
1) služba domov se zvláštním režimem - 20 klientů,
služba sociálně terapeutické dílny - 30 klientů, včetně klientů neubytovaných v zařízení).
Místo realizace projektu
Meclov 1
Fáze přípravy projektu
Principy služby Domova se zvláštním režimem jsou v současné době realizovány v rámci
služby sociální rehabilitace ve zmiňovaném objektu – Meclov 1. Z důvodu špatného
technického stavu budovy není služba registrována jako samostatná. V současné době má
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realizátor zpracovanou projektovou dokumentaci pro využití investičních fondů (Regionální
operační program). Pro sociálně terapeutické dílny má v současné době realizátor také
zpracovanou projektovou dokumentaci.
Aktivity naplňující projekt
1. Komplexní stavební úpravy objektu
2. Personální zajištění služby
3. Zpracování metodických materiálů a standardů kvality služeb
4. Registrace samostatných služeb (domov se zvláštním režimem + sociálně terapeutické
dílny)
5. Navázání úzké spolupráce s psychiatrickými léčebnami a s odborníky v regionu
6. Informační kampaň a nábor klientů
Předpokládaná doba realizace projektu
2008 – 2009
Předpokládané náklady projektu (v Kč)
Investiční náklady: 13,5 milionu korun
Finanční zdroje
Investiční náklady: 87 % Regionální operační program + 13 % Plzeňský kraj;
Provozní náklady: úhrady uživatelů, MPSV, příspěvky obcí na uživatele
Nositel/předkladatel projektu
Diecézní charita Plzeň
Partneři projektu
-

strana 23/25

I.6.2 Logický rámec
Název projektu : Komplex služeb – Domov se zvláštním režimem a sociálně

Celkový rozpočet projektu :

terapeutické dílny

13,5 milionu korun

Všeobecný cíl (e)
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Předcházet sociálnímu vyloučení osob 1.1 Díky
vybudovaným
službám
se
s duševním handicapem zajištěním kvalitních a
v domažlickém okrese snížil počet osob
dostupných sociálních služeb
bez přístřeší z řad duševně nemocných
o 50 %
1.2 80 % klientů zařízení nebylo zpětně
hospitalizováno
ve
zdravotnickém
zařízení pro duševně nemocné od data
zahájení využívání služby
1.3 Třetina klientů zařízení se zapojila do
profesního a sociálního života dle
metodik poskytovatele
1.4 Cena provozu vybudovaného zařízení je
nižší než náklady na hospitalizaci
v léčebně pro duševně nemocné
1.5 Bezprostřední okolí zařízení přijalo
bezkonfliktně jeho fungování
Účel projektu
Objektivně ověřitelné ukazatele
1. Zajistit komunitní sociální péči a terapii 1.1 Kapacita služeb je naplněna do roku od
(se zvláštním režimem) pro lidi s
registrace
psychickým handicapem a následnou 1.2 Služby prošly inspekcí kvality
péči pro propuštěné z psychiatrické
léčebny

Zdroje pro ověření
Výkazy provozovatele služeb
Cenové porovnání služeb
komunitního domova se zvláštním
režimem s náklady na hospitalizaci
po 1 roce provozu zařízení
Evidence stížností a petic obce

Zdroje pro ověření
1.1 Výkazy provozovatele o počtu
klientů, smlouvy s uživateli
1.2 Záznam inspekce
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Předpoklady

Nezmění
se
legislativa
upravující poskytování a
financování sociálních služeb

Výsledky (výstupy)
Objektivně ověřitelné ukazatele
Zajištěna sociální služba
1.1 Je registrována služba domov se
1. domov se zvláštním režimem pro 20
zvláštním režimem pro 20 klientů
klientů,
2.1 Je registrována služba sociálně
2. sociálně terapeutické dílny pro 30
terapeutické dílny pro 30 klientů
klientů
1.2, 2.2 Zpracován provozní řád, metodika a
standardy kvality poskytování služby
(stanoveny detailní podmínky)
1.3, 2.3 Zajištěn kvalifikovaný personál pro
poskytování služby
Aktivity
Prostředky (vstupy)
Projektová dokumentace, stavební povolení
1. Komplexní stavební úpravy objektu
Schválený rozpočet včetně kofinancování
2. Personální zajištění služby
3. Zpracování metodických materiálů a Manažer projektu, finanční manažer
projektu
standardů kvality služeb
4. Registrace samostatných služeb (domov se Dodavatel inženýrských služeb (projektant)
zvláštním režimem + sociálně terapeutické Dodavatel stavebních prací
Stavební dozor
dílny)
5. Navázání úzké spolupráce s psychiatrickými Systém poskytování, supervize a vzdělávání
pro poskytované sociální služby (metodická
léčebnami a s odborníky v regionu
a psychosociální podpora)
6. Informační kampaň a nábor klientů

Zdroje pro ověření
Předpoklady
počet
• Registr poskytovatelů sociálních  Dostatečný
kvalifikovaných pracovníků
služeb
• Text
provozního
řádu,
metodiky,
a
důkazy
o
dodržování standardů kvality
poskytování služby
• Pracovní smlouvy
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Předpoklady
• Trvající zájem osob s duševním
onemocněním o službu

