Název projektu:

„Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“
Popis projektu:
-

Obsahem projektu je rekonstrukce prostor tzv. „služebny", pořízení vybavení a nákup
automobilu pro potřeby terénních služeb PS města Chropyně. Cílem projektu je zefektivnit
a zmodernizovat služby, které PS města Chropyně poskytuje a dopomoci tak klientům PS
žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb, s
možností udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů při aktivní účastni na
společenském životě s ohledem na individuální potřeby jejich klientů.

Cíl projektu:
-

Hlavním cílem projektu "Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města
Chropyně" je zefektivnit a zmodernizovat služby, které pečovatelská služba Chropyně
poskytuje a dopomoci tak klientům pečovatelské služby města Chropyně žít běžným
životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb, s možností
udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů při aktivní účastni na společenském
životě s ohledem na individuální potřeby jejich klientů. Pořízením nového automobilu dojde
k zefektivnění poskytované terénní péče. Cílem je především urychlit a zvýšit komfort ve
sféře terénních služeb, které pečovatelská služba města Chropyně poskytuje nejen na
katastrálním území města, ale také v místní části Plešovec a na katastrálním území
přilehlých obcí Zářičí, Kyselovice a Žalkovice. Rekonstrukcí zázemí pro pečovatelky dojde ke
zlepšení prostředí, ve kterém pečovatelská služba Chropyně poskytuje ambulantní služby a
také, a to především, které slouží jako centrála pro poskytování terénních sociálních služeb.
Cílem této plánované rekonstrukce je zlepšení materiálně - technické základny stávajících
služeb sociální práce především ve sféře sociální péče. Výsledkem realizovaného projektu
tak bude posílení profesionálních služeb, které pečovatelská služba Chropyně přizpůsobuje
potřebám a požadavků klientům ať už v rámci ambulantních služeb, tak především v rámci
služeb terénních. Výstupem projektu bude nově zrekonstruované zázemí Pečovatelské
služby města Chropyně a také nově pořízený automobil, který je určený pro poskytování
terénních sociálních služeb. Oba výstupy projektu jsou navázány na následující druh a
formy sociální služby, vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách.
Realizací projektu dojde k rekonstrukce zázemí a k pořízení nového automobilu pro tzv.
službu sociální péče dle § 32 Zákona o sociálních službách. Dojde k posílení služeb
definovaných § 33 příslušného zákona.

Výsledky projektu:

-

V rámci řešené problematiky, tedy kvality a dostupnosti služeb Pečovatelské služby města
Chropyně, dojde po úspěšném ukončení projektu k posunu ke zvýšení kvality a dostupnosti
popisované služby v oblasti především terénních služeb v projektem definované lokalitě.
Díky realizaci projektu se Pečovatelská služba města Chropyně posune blíže k řešení
odpovídajícímu modernímu systému poskytování sociálních služeb. Díky rekonstrukci
zázemí a díky pořízení nového automobilu pro poskytování terénních služeb bude zlepšena
péče především z pohledu kvantitativního, jelikož dojde ke zvýšení průměrného počtu
klientů, kterým bude moci žadatel za 1 hodinu poskytnout nasmlouvanou sociální péči.
Také je možné konstatovat, že v případě úspěšného ukončení projektu bude moci žadatel v

návaznosti na úsporu vlastních zdrojů provést další investiční akce, které nejsou
podporovány z prostředků dotačních titulů, ale které opětovně povedou k dalšímu rozvoji
aktivit Pečovatelské služby města Chropyně. Právě rozvoj aktivit tohoto zařízení bude mít
pozitivní dopad opětovně právě na cílovou skupinu projektu, tedy na osoby sociálně
vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením, které je v
rámci projektu, ale také v rámci jakýchkoli dalším investičních i neinvestičních akcí, které
budou mít za cíl zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně, možné
blíže specifikovat pomocí cílové skupiny klientů žadatele jakožto osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením a seniory ve věkové skupině osob od 19 let až
po osoby ve skupině starší senioři, tedy osoby nad 80 let věku.

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“ je
spolufinancován Evropskou unií.

