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Evropská dotace 105 milionů korun přinese nová chráněná bydlení a lepší sociální služby
Tisková zpráva, 5. října 2011
Dotace 105 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko
umožní vznik a modernizaci osmi zařízení sociálních služeb. Přibudou chráněná bydlení
v Ostravě, Kopřivnici, Sedlnicích a Moravici, tři domovy pro zdravotně a sociálně
hendikepované v Ostravě a jeden další v Opavě. Financování projektů dnes schválila
Regionální rada Moravskoslezsko.
"Evropské peníze na nová zařízení přinášejí nové a kvalitnější sociální služby. Zlepšují tak život těch,
kteří to nejvíce potřebují," uvádí David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. "Osm
aktuálně podpořených projektů vychází z dlouhodobé a koncepční práce kraje a měst na proměně
zařízení a služeb sociální péče k lepšímu. Mám radost, že uspělo všech osm hodnocených záměrů,"
dodává Sventek k podpořeným projektům.
Nejnákladnější stavbou bude rekonstrukce objektu v Opavě, který se promění na domov pro lidi se
zdravotním hendikepem. Dům utvoří tři bytové jednotky a kapacitou 22 míst. Vybavení se nebude lišit
od běžných bytů s výjimkou vhodných kompenzačních pomůcek a bezbariérového zázemí.
Moravskoslezský kraj obdrží evropskou dotaci 28 milionů korun. Z vlastního dodá 7 milionů.
Provozovatelem zařízení bude příspěvková organizace Sírius.
Kraj stojí také za vznikem nových chráněných bydlení v Sedlnicích, Kopřivnici a Moravici, na něž získá
dotaci přes 34 milionů korun. "Chráněná bydlení mají příznivý vliv na lidi, kteří se zde stěhují
z velkokapacitních ústavů. Soukromí, volný režim a dostupná péče dávají šanci na normální život.
Že to opravdu funguje, potvrzují obdobná zařízení, která již vznikla například v Novém Jičíně, Městě
Albrechticích nebo Bohumíně," tvrdí Sventek.
O nové chráněné bydlení Thomayerova ve stejnojmenné ulici v Ostravě-Vítkovicích se postará
příspěvková organizace Čtyřlístek. Získá bezmála 9 milionů korun na rekonstrukci vily, její vybavení a
uzpůsobení pro novou službu chráněného bydlení pro devět klientů.
Rekonstrukcí dvou objektů v Zukalově ulici v Ostravě vznikne domov se zvláštním režimem pro lidi
bez přístřeší s omezenou soběstačností. Kapacita zařízení bude 29 míst. Statutární město Ostrava
využije evropskou dotaci přes 20 milionů korun a vlastních 5,5 milionů.
Centrum sociálních služeb Ostrava získá 7 milionů korun na vznik domova na půl cesty v Bozděchově
ulici. Celkové náklady budou přes 9 milionů korun.
Rekonstrukcí a rozšířením projde domov Na Liščině v Ostravě. Většinu z potřebných 8,5 milionů korun
obstará dotace 7 milionů korun z EU.
S aktuálně podpořenými projekty již Regionální rada Moravskoslezsko schválila dotaci půl miliardy
korun na rozvoj pobytových a terénních služeb sociální péče. Organizace v letech 2007-2013
zodpovídá za uplatnění přibližně 18,5 miliard korun z EU určených výhradně na rozvoj regionu.
Peníze z ROP Moravskoslezsko investuje kromě sociálních služeb také do rozvoje dopravy,
vybavenosti měst a obcí, vzdělávání, zdravotnictví, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields.
Doposud podpořila 622 projektů dotací přes 13 miliard korun.
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