
Projekt

Ambulance s rozšířenou péčí, Karviná
Stacionář se zaměřením na psychoterapeutické služby, 
Karviná
je spolufinancován Evropskou unií

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020  

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

9a.  Investice  do  zdravotnické  a  sociální  infrastruktury,  které  přispívají  k celostátnímu,
regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou
sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a
přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Specifický cíl

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009993

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k deistitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení
dostupnosti  a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování  a zvýšení
úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Popis konečného stavu

Cíle bude dosaženo rekonstrukcí budovy pro vznik komunitního centra duševního zdraví a
jeho  rozšíření  –  přístavba,  které  bude  slučovat  péči  zdravotní,  psychoterapeutickou  a
sociální v jeden celek tak, aby se člověku, který se ocitl v akutní tísni, i člověku s chronickým
duševním onemocněním,  či  člověku,  u kterého je  riziko rozvoje obtíží  tohoto charakteru,
dostalo v jednom místě maximum pomoci ze všech oblastí péče, případně byla zajištěna
návaznost  na další  potřebné služby.  Tím zároveň řešit  problematiku  takových sociálních
skupin, které se svojí charakteristikou vymykají stávající struktuře sociálních a zdravotních
služeb. 

Výstupy projektu

Budova  centra  bude  rekonstruována  a  vybavena  za  účelem  podpory  komunitní
deinstitucionalizované péče o duševně nemocné.



Výsledky projektu

 zvýšení dostupnosti psychiatrické péče pro cílové skupiny ze všech spádových oblastí
(umístění v centru města v zástavbě rodinných domků se zastávkami MHD a linkových
autobusových spojů, parkovací místa),

 rozšíření nabízených služeb psychiatrické péče,

 zvýšení kvality života duševně nemocných lidí,

 péče poskytovaná blíže pacientovi v jeho přirozeném prostředí,

 plnohodnotné začlenění duševně nemocných do společnosti,

 zvýšení spokojenosti uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péči.

Financování projektu

Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu                         

9 994 180,00 Kč
9 994 180,00 Kč

Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 %) 8 495 053,00 Kč

Spolufinancování příjemcem (15 %) 1 499 127,00 Kč    

Doba realizace projektu

01/2014 – 06/2021
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