Název projektu:

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 118 DOZP
BRTNÍKY, P. O.

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002201

Finanční zdroj:

Integrovaný regionální operační program
Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně
vyloučených lokalitách

Prioritní osa:

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Investiční priorita:

06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud
jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění
díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a
rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Celkové náklady projektu:

17 915 505,65 Kč

Výše dotace z ERDF:

14 840 274,10 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu:
Termín realizace projektu:

872 957,30 Kč
5/2016 – 1/2019

Základní charakteristika a cíle projektu
Předmětem projektu je zlepšení kvality poskytované sociální služby v DOZP Brtníky, p. o., a to v duchu
humanizace a deinstitucionalizace. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav
stávajícího objektu č. p. 118 tak, aby byly současně naplněny cíle projektu. Stavební úpravy budou
zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 3 samostatných
nezávislých domácností pro celkem 16 klientů (nedílnou součástí je pořízení nezbytného vybavení
pobytových místností – domácností), dále vybudování výtahu a přístavbu spojovací chodby, propojující
řešený objekt s ostatními budovami v areálu.
Cílem uvedeného projektu je zajištění humanizace poskytované pobytové služby, zvýšení její
kvality a zajištění optimálního komfortu klientů i zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo zejména
prostřednictvím stavebních úprav předmětného objektu č. p. 118 tak, aby celkové uspořádání
vnitřních prostor respektovalo specifické požadavky a potřeby klientů a napomáhalo tak k jejich
vyššímu stupni integrace do společnosti a jejich institucí. Nedílnou součástí je pořízení nezbytného
vybavení pobytových místností (domácností). Po stránce předpokládaných aktivit je předložený projekt
v souladu s podmínkami dané výzvy a svým věcným zaměřením významně přispívá k naplnění
specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Cíle projektu
aktivně přispívají k odstranění diskriminace a segregace výše uvedené cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je tedy prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět
k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím následně přispět ke
zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality
poskytované sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením) vedoucí k sociální inkluzi
a zároveň napomůže k odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.
Výsledkem projektu bude vytvoření tří nezávislých ucelených domácností, představujících zázemí pro
poskytování sociální služby odpovídající nejen potřebám klientů a zaměstnanců, ale rovněž standardům
21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty. Zvýšení úrovně kvality je možné
spatřovat ve vzniku vlídného, moderního a komfortního prostředí podporujícího samostatnost klientů,
jejich individuální potřeby a nezbytné soukromí. Objekt č. p. 118 bude koncipován tak, aby dispozičně
odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům. Nabídne plně vybavené prostory vyznačující
se odpovídajícím komfortem a atraktivitou, ale především účelností a funkčností tak, aby byla podpořena
snaha o dosažení hlavního cíle.
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Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU z Integrovaného regionálního operačního programu –
specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

