
 

 

 

 

Svitavy, 28. listopadu 2018 

 

Svitavy rozšiřují služby pro seniory 

Začátkem roku 2019 čeká Svitavy započetí dvou významných projektů, jejichž cílem je rozšířit 

poskytované služby pro seniory. Vzhledem k demografickému vývoji je pro město důležité zaměřit 

se na aktuální problémy a reagovat na aktuální situaci. Tyto dva projekty navazují na dlouhodobou 

proseniorskou politiku města. Jedním z těchto projektů je vytvoření komunitního domu seniorů 

(tzv. KODUS) a druhým rozšíření kapacity seniorcentra.  

 

KODUS 

Objekt vznikne ze stávajícího objektu Domova na rozcestí na ulici T. G. Masaryka 11/31 ve Svitavách. 

Z pohledu ze silnice se jedná o objekt vlevo od kaple sv. Vincence. Jedná se o vytvoření 

podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – 

seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z 

jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav, nebo sociální okolnosti jejich života. Cílem 

výstavby Komunitního domů seniorů ve Svitavách je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby 

z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a 

současně jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.   

 

V rámci projektu se vytvoří 15 bytů o dispozici 1+KK, které splní požadavky upravitelného bytu, což 

znamená, že bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám 

pokročilého věku. Dále by v objektu měla být společenská místnost.  

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj  ČR z programu „Podporované byty 2019“ 
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Rozšíření kapacity seniorcentra 

V následujícím roce plánujeme také zvýšení kapacity stávajícího zařízení Seniorcenrum města Svitavy 

s.r.o., poskytovatele pobytových služeb: domov se zvláštním režimem (kapacita 8 lůžek) a domov pro 

seniory (kapacita 31 lůžek). Dojde k navýšení kapacity o 17 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové 

pokoje, tj. navýšení kapacity celkem o 36 lůžek domova se zvláštním režimem. Přístavba a stávající 

část domova propojením vytvoří jeden provozní a ucelený objekt s kapacitou 75 lůžek. Komfort 

stávajících klientů se zvýší vybudováním kuchyně, možností využívat nově vzniklou venkovní terasu, 

kuchyňky na přípravu jídel, vnější upravené prostory a nový osobní výtah.  

 

Zvýšený počet jídelen a společenských prostor umožní lépe diverzifikovat potřebu jejich využití. 

Projekt podporuje osoby, které onemocněly Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Vzhledem ke stárnutí společnosti zaznamenáváme vysoký počet žádostí, 

kterým nemůžeme vyhovět z hlediska nedostatečné kapacity zařízení, která vede k narůstajícím a 

obtížně řešitelným problémům osamoceně žijících lidí v domácnostech i pečujících rodin o osoby, 

které mají sníženou soběstačnost a jsou odkázáni na pravidelnou pomoc druhé osoby, kterou již 

nemohou ani s podporou dalších sociálních služeb zajistit v běžném, přirozeném prostředí. Rozšíření 

kapacity nám umožní na tuto situaci reagovat. Projekt bude spolufinancován Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR z programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny služeb 2016 až 2020 

Lucie Macášková 

 

 


