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Všeobecné informace
o finančních mechanizmech EHP/Norska 2004-9
Na základě finančních mechanizmů EHP/Norska se Norsko,
Lichtenštejnsko a Island zavázali přispívat ekonomicky slabším zemím
v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na
investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech jako např. ochrana
a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora
soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.

1. Pár slov o projektu
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

PROBLÉM
Domov pro seniory Kůsov sídlí v budově bývalého statku, který má
za sebou více než dvousetletou historii. Výchozí pozice domova v 90. letech
nebyla nijak záviděníhodná. Stejně jako velká část českých domovů sídlíli jsme v objektu, o jehož
navrácení žádal původní majitel v rámci restituce. My jsme měli ale „smůlu“, že soud žádost zamítl a
senioři zůstali v domově. V domově, v němž se po desetiletí řešili maximálně havarijní situace.
Zřizovatel, Jihočeský kraj, má omezené investiční možnosti. Náš management hledal další zdroje, jak
zaplatit zlepšení, která chtěl v domově realizovat.
Už v roce 2006 byl vybrán pro plánovanou přestavbu grant z tzv. norských fondů v oblasti „Lidské
zdroje“, kde se rozdělují finanční prostředky na zlepšování poskytování sociálních služeb na místní
úrovni.
ŘEŠENÍ
V Kůsově šlo o přebudování interiéru a exteriéru modernějšího křídla budovy se záměrem, že
v těchto místech vzniknou nové dvoulůžkové pokoje s vlastními toaletami a koupelnou. Tam se
přestěhují klienti ze stávajících třílůžkových pokojů. Tím nedojde ke zvýšení kapacity zařízení,
nicméně se markantně zvýší kvalita bydlení. Do roku 2009 v domově připadalo na jednoho obyvatele
7 m2 čisté obytné plochy, po přestavbě tento prostor činí nadstandardních 9,5 m2. A změny k lepšímu
se netýkaly pouze pokojů pro klienty, proběhla rovněž výstavba moderních koupelen, prostorných
sesteren, které jsou umístěny v těsné blízkosti obyvatel. Také v podkrovním prostoru bývalé půdy
vznikla knihovna (společenská místnost), která v domově dosud chyběla a veškerý společenský život
včetně seminářů a školení se tak odehrával v multifunkčním prostoru jídelny.

Aktivita č. 1 projektu:
Renovace a modernizace pavilonu "C", včetně stavebních
součástí, a instalace malého evakuačního výtahu.
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Projekt CZ0069 v číslech

.

Tento projekt má po dokončení „VÝRAZNĚ POZITIVNÍ VLIV“.

Smlouva o financování:
6. 8. 2008
Zahájení stavebních prací:
1. 9. 2008
Celkové náklady na projekt:
1 365 624 €
Podpora z EHP/Norska:

Rekonstruované pokoje:
18 bezbariérových pokojů

1 073 646 €
Kolaudace stavby:

Nové dvoulůžkové pokoje:
11 bezbariérových pokojů

24. 11. 2009
Uvedení do provozu:

Bezbariérový lůžkový výtah:
1 nový evakuační lůžkový výtah

1. 1. 2010

Ověření projektu na místě provedla:

Bezbariérovost
pro všech 140 klientů domova

Aktivita č. 2 projektu:
Realizace přístavby k pavilonu "C", včetně
součástí, a výstavby velkého evakuačního výtahu.
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3. Vysoká kvalita služeb, vzdělání, kultura
Snažíme se umožnit klientům žít život, který se co nejvíce přibližuje životnímu standardu
věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení.

Pracoviště personálu

Společenské prostory

Organizace se snaží vybírat zaměstnance na základě
individuálních a specifických potřeb uživatelů. Všem Rehabilitační péče
zaměstnancům umožňuje rozšiřovat si odborné znalosti
a dovednosti formou neustálého vzdělávání – školení,
kurzy, odborná literatura, internet. Zaměstnanci splňují
požadavky na vzdělání dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách a zákona 96/2004. Probíhající
supervize je zaměřena na rozvoj profesních dovedností
a kompetencí.
Domov při své činnosti využívá nabídku veřejných
služeb, které jsou pro klienty využitelné a dostupné a
v případě zájmu a potřeby zajistí klientům pomoc,
doprovod, dopravu. Klienti mají možnost využívat
veřejné služby individuálně dle své volby. Domov
podporuje zachování klientova vztahu s jeho rodinou návštěvy, pobyty v rodině, společenské akce, vzájemné
informace.
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4. Moderní ubytování, bezbariérovost
Přebudováním interiéru vznikly nové dvoulůžkové pokoje s vlastními toaletami a koupelnou. Po
přestavbě připadá na jednoho klienta nadstandardních 9,5 m2 obytné plochy.

V nových postelích se krásně odpočívá

Láska kvete v každém věku

Prostorná koupelna slouží 4 klientům

Plošinový výtah usnadní přístup do knihovny

Hydromasážní vana umožňuje
komfortní koupání
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5. Individuální přístup a profesionální péče
Při plánování poskytovaných služeb a následně při jejich poskytování vycházíme vždy
z individuálních potřeb klienta. Pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich
samostatnosti. Vždy je důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod osob.

Společná koupelna

Aktivní účast zřizovatele:
Spolufinancování a předfinancování projektu.
Pomoc při plánování, realizaci a dovybavení
projektu.
spoluúčast na projektu CZ0069:
189 467 €
spolufinancování strojního zařízení:
1 119 720 Kč

Rehabilitace
Aktivita č. 3 projektu:
Venkovní práce a stavební propojení objektů.

Pracoviště personálu

Aktivizační místnost
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6. Duchovní útěcha, prostředí
Různá zákoutí, společenské prostory a odpočinkové zóny umožňují klientům přijímat návštěvy,
posedět s přáteli, s rodinou.

Zimní zahrada

Vstupní hala

Nová kaple v Domově pro seniory
Stachy – Kůsov
Díky velké přestavbě, která v domově
probíhala, se mohou naši klienti těšit z nové kaple.
Oltář se svatostánkem pro nás vyrobil a věřícím
daroval pan František Cais. O elektroinstalaci se
postaral pan Jaroslav Král, který rovněž vše
věřícím daroval. Kaple je volně přístupna všem
klientům domova i věřícím z okolí. Mše Svatá se
koná každou středu od 14.30 hod. za přítomnosti
vimperského faráře p. Michala Pulce. Pan farář se
lidem věnuje individuálně dle jejich potřeb,
navštěvuje je na pokojích.

Nová kaple

Aktivita č. 4 projektu:
Nákup stavebních součástí a vnitřního vybavení.
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Firmou Ernst & Young bylo provedeno "ověření realizace IP CZ0069 na místě".
Pozitivním zjištěním bylo, že projekt výrazným způsobem přispěl ke zkvalitnění
služeb Domova pro senior y.
Umístění, vybavenost a úroveň služeb v tomto domově pro senior y je
příkladná a dosahuje vys oké úrovně.

CZ0069
Tento projekt přispěl k posílení vztahů a spolupráce mezi EHP/ESVO a ČR
(respektive Jihočeským krajem a jím zřizovanou organizací – Domov pro
senior y Stachy Kůsov). V posledních letech je zejména odbornou veřejností v
České republice, stejně jako v ostatních státech EU, věnována výrazná
pozornost otázkám individualizace a zkvalitnění služeb sociální péče. S cílem
dosažení výrazného pokroku v řešení této problematiky vznikl y v ČR Standardy
kvality sociálních služeb jako účinný nástroj k zavádění kvality do zařízení
sociálních služeb.
K naplnění všech výše popsaných cílů a dalšímu zkvalitnění zejména
ústavních sociálních služeb v regionu Jihočeského kraje je obrovským
přínosem tento dokončený projekt ve všech jeho aspektech.
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