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Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj
sociálních služeb.

Hlavními cíli projektu je kompletní rekonstrukce všech koupen v bytových
jednotkách 1. i 2. ubytovacího pavilonu DD Šumperk. Celkem se jedná o 97
koupelen. V ubytovacích pavilonech se nachází dispozičně 5 typových uspořádání
stávajících koupelen. Ke dvěma bytovým buňkám patří samostatné WC a místnost
koupelny se sprchovou vanou a umyvadlem. Na každém podlaží objektu se nachází i
velkoprostorové sprchy, které jsou využívány zejména u uživatelů s vyšším stupněm
imobility, kde hygiena musí probíhat za asistence personálu. Podstatou
předkládaného projektu Olomouckého kraje je modernizace (rekonstrukce) sociální
infrastruktury, vedoucí ke zkvalitnění sociálních služeb na Šumpersku. Projekt DD
Šumperk – rekonstrukce koupelen klientů, řeší komplexní rekonstrukci všech
koupelen pokojů v celém zařízení Domova důchodců Šumperk, příspěvkové
organizace v souladu s vyhláškou č. 3692001 Sb., MMR o technických požadavcích
zabezpečujících užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Realizací projektu bude dosaženo těchto specifických cílů:
Cílem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, je
zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní
úrovně jeho obyvatel. Podstatou předkládaného projektu Olomouckého kraje je
modernizace (rekonstrukce) sociální infrastruktury, vedoucí ke zkvalitnění sociálních
služeb na Šumpersku. Projekt DD Šumperk - rekonstrukce koupelen klientů, řeší
komplexní rekonstrukci všech koupelen pokojů v celém zařízení Domova důchodců
Šumperk, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., MMR o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace. Celková kapacita DD Šumperk je 250. K 31. 12.
2008 bylo sociální zařízení DD Šumperk naplněn z 91,08 % - 236 uživatelů. V
současné době má DD Šumperk evidováno 1 040 žádostí o umístění, přičemž
žádostí s odloženým nástupem je 973.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb zajištěním
plného využití koupelen a WC v objektu Domova důchodců Šumperk všemi uživateli
sociálních služeb, včetně starších osob různého stupně mobility
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