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Výstavba domků pro osoby s poruchou 

autistického spektra

Cílem projektu je zlepšení a zkvalitnění sociálních služeb 

pro specifické cílové skupiny v rámci zajištění péče o 

osoby blízké. V rámci zařízení bude uživatelům sociální 

služby zajištěna péče na území Karlovarského kraje a 

jejich rodinní příslušníci se nebudou stěhovat do jiného 

kraje, kde jsou obdobná specializovaná zařízení 

sociálních služeb k dispozici. Vznik nových sociálních 

služeb pro obyvatele Karlovarského kraje pro cílovou 

skupinu  -  osoby s poruchou autistického spektra v 

souladu se SPRSS KK.  Hlavním cílem projektu je výstavba 

nového objektu pro poskytování sociální služby domov 

pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s 

poruchou autistického spektra, ve formě jednoho až 

dvou bezbariérových domků rodinného charakteru, 

případně dvojdomku, včetně vytvoření zázemí pro 

pracovníky sociální služby, s cílem zajistit bezpečné 

prostředí pro uživatele a zaměstnance ve službě 

komunitního typu.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88 360 06  

Karlovy Vary 
85 800 000 72 930 000 01.01.2022 31.12.2025

Kapacita nově 

vystavených 

objektů sociání 

služby DOZP

zatím není 

stanoveno

Hlavním cílem projektu je výstavba nového objektu pro 

poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním 

postižením pro osoby s poruchou autistického spektra, ve 

formě jednoho až dvou bezbariérových domků rodinného 

charakteru, případně dvojdomku, včetně vytvoření zázemí pro 

pracovníky sociální služby, s cílem zajistit bezpečné prostředí 

pro uživatele a zaměstnance ve službě komunitního typu.  

Záměr vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji na období 2021-2023 a bude 

navazovat na plánovanou transformaci Domova pro osoby se 

zdravoním postižením v Mariánské, příspěvkové organizace. V 

současné době se připravuje  transformační plán. Projekt je ve 

fázi projektové přípravy.

NE

85 800 000 72 930 000 

max. do výše 130 % stanovené alokace (tj. 72 930 000 Kč) 100% alokace = 66 000 000 56 100 000

Deinsitucionalizace sociálních služeb

•                 Indikátor výstupu: Kapacita

nových nebo modernizovaných

zařízení sociální péče (kromě bydlení)
změna názvu indikátoru dle PD IROP

Zdůvodnění výběru tohoto projektu:  U Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvkové organizace, je dlouhodobý záměr transformace této sociální služby,  a to v zájmu humanizace a 

deinstitucionalizace. Důvodem je, mimo jiné,  lokalita a objekty, v nichž je sociální služba poskytována. Tato 

organizace již v minulosti měla zpracovaný transformační plán, který se bude nyní aktualizovat. 

Zároveň bude také řešen záměr výstavby nových objektů pro poskytování pobytových služeb pro osoby s 

poruchou autistického spektra, který vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v 

Karlovarském kraji na období 2021 – 2023.
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