Název projektu:

DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně
se zázemím (Kamenice)

Realizátor:

Ústecký kraj

Finanční zdroj:

Regionální operační program NUTS Severozápad
9.1 Regenerace a rozvoj měst
9. 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských
zdrojů

Celkové náklady projektu:

19 729 396,65 Kč

Výše dotace z ERDF:

15 917 538,07 Kč

Termín realizace projektu:

01. 04. 2014 – 30. 11. 2015

Základní charakteristika a cíle projektu
Projekt je zacílený na vytvoření nových, kapacitně a technologicky odpovídajících prostor, které budou
adekvátním zázemím pro poskytování komplexních sociálních služeb handicapovaným klientům v
zařízení DOZP Oleška-Kamenice. Bude vybudován nový objekt kuchyně zahrnující jídelnu a terasu,
která bude sloužit zároveň jako místo pro setkávání klientů a prostor jejich volnočasové aktivity.
Současné prostory i vybavení kuchyně v DOZP Oleška-Kamenice neodpovídají stávajícím technickým
a bezpečnostním standardům. Kuchyně je umístěna ve sklepních místnostech, její rekonstrukce v
budoucnu dle zákona 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů není možná. Současný provoz již
víceméně koliduje i se zákony zajišťujícími
hygienický dozor. Provoz probíhá ještě
stále ve schváleném rámci daných podmínek, do budoucna však hrozí střet s
danou legislativou. Špatně a nedostatečně
fungující odsávání par z varného prostoru
kuchyně způsobuje srážení par, vlhnutí
zdiva,
uskladněných potravin a věcí. Odvětrávací
potrubí není dostatečně odvedeno nad
střechu objektu. Ze stavebního pohledu je
nezbytně nutná výstavba nové kuchyně a
kompletní rekonstrukce prostor kuchyně
současné, které budou využity pro archivaci. Ta dosud probíhá v přízemních prostorách v havarijním objektu, jenž je určen
k demolici. Doprava jídla a obsluha při
stravování klientů, probíhající v jednotlivých denních místnostech v nadzemních patrech je nadmíru
komplikovaná a ubírá personálu čas, který by mohl věnovat jiné péči o obyvatele domova.
Specifické cíle projektu:
- Rozšíření stávajícího sociálního zařízení o novou kuchyni včetně pořízení technologicky vyspělého
zařízení;
- Možnost plného využití tzv. denních místností (dosud používaných i pro stravování) pouze pro volnočasové aktivity klientů;
- Zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb - poskytnutí většího časového prostoru zaměstnancům pro vlastní potřebnou péči o klienty;
- Rozšíření prostor určených pro volnočasové aktivity - jídelna a terasa budou využívány i pro společná setkávání všech klientů DOZP Oleška - Kamenice nejen pro účely stravování.

