Projekt

ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ
V DOMOVĚ KARMEL
TICHÁ
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je zlepšení stavebně konstrukčního a tepelně technického
stavu objektu za účelem zkvalitnění podmínek pro poskytování
sociálních služeb - denní stacionář a domov pro osoby se
zdravotním postižením, provozovaných Slezskou diakonií, které
povedou k inkluzi cílových skupin.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

TISKOVÁ ZPRÁVA
OBEC TICHÁ ZREKONSTRUOVALA OBJEKT SLOUŽÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ KARMEL
- v rámci projektu „Zkvalitnění zázemí v domově KARMEL Tichá“.
Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 6,1 mil. Kč.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU – Integrovaného operačního
programu (IROP) ve výši cca 2,78 mil. Kč.
-

-

-

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu KARMEL č. p. 295
v obci Tichá za účelem zlepšení podmínek a zajištění kvalitního a bezpečného zázemí
pro poskytování sociálních služeb denního stacionáře a domova pro osoby se
zdravotním postižením.
Původní fyzický stav objektu byl za hranicí uživatelských standardů
a nevyhovoval stávajícím stavebně-technickým, hygienickým a požárním normám.
Objekt rovněž vykazoval velké tepelné ztráty a provoz byl energeticky náročný, což
se negativně projevovalo na provozu obou dotčených sociálních služeb a ve
zhoršených životních podmínkách cílových skupin.
Výsledkem je zlepšení stavebně konstrukčního a tepelně technického stavu objektu
– zvýšení bezpečnosti, energetické hospodárnosti a zajištění tepleného
a uživatelského komfortu pro všechny uživatele objektu, tj. klientům využívajícím
dotčené sociální služby a také zaměstnancům, kteří se o klienty starají.

Na stavbu taktéž přispěl částkou 0,5 mil. Kč Moravskoslezský kraj na opravu říms
a fasády. Objekt je jednou ze tří Parmových vil vystavěných po 1. světové válce zdejším
továrníkem Leopoldem Parmou.
Náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil k akci uvedl:

„Sociální služby by měly být vždy poskytovány v prostorách, které klientům nabízejí
bezpečné a důstojné zázemí. Musíme brát ohledy na sociální dopad a spokojenost klientů,
kteří v životě potřebují od naší společnosti pomoc. Jsem rád, že krajští zastupitelé příspěvek
obci Tichá schválili, je to důkaz, že je náš kraj
soudržný a společensky odpovědný,“ a doplnil, že
denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním
postižením provozuje v obecní budově Slezská
diakonie.

