číselné označení strategického cíle/opatření
1.1.1 Síť pečovatelské služby
1.1.1 Síť pečovatelské služby

popis výdaje/aktivity

období realizace

předpokládané náklady u
investičních výdajů

Město Brtnice

březen 2022 - březen 2023

1 219 495 Kč

Oblastní charita Jihlava

do konce roku 2024

800 000 Kč

Oblastní charita Jihlava

do konce roku 2024

dotace MPSV, KV a obcí

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.

1.1.2023 - 31.12.2023

MPSV, Kraj Vysočina

realizátor
1.1 Podpořit dostupnost terénních služeb pro seniory

Pořízení vozidla

Zvýšit počet automobilů pro pečovatelskou službu o 2
automobily
Zvýšení počtu úvazků pečovatelské služby v přímé péči
o 1,75

1.1.1 Síť pečovatelské služby
1.1.2 Síť osobní asistence

navýšení počtu pracovníků osobní asistence o 2,0 úvazku

2.1.1 Síť pečovatelské služby

Opravy a úpravy DPS

2.1.1 Síť pečovatelské služby

Zvýšení počtu úvazků pečovatelské služby v přímé péči
o 0,25
Oblastní charita Jihlava
do konce roku 2024
2.2 Rozšířit ambulantní, pobytové služby a bydlení pro osoby se zdravotním postižením

zdroj finančních nákladů
SR, IROP

IROP

2.1 Podpořit rozšiřování terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením

2.2.1 Odlehčovací služba
2.2.2 Chráněné bydlení

víkendová odlehčovací služba navazující na služby Denního a
týdenního stacionáře Jihlava, p. o.

Zajištění 4 úvazků pro službu chráněného bydlení 12/7
Výstavba týdenního stacionáře pro osoby s PAS

3.1.1 Dostupnost sociálně aktivizačních služeb

4.1.2 Terénní programy

4.2.1 Služba následné péče

Město Třešť

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková
organizace

červen 2023 - červenec 2024

Vlastní + dotační

dotace MPSV, KV a obcí

od ledna 2023, pokud bude schválena žádost
o zařazení služby do Krajské sítě sociálních
služeb Kraje Vysočina

VOR Jihlava, z.ú.

2023/2024

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.

konec roku 2024

3.1 Podpořit rozšiřování terénních a ambulantních služeb (pro děti, mládež a rodiny s dětmi)
Zachování počtu úvazků SASRD po ukončení projektu
(2,0 úvazky navíc)
Oblastní charita Jihlava
do konce roku 2022
4.1 Podpořit bydlení a navazující služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zachování počtu úvazků terénních služeb po ukončení
projektu (2,0 úvazky navíc)
Oblastní charita Jihlava
do konce roku 2022
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.,
pracoviště Krizové centrum
navýšení úvazků v roce 2022 - počet pracovníků v přímé
Jihlava (služba krizová pomoc),
péči 5,0
Štefánikovo náměstí 1972/2, Jihlava
2022
4.2 Udržet stávající stav služeb pro osoby ohrožené závislostmi
Zachování počtu úvazků náslendné péče po ukončení
projektu (3,31 úvazku navíc)
Oblastní charita Jihlava
do konce roku 2022

vícezdrojové financování
MPSV, KrÚ Vysočina,
zřizovatel

MPSV ČR, Kraj Vysočina
125 000 000 Kč

IROP + vlastní zdroje

dotace MPSV, KV a obcí

dotace MPSV, KV a obcí

5 699 000 Kč

financováno MPSV ČR

dotace MPSV, KV a obcí

