Rozšíření sociálního zařízení Týdenního
stacionáře v České Třebové
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost týdenním stacionářem poskytovaných služeb
prostřednictvím rekonstrukce stávající zastaralého sociálního zařízení. Cíl projektového
záměru je tedy zcela identický se specifickým cílem Integrovaného regionálního operačního
programu 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Sociální služby
Česká Třebová v objektu na adrese Lhotka 172, Česká Třebová poskytují sociální službu
týdenního stacionáře podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednou z
poskytovaných služeb v rámci týdenního stacionáře je pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Současný
stav prostorového řešení místnosti pro uspokojování hygienických potřeb neodpovídá
požadavkům klientů, kteří trpí mentálním, zdravotním či tělesným postižením. Rovněž
materiálně-technické vybavení sociálního zařízení je již zastaralé a nedovoluje poskytovat
klientům kvalitní, komfortní a důstojnou pomoc při zvládání běžné péče a při osobní hygieně
v míře žádoucí. Realizace projektu tento deficit odstraní, čímž dojde ke zvýšení kvality
poskytovaných služeb, ale i zvýšení dostupnosti širší cílové skupině. Nová technologie totiž
umožní poskytnout komfortní hygienickou pomoc také osobám s těžším postižením.
Po realizaci projektu vzniknou prostornější a pro klienty s ošetřujícím personálem také
komfortnější podmínky v podobě technicky zhodnoceného, rekonstruovaného sociálního
zázemí. Prostornější, moderní a vybavenější sociální zařízení podstatně zvýší kvalitu
poskytovaných služeb v týdenním stacionáři. Polohovací vana umožní zkvalitnění osobní
hygieny také klientům s těžším tělesným postižením. Stavební úpravy stávajícího sociálního
zařízení v pobytové části 1.NP a jeho rozšíření zajistí zlepšení podmínek pobytu klientů
stacionáře a umožní do rekonstruovaných prostor umístit kromě elektrické zvedací vany i
vířivky na horní a dolní končetiny (vířivka na dolní končetiny není součástí projektu, projekt
zatím počítá s přípravou na umístění vířivky, která bude pořízena v budoucnu) pro rehabilitaci
klientů, ale také elektrický vakový zvedák, díky němuž bude moci ošetřující personál pomoct
klientům při přesunu do vany.
Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.

