Nové chráněné bydlení
v Kostelci nad Orlicí
a Týništi je už v provozu
Peníze z Operačního
programu Zaměstnanost
podpořily vznik chráněné
ho bydlení pro občany se
zdravotním postižením. _
IRENA VOŘÍŠKOVA

KOSTELEC N. O./TÝNIŠTĚ N. O. - Tři chráněná
bydlení v Kostelci nad Or
licí a v Týništi nad Orlicí již
úspěšně naplno fungují. Svůj
nový domov v rekonstruo
vaných rodinných domcích
najde celkem 18 uživatelů se
zdravotním postižením, kteří
přejdou z ústavních služeb
v Kvasinách a Rychnově nad

Kněžnou. Provoz těchto zaří
zení je podpořen z prostřed
ků projektu Komunitní služ
by pro osoby se zdravotním
postižením v Královéhradec
kém kraji. Projekt podpoří
i dvě zařízení chráněného by
dlení ve Dvoře Králové nad
Labem, kde žije 11 osob se
zdravotním postižením. Služ
by budou nastaveny tak, aby
docházelo k posilování kom
petencí uživatelů potřebných
k samostatnému životu.

Osmnáct lůžek
„Od prvního května letoš
ního roku naše organizace

Ústav sociální péče Kvasiny, za podpory zřizovatele
Královéhradeckého kraje,
zahájila poskytování sociál
ní služby chráněné bydlení
o celkové kapacitě osmnácti
lůžek, a to pro muže a ženy
s různým mentálním posti
žením. Celkem dvanáct kli
entů z kvasinského ústavu
se s nadšením přestěhovalo
do dvou nově postavených
rodinných domů v Kostelci
nad Orlicí a jednoho zrekon
struovaného domu v Týništi
nad Orlicí,“ představila změ
ny vyplývající z dokončené
ho projektu ředitelka Jana
Mašková.
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Dokončení ze strany 1
V následujících dnech se
podle ředitelky do jednotli
vých domácností bude postup
ně stěhovat i šest klientek ze
sociální služby Domečky Rych
nov nad Kněžnou.
„Tím budou kapacity do
mácností plně obsazeny. Kli
enti se intenzivně připravovali
na přechod do nové služby,
ale nikdo z nás netušil, jak při
jmou nové bydlení, prostředí,
místní komunitu, někde i nové
pracovníky. Někteří klienti žili
v ústavu od osmdesátých let.
I přesto, že jsme se snažili je
přibližovat běžnému životu,
jako žije většina z nás, stále
„žili v ústavu“. Přestěhováním
získali nový „vlastní“ domov,
kde má každý svůj vybavený
pokoj,“ vysvětlila Mašková.

a dostupných služeb. I když
klienti žijí běžným způsobem
života, potřebnou míru pod
pory ze strany pracovníků
potřebují, ať to jsou například
domácí práce, vaření, praní,
ale i doprovody k lékařům, vy
hledávání zaměstnání, nákupy
a mnoho dalších činností, kte
ré jsou posuzovány u každého
klienta individuálně.

sonál, bez kterého bychom
nemohli sociální služby posky
tovat,“ dodala ředitelka Jana
Mašková.
Již v roce 2014 proběhla
transformace pobytových slu
žeb domova pro osoby se zdra
votním postižením v Hajnici.
Na základě této transformace
vznikla síť chráněných bydle
ní na území okresu Trutnov.

bydlení. Část uživatelů se pře
stěhovalo a v jednom z chrá
něných bydlení byla snížena
podpora pracovníků na 12 ho
din z původních 24 hodin.
Cílem projektu Komunitní
služby pro osoby se zdravot
ním postižením v Králové
hradeckém kraji je zajistit
dostupnost sociálních služeb
chráněného bydlení v celko
vé kapacitě 29 lůžek posky
tovaných v komunitě, které
vznikly po transformaci domo
vů pro osoby se zdravotním
postižením Barevné domky
Hajnice a Ústav sociální péče
pro mládež Kvasiny. Projekt
přispěje k rozšíření sítě chrá
něného bydlení o 18 lůžek
a ke změně způsobu poskyto
vání služby chráněné bydlení
u 11 lůžek. Převážná část lů
žek je totiž provozována v za
řízeních ústavního typu.

Změny v chráněném
bydlení

41 milionů korun

Každý dům má dvě do
mácnosti. Jednu domácnost
obývají tři klienti. K dispozici
mají koupelnu, toalety, míst
nost s pračkou a sušičkou,
vybavenou kuchyň s jídelnou
a obývákem, televizi, počítač
s připojením na internet, za
hradu, kde mohou odpočívat
a zahradničit. Domy se nachá
zejí v zástavbě blízko města

Projekt kraj
realizoval
od ledna 2020 do června
2022. Celkové způsobilé výda
je projektu činí více než 41 mi
lionů korun. Spolufinancován
je z prostředků Evropského
sociálního fondu v rámci Ope
račního programu Zaměstna
nost (OPZ), státního rozpočtu
České republiky a rozpočtu
Královéhradeckého kraje.

„Již dnes mohu konstatovat,
že i když klienti žijí v nových
domácnostech teprve několik
dní, jsou zde šťastni, a co je
důležité, nikdo se nechce vrá
tit zpět do ústavu. A o tom ta
naše práce je. Posouvat naše
sociální služby stále dál, mít
spokojené klienty, ale i per

V roce 2019 došlo k vyhodno
cení nastavení této sítě sociál
ních služeb a byly provedeny
změny ve způsobu zajištění
některých služeb. Součástí
této změny byl přechod části
uživatelů mimo pobytové služ
by do běžných bytů s využitím
služby podpora samostatného

