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Specifický cíl:

Rok 2017
V tomto roce vstoupila do jednání s Obec Mikulčice s Pečovatelskou službou Homediss ohledně
vybudování spádové pobočky a zázemí pro sociální služby, které jsou určeny seniorům a zdravotně
handicapovným. Výsledkem byl společný záměr a zadání zpracování projektu „Pobočka Pečovatelské
služby Homediss, o.p.s., Mikulčice „Špitálek.“

Rok 2018
V průběhu roku 2018 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci obecního objektu
zvaném „Špitálek“ a potřebná technická příprava akce pro podání žádosti o finanční podporu.

Rok 2019
V únoru 2019 byla společně podána žádost o dotaci na financování projektu, který byl pečlivě
připravován, a u kterého jsme především dlouze čekali na vypsání příslušného dotačního titulu. Naše
trpělivost byla záhy odměněna kladným stanoviskem a žádost byla podpořena v potřebné výši.

Rok 2020
Počátkem roku byla realizována veřejná zakázka na dodavatele stavby a bylo započato s kompletní
rekonstrukcí celé stavby. Její dokončení je plánováno do konce roku.

Jaký problém projekt řeší?
Dlouhodobě je registrován zvyšující se tlak na rozšiřování terénních a ambulantních sociálních služeb
pro seniory a zdravotně handcipované, kterým vlastní rodina a případní neformální pečovatelé
nemohou zajistit péči v požadovaném objemu a kvalitě, tak jak ji může poskytnout profesionální
poskytovatel sociálních služeb.
Jedním z profesionálních poskytovatelů péčových služeb pro tuto skupinu osob je Pečovatelská
služba Homediss, o.p.s. V terénní formě tyto služby poskytuje přímo v domácnostech uživatelů
v jednotlivých obcích. V případě ambulantních služeb sváží uživatele do Hodonína, kde mají své
zázemí. Tato forma není vždy zcela vyhovující z řady důvodů, jako jsou například delší přejezdy
pracovnic mezi jednotlivými obcemi a tím pádem nižší "obslužnost" uživatelů, prodlužování čekací
lhůty a zvyšování počtu neuspokojených žadatelů o službu, vyšší nákladovost provozu služeb,
obtížnější
manipulace
při převozu pomůcek, absence ambulantní služby v místě apod. Převoz do Hodonína je navíc
u některých zdravotně handicapovaných uživatelů navíc velmi obtížný, případně vyloučený.

Jaké jsou příčiny problému?
Jak již bylo naznačeno výše, primárním důvodem realizace projektu je rozšíření sociálních služeb a
jejich zkvalitnění ve venkovské spádové oblasti. Koncentrace služeb je nejvyšší ve městech a větších
sídlech, přičemž velká poptávka je i ze strany občanů spádových obcí. Tyto služby jsou zde
poskytovány zajížděním nebo svozem uživatelů do sídla služby. Partner projektu dlouhodobě
mapoval možnosti zřízení pobočky v jedné ze spádových obcí, tak aby i pro tyto obce mohla
vzniknout
dostatečná
a kvalitní základna pro poskytování služeb. Omezené prostředky poskytovatele však neumožňují
realizovat projekt investičního charakteru svépomocí. Obec Mikulčice, jakožto žadatel projektu,
naopak hledala poskytovatele péčových sociálních služeb na území obce, vysoká poptávka pak byla
obzvlášť po službě ambulantní. Na základě společného jednání byl vytipován vhodný objekt ve
vlastnictví Obce Mikulčice a bylo přistoupeno k přípravě vhodného projektu. Tento projekt je také
jednou z priorit Střednědobého plánu sociálních služeb pro Hodonínsko na období 2018 - 2020, jenž
akcentuje právě potřebnost zajištění těchto služeb i ve spádových oblastech. Je také podpořen
Jihomoravským krajem, který vydal souhlasné stanovisko s realizací projektu, a jenž v příslušném
Akčním plánu rozvoje sociálních služeb podpořil rozvoj těchto služeb. Specifické potřeby osob se
zdravotním postižením vyžadují nemalou pozornost a soustavnou podporu projektů zaměřených
nejen na zvýšení kvality jejich života, ale i na zvýšení kvality podmínek pečujících osob (odborně
i neformálně). Náplň a cíl tohoto projektu je přímo zaměřen na tuto problematiku. Zvyšování kvality
života těchto osob, stejně tak pečujících, je nezbytným předpokladem pro eliminaci jejich sociálního
vyloučení a zamezování nežádoucích sociálně patologických jevů. Ty mohou být právě ve
venkovských oblastech hůře řešitelné.

Co je cílem projektu?
Zkvalitnění poskytovaných služeb a rozšíření jejich objemu prostřednictvím zlepšení jejich materiálně
technické základny (vybudování zázemí):
- Uspokojení větší míry požadavků na poskytování služby navýšením počtu uživatelů a objemu
péče.
- Větší míra pružnosti při poskytování služeb.
- Zlepšení zázemí pro pracovníky přímé sociální péče.
- Zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů.
- Zkvalitnění spolupráce poskytovatele sociálních služeb a spádových obcí,
- Zvýšení informovanosti občanů spádových obcí o možnostech a nabídce sociálních služeb a
zlepšení kvality jejich života.

