MÁM KAM JÍT
Občanské sdružení LIPKA v Prostějově pomáhá lidem se zdravotním postižením již více než dvacet let.
Již v roce 1993 zahájilo provoz prvního zařízení sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením ve
Vrahovicích. Dnes do denního stacionáře OS LIPKA mimo dětí denně dochází přes 40 uživatelů starších
19ti let. Pracovníci se velmi často setkávají s intenzivním přáním rodičů nalézt pro své dospělé „děti“
adekvátní péči a zázemí v budoucnosti. Vždyť řada z nich disponuje určitým potenciálem schopností,
dovedností i vědomostí, které jsou sice nedostačující pro samostatný život či uplatnění na volném trhu
práce, ale z druhé strany jejich využití je cestou ke zvýšení jejich samostatnosti a soběstačnosti.
A tak LIPKA připravila rozsáhlý záměr vybudovat chráněné bydlení s příznačným názvem „Mám kam
jít“. Vychází z nepopíratelného faktu, že tak jak dospívají děti, stárnou jejich rodiče. Nenadálá událost v
rodině pak neponechává jinou možnost než umístění pozůstalé osoby se zdravotním postižením do
ústavního zařízení. Vzhledem k jejich nedostatečné kapacitě velmi často i do zdravotnických zařízení
ústavního typu, např. LDN či psychiatrických léčeben, kde pobývají měsíce až roky. S letitou znalostí
potřeb cílové skupiny a po důkladných přípravách se LIPKA pustila do realizace rozsáhlého investičního
projektu s cílem vybudovat nové zařízení, které umožní lidem se zdravotním znevýhodněním
samostatný život i přípravu na práci. Celý projekt také navazuje na Střednědobý plán rozvoje

sociálních služeb ve městě Prostějov.
Název projektu
Prioritní osa
Oblast podpory
Podoblast podpory
Registrační číslo projektu

Mám kam jít
12.2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova
12.2.2 Rozvoj měst
12.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
CZ.1.12/2.2.00/29.01466

Projekt „Mám kam jít“ byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast
podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Rozhodnutím
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení č.
377/VRR38/12) byl projekt schválen k financování.
Původně plánovaný rozpočet byl částečně snížen po uskutečněných výběrových řízeních na
dodavatele, kterým je firma Pozemstav Prostějov. Celkové náklady na vybudování dvou nových
sociálních služeb tak nyní představují částku 20 miliónů korun, z toho 15 miliónů bude tvořit dotace z
ROP Střední Morava. Zbývajících 25% rozpočtu tvoří podíl občanského sdružení LIPKA. S jeho
zabezpečením ji pomohl také Magistrát města Prostějova prostřednictvím poskytnuté veřejné
finanční podpory ve výši 1 milión korun.
Posláním projektu je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním znevýhodněním. Tohoto
poslání bude dosaženo vybudováním doposud chybějících dvou nových sociálních služeb
chráněné bydlení s kapacitou 14 uživatelů v 5 bezbariérových bytech vždy se sociálním
zázemím a kuchyňkou, dále se společnou kuchyní, jídelnou a odpočinkovou zónou
sociálně terapeutická dílna v podobě nevýdělečné cukrárny pro veřejnost s kapacitou 6
uživatelů, potřebným provozním i technickým zázemí,
vybudováním nového komunikačního bloku s výtahem bude zabezpečena bezbariérová
obslužnost celého objektu, celkovou rekonstrukcí projde i přilehlé atrium, které spolu
s rekonstruovaným objektem vytvoří ucelený prostor pro obě nové služby
V rámci projektu bude také vytvořeno 6 nových pracovních míst.

Na realizaci projektu se OS LIPKA dlouhodobě připravovala. Již v roce 2010 koupila od města Prostějova
vhodnou nemovitost na v Prostějově – Vrahovicích, ul. J.Köhlera 2. Nechala vypracovat projektový
záměr včetně architektonického řešení, vypracovala projektovou žádost. Projekt byl schválen v roce
2012 a stavební práce mohly začít na podzim roku 2013. Lipka ale musela nečekaně ukončit první kolo
výběrového řízení. Důvodem byla skutečnost, že pouze jedna nabídka od přihlášených firem plně
odpovídala přísným požadavkům zákona o veřejných zakázkách. Proto bylo v srpnu 2013 vyhlášeno II.
kolo výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem 7 stavebních firem, z nichž byly všichni ze
střední Moravy a jedny z Prahy. Jeden zájemce byl vyřazen pro formální nedostatky. S nejnižší cenovou
nabídkou 16.501 013,- Kč výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma POZEMNSTAV Prostějov.
Rekonstrukční práce byly zahájeny předáním stavby dodavatelské firmě, které se uskutečnilo dne
21.1.20104.
Časový harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení projektu
Zpracování projektové dokumentace, studie
Rozhodnutím Výboru RR regionu soudržnosti Střední Morava
Realizace všech výběrových řízení, projektová žádost
Rekonstrukce objektu na CHB včetně vnitřního vybavení
Přesun do rekonstruovaných prostor a ukončení projektu

1.4.2010
1.4.2010 – 31.12.2011
13. 8. 2012
10.10.2011 – 30.12.2013
21.1.2014 – 30.4.2015
1.5.2015 – 31.5.2015

V okrese Prostějov i celém Olomouckém kraji je objektivně zjištěn nedostatek pobytových sociálních
služeb typu chráněné bydlení. Jedná se o moderní formu sociální služby, která nabízí svým uživatelům
potřebnou podporu a péči, napomáhá řešit jejich nepříznivou situaci - uživatele neizoluje, naopak
umožňuje jim relativně samostatný a plnohodnotný život, nevytváří jeho závislost na sociálních
službách, ale naopak přibližuje je k běžnému životu populace. O chráněné bydlení je mezi osobami se
zdravotním znevýhodněním obrovský zájem. Zvláště když dosud žili v domácím prostředí s podporou
svých blízkých, kteří již z jakýchkoliv důvodů péči nemohou poskytovat. Mimochodem, oproti domovům
se zvláštním režimem či pro seniory je chráněné bydlení ekonomicky nejméně nákladné.

Život v chráněných bytech podpoří samostatnost a soběstačnost osob se
zdravotním znevýhodněním, aktivity v sociálně terapeutické dílně přispějí ke
zvyšování jejich sociálních a pracovních kompetencí. Obě nově budované
sociální služby jsou zaměřeny na prevenci jejich sociálního vyloučení - vytvoří
prostor pro integraci mladých lidí se zdravotním postižením do přirozeného
prostředí našeho města a místa, které důvěrně znají, jsou jim domovem a mají je
rádi.

Současný stav budovy

Architektonická vize

