Vážení uživatelé sociálních služeb,
vážení rodinní příslušníci, přátelé našich uživatelů,
chtěla bych Vás touto cestou informovat, že v dubnu již začne dlouhodobě plánovaná přístavba nové
části objektu Domova pro seniory v Horní Stropnici a současně bude probíhat rekonstrukce
stávajícího objektu. Prostory, ve kterých nyní poskytujeme sociální službu, již nevyhovují
podmínkám, které jsou na tyto objekty kladeny a nevyhovují ani standardům kvality sociálních služeb.
Plánovaná stavební rekonstrukce a přístavba povede ke zkvalitnění podmínek poskytované sociální
služby a umožní soukromí uživatelům, kteří jsou v našem domově celoročně ubytováni. Péče již
nebude poskytována ve vícelůžkových pokojích, jako doposud, ale vzniknou jedno a dvoulůžkové
pokoje. V rámci rekonstrukce a přístavby bude zajištěna bezbariérovost v rámci objektu, bude
vybudován další výtah, který umožní bezproblémový pohyb osobám, které používají kompenzační
pomůcky. Vzniknou nám v domově rovněž nové prostory pro volnočasové aktivity – terasa, nová
zahrada, aktivizační místnost, atd. Rekonstrukce objektu a nová přístavba zkvalitní rovněž i pracovní
podmínky pro pracovníky, kteří zajišťují zdravotní a sociální péči.
Harmonogram stavebních prací je dle plánu rozložen cca do jednoho a půl roku. Plánované stavební
práce na objektu domova nám neumožní realizovat tyto práce za plného provozu domova. Proto
vedení Domova pro seniory Horní Stropnice ve spolupráci se zřizovatelem, kterým je Jihočeský kraj,
muselo přikročit k rozhodnutí, že se celý provoz domova pro seniory bude po dobu plánované
rekonstrukce přestavby a přístavby stěhovat do náhradních prostor. Vhodné prostory se nepodařilo
v okolí Horní Stropnice nalézt, avšak v současné době jednáme s vedením Nemocnice České
Budějovice a. s., která ve svém volném objektu v dolním areálu v Č. Budějovicích umožní, abychom se
mohli s celým svým provozem přestěhovat po dobu stavebních prací. Do těchto prostor
přestěhujeme převážnou část vybavení a zařízení domova pro seniory. Potřebnou péči a služby
budou nadále zajišťovat pracovníci Domova pro seniory Horní Stropnice.
Stěhování je naplánováno na březen 2021.
Naší maximální snahou a cílem je, aby rekonstrukce a přístavba byla ukončena v plánovaném čase a
aby změna, která přestěhováním nastane, měla minimální dopady na uživatele našich služeb a
rodiny, které je navštěvují.
Jsem přesvědčena, že změna, která nás očekává po ukončení stavebních prací na objektu našeho
domova v Horní Stropnici, bude značným přínosem pro naše uživatele i zaměstnance.
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