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MODERNIZACE
AZYLOVÝCH DOMŮ

„

Mapa projektů

Jsem rád, že se podařilo azylový dům
modernizovat. Snažíme se naše služby
maximálně přizpůsobit potřebám našich
klientů, chceme jim pomoci v náročných
životních situacích, ve kterých se bez
podpory neobejdou. Snižujeme práh
služby, nabízíme pomoc i klientům
s náročnými potřebami. A k tomu je dobré
zázemí podmínkou.

Mgr. Martin Šimáček

“

ředitel Centra sociálních služeb Praha

Azylové domy Centra sociálních služeb Praha sídlící na Černém

Podpořený projekt spočíval v modernizaci a dovybavení tří budov azylových

Mostě využívá jako dočasný domov více než 100 osob ve složité

domů (AD) – AD s ošetřovatelskou službou, AD pro ženy a AD Šromova.

životní situaci. Vedle ubytování a stravy v azylovém domě

Objekty prošly rozsáhlou rekonstrukcí zahrnující stavební úpravy, výměnu

klienti naleznou intenzivní podporu sociálních pracovníků,

elektro rozvodů a vzduchotechniky, kompletní renovaci koupelen a WC

kteří klientům poskytují poradenství při uplatňování práv nebo

včetně bezbariérového řešení pro osoby se sníženou pohyblivostí.

obstarávání osobních záležitostí. Budovy Centra se dlouhodobě

Celkovou obnovou a výměnou dosluhujícího vybavení prošly společenské

potýkaly s nevyhovujícím technickým stavem a opotřebovaným

místnosti i prostory pro personál. Z dotace byla pořízena zdravotechnika

zařízením. Krátkodobým řešením byly série neustálých oprav,

a další nezbytné vybavení. Díky realizaci projektu se zvedla jak kvalita

jež omezovaly poskytované služby klientům azylových domů.

poskytovaných služeb, tak bezpečnost a uživatelský komfort klientů
azylových domů.

Název projektu:
		

Modernizace AD
v objektech Šromova

Realizátor: 		
		

Centrum sociálních služeb
Praha, p. o.

Doba realizace:

1. 1. 2019 – 31. 8. 2020

22 880 862 Kč
příspěvek EU

3

Náklady
projektu:
45 761 724 Kč

zrekonstruované
azylové domy

18 304 690 Kč
příspěvek MHMP

4 576 172 Kč
příspěvek CSSP
Centrum sociálních služeb Praha (CSSP)
získalo finanční podporu z výzvy č. 35
(Prioritní osa 3 Operačního programu Praha
– pól růstu ČR).

Účelem této výzvy byla podpora sociálních
služeb, komunitního života a sociálního
bydlení

