Rekonstrukce obytných jednotek v Městském centru komplexní péče, realizace velké
investiční akce pro zvýšení kvality života klientů Domova pro seniory
Dne 25. 10. 2017 jsme se na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) dozvěděli
skvělou zprávu! Město Benátky uspělo se dvěma žádostmi, podanými v programu „013 310
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Jednalo se o tyto projekty:
„Benátky nad Jizerou – Domov pro seniory – Modernizace obytných jednotek (koupelny,
WC, vstupy)“ a „Benátky nad Jizerou -Terénní pečovatelská služba - Nákup 2 osobních
automobilů“. V případě projektu modernizace obytných jednotek bylo žádosti vyhověno na
100% a schválená dotace činí 7 397 698 Kč. U projektu na nákup osobních automobilů pro
terénní pečovatelskou službu byla schválena dotace ve výši 50% požadavku, to je
209 474 Kč. Protože však Městské centrum komplexní péče podávalo totožnou žádost také v
programu IROP, kde jí bylo vyhověno 100%, projekt je již v tuto chvíli ve finále a dvě nová
auta budou pečovatelkám předána v pondělí 26. 2. 2018, jsou prostředky na jeden automobil
dostačující. Ten bude sloužit třetí pečovatelce, kterou nám shodou okolností nově Kraj od 1.
1. 2018 zařadil do krajské sítě sociálních služeb. To, že obě žádosti o podporu Městského
centra komplexní péče uspěly, považuji za velký úspěch, neboť v programu 013 310 bylo
celkem podáno 301 žádostí o 3 826 709 926 Kč, vyhověno bylo 96 žádostem a rozděleno
405 198 113 Kč.
Cesta k dosažení takového výsledku však rozhodně nebyla jednoduchá a náhodná. Jak a kdy
všechno začalo? Když jsem koncem roku 2013 nastoupila do funkce ředitelky MěCKP, bylo
jasné, že nás čeká nelehké období plné změn. Jako jednu z priorit jsem vnímala úpravu
prostředí, ve kterém byly služby poskytovány, zejména pak rekonstrukci koupelen na
jednotlivých bytech Domova pro seniory. Ty byly osazeny malou vanou, vysokou 50 cm a
málokdo ze seniorů ji tak mohl využívat. Vnímala jsem jako nutnost, aby veškeré plánované a
uskutečněné změny byly v souladu nejen s aktuální platnou legislativou, ale též v souladu
s národní koncepcí sociálních služeb do budoucna. Proto jsem využila svých kontaktů na
Oddělení koncepce sociální práce na MPSV, které jsem získala při předchozích pracovních
zkušenostech, domluvila jsem schůzku a 20. 3. 2014 jsme se i s panem starostou Jaroslavem
Králem na ministerstvo vydali s prosbou o konzultaci našich záměrů – transformace stávající
budovy, historicky Penzionu pro důchodce, na plnohodnotný Domov pro seniory. Navštívili
jsme pana doktora Radka Sudu, toho času vedoucího oddělení koncepce sociální práce. Předal
nám důležité informace i kontakty a představil nám investiční dotační program 013 310. Pan
starosta poté za město delegoval paní Ing. Renatu Kosinovou, která má s různými projekty a

dotačními programy bohaté zkušenosti, aby proces podání žádosti o dotaci MPSV řídila. A
tak se „roztočil kolotoč“ různých konzultací, vypracovávání dokumentů, následovalo ještě
několik návštěv MPSV, kde jsme konzultovali žádost před jejím podáním. Z ministerstva
přijel MěCKP navštívit a poradit nám na místě pan inženýr Vratislav Vojnar. Projekt
přestavby vypracoval pan architekt Jan Foit, který také využil možnost konzultace
s pracovníky MPSV. Žádost jsme zkompletovali a včetně všech příloh podávali na jaře roku
2015. Samotný proces hodnocení ze strany MPSV však velmi vázl, čekali jsme, opakovaně
jsme vznášeli dotazy, avšak v podstatě se dva roky téměř vůbec nic nedělo. Odpovědi na
dotaz, jak to s naší žádostí vypadá, byly kusé, často dokonce protichůdné. Začátkem roku
2017 jsme na doporučení MPSV žádost zrevidovali, doplnili a podávali jsme ji znovu,
současně jsme také zkusili podat zmíněnou žádost o dotaci na vozy pro terénní pečovatelskou
službu. A konečně se věci daly do pohybu! Koncem května 2017 vyhlásilo MPSV výběrové
řízení na kvalifikované externí hodnotitele pro oblast investičních dotací do materiálně
technické základny sociálních služeb a v druhé polovině roku 2017 začalo žádosti
zpracovávat a hodnotit. To, že oba projekty pro MěCKP ve velké konkurenci uspěly, určitě
není náhoda. Obrovské poděkování a uznání si zaslouží paní inženýrka Renata Kosinová,
tímto si dovoluji jménem svým i našich klientů poděkovat jí za pečlivou, důslednou, precizní
a vytrvalou práci, která na úspěchu žádostí beze sporu měla klíčový podíl. Velké poděkování
a respekt si v této souvislosti zaslouží také pan starosta Jaroslav Král, který dlouhodobě bere
potřeby benáteckých seniorů vážně, udělal ze své pozice maximum a osobně se o získání
investiční dotace z MPSV zasadil.
A v jaké fázi se nacházíme aktuálně? Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Termín zahájení stavebních úprav v tuto chvíli proto ještě není znám. V rámci rekonstrukce
jednotlivých pokojů dojde k rozšíření vchodových dveří, koupelny budou zvětšeny a spojeny
s WC, vybudují se bezbariérové sprchové kouty, položí se nové podlahové krytiny… V praxi
to bude znamenat stavební úpravy v šesti etapách, kdy se vždy klienti z dotyčné poloviny
rekonstruovaného patra budou muset přestěhovat do náhradního ubytování. To jsme seniorům
připraveni poskytnout, první volbou však zůstává pobyt u rodin klientů, kde to bude možné.
Uvědomujeme si, že realizace projektu bude pro naše seniory velmi náročná, přesto věříme,
že výsledek bude stát za to a plánovaná rekonstrukce bude mít pozitivní vliv na kvalitu
poskytovaných služeb a posílí komfort, pohodu a pocit bezpečí našich seniorů.
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