Název projektu
Ţadatel
Číslo prioritní osy, název
priority / opatření

Chráněné bydlení
Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
3 – Integrovaný rozvoj území / 3.2 – Rozvoj měst

Číslo výzvy, v které byl
projekt podán

11

Celkové výdaje projektu

19 188 262,85 Kč

Výše podpory z ROP SČ

17 000 000,00 Kč

Zahájení a ukončení
projektu

17. 09. 2008– 29. 01. 2010
Stručný popis projektu

Cílem projektu byl nákup a rekonstrukce objektů pro následné poskytování sociální služby
chráněné bydlení. Pro 20 uživatelů bylo vhodné koupit a zrekonstruovat 3 objekty. Na
základě zjištěných rozdílných potřeb a přání jednotlivých uživatelů a také na základě
zkušeností jiných poskytovatelů bylo ideálním řešením pořízení kombinace bytů a domů, v
nichž je vybaveno celkem 6 samostatných domácností. Každou domácnost mohou užívat
maximálně 4 osoby.
Chráněné bydlení umožní uživatelům bydlet v bytech či domech v běžné zástavbě, žít s
malým počtem spolubydlících, které si mohou sami zvolit a využívat individuální podporu
asistenta, která se odráží od jejich potřeb a přání. Chráněné bydlení poskytuje uživatelům
důstojné bydlení, soukromí a možnost rozhodovat samostatně o svém životě, o
harmonogramu dne apod.
Díky realizaci projektu může 16 - 20 lidí se zdravotním postižením využívat - z hlediska
jejich individuálních potřeb, přání a cílů - vhodnější typ sociální služby. Došlo ke
zprovoznění nové sociální služby ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a k
celkovému navýšení kapacity sociální služby chráněné bydlení na úrovni Středočeského
kraje. V rámci procesu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti došlo ke
zvýšení informovanosti a celkovému povědomí veřejnosti o problematice lidí se zdravotním
postižením.
Díky nákupu a rekonstrukci objektů je v regionu značně rozšířena kapacita sociální služby
chráněné bydlení. Díky jejímu poskytování došlo jednoznačně k výraznému zkvalitnění
života výše definované cílové skupiny.
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