Projektový záměr pro zařazení do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015
Vznik nové sociální služby
Do tohoto formuláře vyplňujte pouze záměry na vznik nové sociální služby. Má-li předkladatel více záměrů, vyplňuje formulář pro každou službu zvlášť.
Všechny údaje se vyplňují za rok 2015, není-li uvedeno jinak.
Záměr předkládá
ORP

Kyjov

Stručný popis
záměru

Zaregistrovat novou sociální službu - chráněné bydlení. Sociální služba by byla poskytována v bytech mimo areál Domova Horizont a poskytování služby by navazovalo na tréninkové bydlení - tzv. podporované
bydlení v areálu Domova Horizont.

Zdůvodnění
potřebnosti záměru

Navázat na tréninkové bydlení (tzv. podporované bydlení) v Domově Horizont. Cílem je sociální začleňování a osamostatňování lidí s mentálním postižením vzhledem k jejich možnostem a přechod co největší části
uživatelů do komunitního typu služeb. Na Kyjovsku v současné době není registrováno žádné chráněné bydlení. Domov Horizont je zapojen do projektu MPSV "Transformace sociálních služeb". Registrace služby
vychází a je v souladu s transformačními vizemi Domova Horizont, které jsou podporovány JMK. Zřízením chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením by bylo naplněno jedno z opatřeních Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015. Konkrétně priorita č. 3 v rámci III. pracovní skupiny, opatření č. 3.1 "Zajištění chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením".
Poskytovatel

Základní údaje o
službě

Sociální služba

Domov Horizont, p.o.

chráněné bydlení

Kapacita služby

terénní
Kapacita a
denní/roční *
personální
zabezpečení služby

ambulantní
denní/roční
**

počet lůžek

Úhrady od uživatelů

Forma
poskytování

Cílová skupina - viz list 3

ČR

pobytová

Osoby s mentálním postižením

Předpokládaný počet úvazků / pracovníků

uživatelo lůžkodny/ přímá sociální péče (soc. pracovník,
kontakty /
osobohodiny
měsíce obložnost PSS, pedagogičtí + další odborníci +
intervence
případně vedoucí, který se podílí na
přímé péči)
nepřímá péče (technicko 90%
administrativní personál + vedoucí,
který se nepodílí na přímé péči)

Dotace z rozpočtu JMK

1.748.000 Kč

Územní působnost

registrace: do 30.06.2014
zahájení poskytování: 01.01.2015

Výkonnost služby

pobytová

16

Předpokládané
finanční zdroje
služby

Harmonogram realizace

Dotace ze státního rozpočtu
(MPSV)

Dotace z rozpočtu obce/obcí ***

2.021.000 Kč

8,1

0,4
Příspěvek
zřizovatele

Předpokládané finanční náklady služby

provozní

mzdové

celkem

1.318.000 Kč

2.601.000 Kč

3.919.000 Kč

Dotace ze
strukturálních
fondů EU

Jiné zdroje (ÚP, sbírky, dary,
nadace, nadační fondy)

150.000 Kč

Vyplnil/a jméno,
příjmení, email,
telefon)

Mgr. Jan Hanáček, ředitel Domova Horizont, reditel@horizontkyjov.cz, 518 614 333

Datum vyplnění

5.5.2014

* roční kapacita = počet unicitních uživatelů služby. Za unicitního uživatele je považována osoba, která má s poskytovatelem sociální služby uzavřenu Smlouvu o poskytování sociálních služeb dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, přičemž opakující se uživatel je ve sledovaném roce počítán jako jeden.
** u odborného sociálního poradenství: okamžitá/denní/roční
*** deklarovaná dotace od obce/í musí odpovídat výši spolufinancování schválené Radou Jihomoravského kraje dne 6. října 2011 usnesením č. 9806/11/R 132.

