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V Uničově probíhá oprava domů s pečovatelskou službou. Také azylový dům bude rozšířen
V Uničově byla nedávno zahájena komplexní obnova dvou domů s pečovatelskou službou v ulici Bratří Čapků
a azylového domu v ulici Malé Novosady. Většinu nákladů na modernizaci pokryje příspěvek z evropských
fondů. Ukončení prací je plánováno na 31. října letošního roku.
„Ve dvou domech s pečovatelskou službou v ulici Bratří Čapků dojde k celkové rekonstrukci 22 a částečné
obnově dalších 26 již dříve upravených bytů,“ uvedl starosta Uničova Dalibor Horák (ODS). Doplnil také, že ve
všech případech jde o jednopokojové jednotky. „Současně je připravena výměna stávajících dřevěných oken za
plastová. U jednoho domu navíc přibude požární schodiště,“ konstatoval starosta.
U 22 bytů procházejících kompletní modernizací je plánována přestavba koupelen, výměna kuchyňských linek,
sporáků, elektrických a dalších zdravotechnických rozvodů. Zbývajících 26 bytových jednotek už v minulých
letech rekonstrukcí prošlo, přesto i zde projekt počítá s drobnými úpravami. Budou zde, stejně jako v předešlých
případech, instalovány požární hlásiče, protipožární dveře a vzhledem k osazení celého domu plastovými okny
dojde i na výměnu plynových průtokových ohřívačů vody za elektrické bojlery. „Nutnost obměny ohřívačů
vychází z přísných norem, které požadují trvalý přísun vzduchu k plynovým zařízením,“ zdůvodnil starosta
Dalibor Horák.
Původně plánovaný rozsah modernizace domů s pečovatelskou službou se počátkem roku 2011 rozšířil
o zateplení vnějších plášťů obou budov. „Vzhledem k dobré finanční situaci města jsme se rozhodli pro další
zvýšení komfortu bydlení v těchto domech. Vedle nezanedbatelných energetických úspor tak navíc dosáhneme
i výrazného zlepšení estetické kvality obou staveb,“ řekla místostarostka Uničova Jarmila Kaprálová (KDUČSL). Na toto zateplení se ovšem dotace z evropských fondů nevztahuje a náklady ve výši 1,6 milionu korun
uhradí Uničov z vlastního rozpočtu.
Kompletní rekonstrukcí projde také azylový dům v ulici Malé Novosady. V něm vznikne obytné podkroví, čímž
se ubytovací kapacita zařízení zvýší ze současných 20 na 24 lůžek, vybuduje se společný hlavní vchod s vrátnicí
a stavebně se oddělí mužská a ženská část. Rovněž zde vznikne byt pro matky s dětmi.
Součástí projektu obnovy zařízení poskytujících sociální služby je i pořízení nového dodávkového automobilu,
který nahradí dosluhující, zhruba dvě desetiletí starý vůz. Auto je využíváno k rozvozu obědů nebo dopravě
klientů Centra sociálních služeb Uničov k lékařům či na nákupy.
Stavební úpravy včetně nákupu automobilu a zateplení domů s pečovatelskou službou budou stát 18,1 milionu
korun. Projekt „Rekonstrukce domů DPS a azylového domu v Uničově“ ovšem získal podporu z fondů Evropské
unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Střední Morava, a tato dotace může dosáhnout
až 11,1 milionu korun.

Projekt „Rekonstrukce domů DPS a azylového domu v Uničově“ byl podpořen z Regionálního operačního
programu Střední Morava.

Doplňující informace
Azylový dům:
V loňském roce byli v azylovém domě měsíčně ubytováni průměrně 4 muži a stejný počet žen. Aktuální kapacita
azylového domu v ulici Malé Novosady (před úpravami) je celkem 20 lůžek, z toho 12 lůžek pro muže a 8 lůžek
po ženy.
Služeb noclehárny, která je součástí azylového domu, loni užívalo průměrně 7 klientů měsíčně a každý z nich
zde přespal v průměru 16krát; o služby noclehárny je větší zájem během zimy.
Pečovatelská služba:
V opravovaných domech jsou pečovatelské služby aktuálně poskytovány 35 klientům. Vedle těchto objektů jsou
v Uničově další dva domy s pečovatelskou službou (jeden v ulici Bratří Čapků a jeden v ulici Gymnazijní),
v nichž jsou služby poskytovány dalším 23 klientům. Společně s obyvateli všech čtyř domů a uživateli, kteří
čerpají pomoc ve vlastních domácnostech, eviduje pečovatelská služba Centra sociálních služeb Uničov
169 klientů.

Projekt „Rekonstrukce domů DPS a azylového domu v Uničově“ byl podpořen z Regionálního operačního
programu Střední Morava.

