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Tisková zpráva z 5. února 2008 - Služby Charity Zábřeh najdete v Mohelnici na nové adrese
Dvě zařízení sociálních služeb a zdravotní péče provozovaná Charitou Zábřeh k začátku února mění
svou adresu. Jedná se o denní stacionář Okýnko, který je určen dospělým lidem s mentálním, těžkým
zdravotním nebo kombinovaným postižením. Stacionář zajišťuje své služby pro spádovou oblast
Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska a je otevřen od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hodin.
Do nového zázemí se současně přestěhovala také charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, která
prostřednictvím zdravotních sester a pečovatelek zajišťuje dopomoc lidem v jejich domácím
prostředí.
Oba projekty se přemístily do nově
rekonstruovaného objektu na Zámecké ulici
č. 11 z poměrně nedalekého sousedství.
Okýnko zahájilo svoji činnost v září roku 2005
v objektu Domova – penzionu na Medkově
ulici. V regionu velmi potřebný projekt, který
navazuje na místní rozvinuté speciální
školství, však byl již od prvopočátku limitován
kapacitou 10 klientů. Postupem času začala
poptávka po službách prostorové možnosti
stacionáře převyšovat.
To byl impuls k započetí jednání mezi zástupci města a Charity. Když na jaře 2007 Rada města
Mohelnice schválila záměry pro využití budovy bývalé Základní a mateřské školy (v listopadu 2006
přemístěna na Masarykovu ulici), mohla začít rozsáhlá rekonstrukce budovy, jejíž zhoršující se
technický stav vyžadoval neodkladné řešení.
Díky vstřícnosti pracovníků městského úřadu bylo možné podílet se na úpravách interiérů i exteriérů
tak, aby zrekonstruovaná budova co nejvíce odpovídala účelu a využití handicapovanými - budova je
v přízemí plně bezbariérová, kompletní přestavbou prošla sociální zařízení, vznikla zde moderní
místnost pro výdej stravy, bylo nutné zrekonstruovat nebo nově zavést především technické
zasíťování budovy, opravena byla rovněž střecha a mnoho dalšího.
Od února 2008 zde najdou velmi kvalitní zázemí nejen pracovníci jednotlivých středisek, ale
především uživatelé služeb zábřežské Charity. Ta se v uplynulém roce 2007 starala celkem o 120
občanů Města Mohelnice a spravovaných obcí.
Sestěhování přitom s sebou nese celou řadu pozitiv. Zájemce o poskytování služeb nebo jen člověk
hledající informace nyní může vše nalézt soustředěné na jednom místě. Dalším pozitivem, které se
výrazně dotkne především denního stacionáře Okýnko, je získání několikanásobně větších prostor,
než jaké obýval doposud. Tento fakt tak umožní navýšení kapacity Okýnka ze současných 10 uživatelů
až na 20 osob. Terénní služby získají především zázemí na hygienickou očistu jídlonosičů a příruční
sklad zdravotnických kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Vzhledem k rozsáhlosti celého projektu a s ní spojené finanční náročnosti je na místě poděkovat
městu Mohelnice a jeho představitelům za podporu rozvoje pomoci pro potřebné obyvatele a za

rychlé a pružné vyřešení otázky objektu, který je svým umístěním a historií předurčen k poskytování
sociálních služeb a bez včasného zásahu by velmi záhy zchátral.
Zatímco služby Charity sídlí v přízemí budovy Zámecká 11, v prvním patře již s novým rokem zahájila
provoz třída mateřské školky. Od 3. března 2008 pak rozšíří Charita své služby o odborné poradenství,
v objektu bude zřízena a otevřena pobočka Občanské poradny. Ta zde bude mít své zázemí pro území
Mohelnicka a Lošticka. Potřebnost a poptávku po tomto typu pomoci ověřilo probíhající komunitní
plánování sociálních služeb a již nyní má Charita odsud klienty i (alespoň částečně) vyřešená trápení.
Úkolem poradny je poskytovat lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných
zájmech. Poradna je zde pro občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace (nedokáží se např.
orientovat ve složitém právním systému) a klade si za cíl jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním
bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případné další pomoci. Poradna
se zaměřuje na otázky sociálně a pracovně-právní, vztahové, bytové. Pracovnice poradny navíc
disponuje zázemím v podobě sociálního šatníku, humanitárního skladu nábytku a dalšího vybavení
domácností, nouzové noclehárny. V roce 2007 bylo Charitou poradenství poskytnuto celkem 378
lidem, bylo evidováno 185 půlhodinových intervencí a dalších 313 kontaktů s klienty.
Provozní doba poradny bude v Mohelnici zpočátku nastavena na 8 hodin týdně; poradna otevře své
dveře v pondělí v rozmezí 13-16.30 hodin a ve středu 8-12.30 hodin.
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