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Zařazení do strategie

 Strategický cíl 

 3 Sociální oblast a zdraví

 Specifický cíl

 3.1 Sociální služby a infrastruktura

 Opatření

 3.1.1 Investice do infrastruktury a vybavení sociálních služeb

 Integrované řešení

 Podpora nezávislého života znevýhodněných osob Hradecko-pardubické aglomeraci



Operační program

 Operační program

 IROP (Integrovaný regionální operační program)

 Specifický cíl operačního programu

 IROP 4.2 Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, 

domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními 

potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

 Opatření

 IROP 4.2 Infrastruktura sociálních služeb

Podporované aktivity

Infrastruktura sociálních služeb – sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních službách“)



Popis projektu

 Záměrem projektu je vybudování zázemí pro poskytování sociální služby sociálně 
aktivizační služby (SAS). Projekt zahrnuje stavební práce na vybudování zázemí pro 
SAS a následné pořízení nezbytně nutného vybavení pro zajištění chodu sociální služby. 
Po ukončení projektu bude Hradecko-pardubická aglomerace disponovat novým 
moderním zázemím pro tuto sociální službu.

 SAS podporuje rodiny dětí 

 se sluchovým postižením

 se zrakovým postižením 

 se závažným narušením komunikační schopnosti 

 podpora rodičovských kompetencí v případě závažného smyslového postižení rodiče 
(neslyšící, nevidomí rodiče)

 Cílem je zvládnutí náročných životních situací, vytvoření plnohodnotné komunikace 
v rodině a zapojení těchto rodin do běžného přirozeného způsobu života v prostředí 
intaktní společnosti.



Služby, které budou rodinám nabízeny
 Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti 

 zaměřené na vzájemnou interakci rodič – dítě, rozvoj a posílení sociálních dovedností, rozvoj komunikace mezi 
rodičem a dítětem, vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči

 Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny

 výuka ČZJ, základy specifické komunikace s neslyšícími dětmi

 Sociorehabilitační program pro rodiny s dětmi s těžkým zrakovým postižením

 POSP – prostorová orientace a samostatný pohyb, výchova k sebeobsluze a k orientaci v běžném sociálním prostředí 

 Podpora komunikace v rodině s dítětem s těžkým narušením komunikačních schopností

 Alternativní komunikace 

 Individuální nácvik rodičovských kompetencí a podpora rozvoje dítěte

 Individuální canisterapie zaměřené na léčebný kontakt psa a dítěte

 Odborné poradenství

 z oblasti rehabilitace a kompenzace smyslových vad a narušené komunikační schopnosti, sociální poradenství

 Zprostředkování kontaktu s jinými rodiči

 Zprostředkování kontaktu s odborníky dle individuálních potřeb

 Podpůrná rodičovská skupina pro uživatele SAS

 Vzdělávací akce – přednášky, besedy o odborníky, s dospělými smyslově postiženými osobami,…



Aktuální stav budovy

Část areálu, na kterou je plánována nástavba.



Výstupy projektu

▪ vznik SAS – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – vznik nové služby

Zaměření:

▪ podpora rodin s dítětem se závažným smyslovým postižením (sluchové, 

zrakové, narušení komunikačních schopností)

▪ podpora rodičovských kompetencí v případě závažného smyslového postižení 

rodiče

▪ systémová a dlouhodobá práce s rodinou

▪ krizová intervence

▪ provázanost se školskými službami 

▪ zaplnění prázdného místa v nabídce sociálních služeb pro rodiny s dětmi se 

zdravotním postižením 



Návrh přístavby

Vizualizace budovy po přístavbě.

Podrobnosti v projektové dokumentaci.



Katastrální situační výkres

Žlutě je vyznačen areál VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, zeleně část, kde je plánována nástavba.

Areál se nachází na okraji sídliště s velmi dobrou dostupností. 



Předpokládané finanční náklady 

 Celkové výdaje projektu                     85 000 000,- Kč

 Celkové způsobilé výdaje 81 250 774,- Kč

 Celkové nezpůsobilé výdaje 3 749 226,- Kč

 Podpora – příspěvek EU 69 063 158,- Kč

 Podpora – Národní veřejné zdroje (SR, SF) 0,- Kč

 Plátce DPH - ano, nikoliv však ve vztahu k aktivitám projektu

Předpokládané datum zahájení a ukončení

12. 09. 2022 – 31. 12. 2025



Indikátory

 554 611 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče 

za rok

výchozí hodnota – 0

cílová hodnota – 100

 554 301 – nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb 

(osoby)

výchozí hodnota – 0

cílová hodnota – 100

 554 010 – počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

výchozí hodnota – 0

cílová hodnota – 1



Děkuji za pozornost 


