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Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019
KSS 1/19 Podpora aktivit spojených s naplňováním
standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Vytvoření soukromí uživatelům Domova Přístav Frýdek Místek

Popis projektu

1. Potřebnost projektu: popis současného stavu, kterou projekt řeší, cíle - změna,
které bude prostřednictvím projektu dosaženo
Domov Přístav Frýdek-Místek poskytuje službu 32 uživatelům zejména s psychiatrickou diagnózou,
přičemž pouze 3 uživatelé bydlí na jednolůžkovém pokoji. Naše služba disponuje pouze třemi
jednolůžkovými, dále pak 1 dvoulůžkovým a 9 třílůžkovými pokoji. I když se pracovníci snaží předcházet
konfliktním situacím mezi uživateli, vzájemné soužití uživatelů, zejména pak na třílůžkových pokojích,
přináší nepohodu do vzájemného soužití, která se pak odráží i na psychickém stavu uživatele. U všech
našich uživatelů, předcházelo pobytu v Domově Přístav několikaleté bezdomovectví, které se odrazilo
na jejich zdraví, a tudíž mimo psychiatrické diagnózy mají např. i vážná nádorová onemocnění, která
končí úmrtím i v mladším věku než je pozdní stáří. Těmto uživatelům pak potřebujeme v terminálním
stádiu zajistit důstojné a klidné prostředí. Absencí jednolůžkových pokojů tak uživatel zůstává i při
zhoršení zdravotního stavu nebo pak v terminálním stadiu, na vícelůžkovém pokoji. Uživatelé dostávají
nabídku možnosti využití služby hospice, ale jelikož chtějí setrvat tam, kde se cítí doma, což je Domov
Přístav, potřebujeme v posledním stadiu nemoci vytvořit uživateli klidnější a důstojnější prostor.
V současné době využíváme pouze přenosné zástěny, kterými uživatel sám nedokáže manipulovat a
nejsou dostatečně velké a dlouhé. Ty se pak přenáší z jiných pokojů a v prostoru znemožňují pohyb
ostatním uživatelům pohybujících se na invalidním vozíku, chodítku nebo francouzských holích.
Realizací projektu dojde k vytvoření soukromí u 29 lůžek pomocí optického rozdělení pokojů stropním
kolejnicovým systémem. Instalace bude provedena v:
- 1 dvoulůžkovém pokoji,
- 9 třílůžkových pokojích.
Možností vytvoření si soukromí dle individuálních potřeb uživatele snížíme výskyt konfliktních situací,
psychické nepohody uživatelů, vytvoříme důstojnější místo pro pobyt uživatele v terminálním stadiu
nemoci a při provádění běžných úkonů péče jako je hygiena, oblékání či odpočinek a spánek.

2. Cílová skupina projektu: konkrétní popis a kvantifikace (velikost, složení),
potřeby či problémy cílové skupiny, vazba projektu na potřeby cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří 32 uživatelů Domova Přístav starších 26 let, mobilní i imobilní, kteří mají zhoršenou
soběstačnost a zdravotní stav z důvodu:


chronického duševního onemocnění (26 uživatelů – schizofrenie, organické poruchy osobnosti,
paranoidní poruchy, deprese aj.),



závislosti na návykových látkách (26 uživatelů v kombinaci s duševním onemocněním – duální
diagnóza),
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alkoholové nebo jiného typu demence (6 uživatelů),

a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
80 % uživatelů má diagnostikovanou psychiatrickou diagnózu (nejčastěji duální). Pro tyto uživatele
soužití na více lůžkových pokojích přináší nepohodu a konfliktní situace, jež ovlivňují jejich zdraví.
V průběhu jednoho roku nám v průměru zemřou, na převážně onkologické onemocnění, 4 uživatelé,
kterým v průběhu jejich terminálního stadia nemoci potřebujeme vytvořit důstojné soukromí.

3. Realizace projektu: popis jednotlivých aktivit projektu, metody a formy, jakým
způsobem bude projekt realizován, časový harmonogram aktivit, personální
zabezpečení projektu, včetně pracovních úvazků - kompetence pracovníků


Výběrové řízení na dodavatele kolejnicového systému:

Termín: červenec - září 2019
Kritériem výběru bude cena, technické parametry (způsob instalace, splnění požárních norem – tj.
nehořlavost materiálu, nevytváření toxických plynů, dále antibakteriální vlastnosti, údržba) a termín
instalace.
Výběrová komise ve složení – ředitelka Domova Přístav F-M, vedoucí provozu, účetní.


Instalace kolejnicového systému:

Termín: do květen 2020


Závěrečné vyúčtování projektu a propagace projektu:

Termín: 30. 6. 2020
-

Provedení závěrečného vyúčtování projektu

-

Propagace projektu a poskytovatele dotace na webových stránkách Armády spásy,
facebooku Armády spásy Frýdek – Místek, facebook AS Mskraj

4. Výstupy projektu: konkrétní popis a kvantifikace, včetně indikátoru naplnění
účelu projektu, pokud je u dotačního titulu stanoven


Instalace kolejnicového systému a vytvoření podmínek pro zajištění soukromí uživatele na lůžku dle
jeho individuální potřeb - 29 lůžek na deseti pokojích (1 dvoulůžkový, 9 třílůžkových)



Tisková zpráva – propagace realizovaného projektu a poskytovatele dotace na webových
stránkách Armády spásy (www.armadaspasy.cz) a facebooku AS.

5. Konkretizace jednotlivých položek rozpočtu (jejich vazba na účel a cíle projektu,
jeho aktivity a výstupy)
29 stropních kolejnicových systémů – kolejnicový systém pro jedno lůžko zahrnuje stropní kolejnice,
stropní držák základní a nehořlavý závěs.
Přikládáme tři nabídky, přičemž ta, na nejnižší částku, je z května 2018. Přihlédli jsme tedy
k předpokládanému inflačnímu navýšení cen v době případné realizace, tj. počátek roku 2020 a
rozpočtovanou cenu odhadujeme na 350.000,- Kč s DPH.

