Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu województwa mazowieckiego

Projekt „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej
im infrastruktury pomocniczej” obejmuje 4 placówki:
- Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej przy ul. A. Struga 88
- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza przy ul. Garbarskiej 35
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów 13.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności
domów pomocy społecznej w Radomiu.
Beneficjentem jest Gmina Miasta Radomia, a całkowita wartość projektu wynosi
6.900.263,14zł., w tym 1.714.282,66zł. ze środków własnych beneficjenta oraz
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
nieprzekraczającej 5.185.980,48zł. i stanowiącej nie więcej niż 85% wydatków
kwalifikowanych projektu.
Dzięki zadaniom realizowanym w ramach projektu wykonano już szereg prac modernizacyjnych i
doposażono 4 radomskie domy pomocy społecznej.
W Domu Pomocy Społecznej Walki i Pracy między innymi wykonano termomodernizację 4
budynków, doposażono pralnię, kuchnię, pokój kąpielowy. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny
(łóżka), medyczny, sprzęt komputerowy, centralę telefoniczną.
W Domu Pomocy społecznej im. Św. Kazimierza między innymi: wykonano termomodernizację
budynku głównego, zmodernizowano jego dach oraz wejście. Doposażono kuchnię, łazienki,
pralnie, gabinet pomocy doraźnej oraz pomieszczenia socjalne. Zakupiono także sprzęt
medyczny, w tym podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
W Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ‘Danuty” Kijewskiej dzięki projektowi
wykonano instalację sygnalizacji pożaru w jednym z budynków oraz zabudowane szafy w części
pokoi mieszkańców. Zakupiono także wyposażenie do pokoi mieszkalnych, świetlic (sprzęt
RTV), kuchni, pralni. Zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz innego sprzętu specjalistycznego (laser,
urządzenie do elektroterapii itp.) pozwoliły powiększyć zakres usług świadczonych mieszkańcom.
W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ziętalów 13 dzięki wykonanym robotom budowlanym
zaadoptowano budynek do potrzeb dps, a następnie go rozbudowano. Kolejne zadania to miedzy
innymi: wyposażenie pokoi mieszkalnych, gabinetu pomocy doraźnej, pracowni terapeutycznych,
kuchni, pralni. Zakupiono także sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, komputerowy, meble i
wyposażenie ogrodowe.

Dzięki tym nakładom unowocześniona została baza lokalowa placówek a dodatkowe, często
specjalistyczne wyposażenie podniosło poziom i rozszerzyło zakres usług świadczonych
mieszkańcom.
Projekt „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im
infrastruktury pomocniczej” przewiduje na lata 2010-2011 dalsze znaczne nakłady na
infrastrukturę służącą pomocy społecznej.
I tak: w 3 domach zostaną zmodernizowane podłogi, termomodernizacji zostanie poddany 1
budynek. Przewiduje się także budowę nowych łazienek w 2 budynkach, przebudowę odcinka
kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w jednym budynku.
Zaplanowane zakupy wyposażenia między innymi: sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego,
kuchennego, pralniczego, mebli do pokojów mieszkańców (w tym specjalistycznych szafek z
regulowanymi blatami dla osób niepełnosprawnych) w odczuwalny sposób poprawią komfort i
jakość życia osób przebywających w domach pomocy społecznej. Wzbogacenie infrastruktury
technicznej (monitoring terenu, elementy systemu sygnalizacji pożaru, modernizacja windy czy
montaż agregatu prądotwórczego) poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

Informacja o stanie realizacji projektu w Domu Pomocy
Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na
dzień 28.02.2011r.
W grudniu 2010r. zakończona została realizacja 2 zadań:
1. modernizacja infrastruktury – budowa nowych sanitariatów w oddziale IV i budynku
głównym
2. przebudowa istniejącego kanału sanitarnego
Dzięki temu mieszkańcy zyskali łącznie 9 łazienek, z których 6 przystosowanych jest do
potrzeb osób najgłębiej niesprawnych, kąpanych przy pomocy podnośnika. Inwestycja
pozwala w lepszy sposób zaspokoić potrzeby najciężej dotkniętych dysfunkcjami narządy
ruchu przebywających w Domu.
Zmodernizowano także liczący 50 lat odcinek kanału sanitarnego. Nieszczelny, o
zmniejszonym z powodu długotrwałej eksploatacji przekroju był do tej pory przyczyną wielu
awarii i niedogodności.
Trwają ostatnie prace związane z modernizacją ciągów komunikacyjnych – dostosowaniem
podłóg do potrzeb mieszkańców niepełnosprawnych.
Nierówne, kruszące się podłoża i źle przylegające do nich wykładziny PCV stanowiły
uciążliwość i zagrożenie dla użytkowników. Po ich zastąpieniu nowymi wylewkami i
klejonymi wykładzinami o podwyższonej odporności na ścieranie, stały się bardziej przyjazne
mieszkańcom. Zyskała także estetyka pomieszczeń. Zadanie to zostanie zakończone w
najbliższym miesiącu.
Oprócz opisanych modernizacji dokonano zakupów wyposażenia dla jednostki. Zakupiono
nowoczesną centralę telefoniczną, dzięki której zapewniona jest stała i bezawaryjna łączność
niezbędna placówce, w której przebywają przewlekle somatycznie chorzy. Wymieniono
wyposażenie radiowęzła, dzięki któremu mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do informacji z
życia Domu, który transmituje mszę św. z naszej kaplicy.
W sposób istotny doposażono pokoje mieszkalne: przybyło 100 szt. szafek przyłóżkowych,
każda z nich ma ruchomy blat o regulowanej wysokości i jest szczególnie przydatna dla osób
leżących. Dla zapewnienia lepszych warunków mieszkańcom najciężej chorym, zakupiono 20
specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych wraz z osprzętem.
Rehabilitacja pracująca na rzecz mieszkańców zyskała 2 nowe stoły do masażu, rotory do
ćwiczeń kończyn górnych i dolnych oraz inny drobny sprzęt.
Duże nakłady poczyniono na doposażenie pralni. Awaryjny sprzęt starej generacji został
zastąpiony nowym. Sterowane mikroprocesorowo pralnico-wirówka i suszarka bębnowa
zamontowane w pralni ułatwiają pracę personelu. Wymieniono także wirówkę.
Łączne nakłady na opisywane zadania to 663.655,72 zł.
W związku z oszczędnościami, które powstały w wyniku ogłaszanych przetargów, całkowita
wartość projektu wynosi 6.859.733,67 zł. w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.045.201,98 zł.

Informacja o stanie realizacji projektu w Domu Pomocy
Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na
dzień 31 lipca 2011r.
W maju tego roku, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego
na terenie Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem rozpoczęto budowę
kolejnych nowych łazienek dla mieszkańców. Na 3 kondygnacjach głównego
budynku powstały 3 eleganckie i funkcjonalne łazienki z toaletą, umywalka i
natryskiem każda. Natryski dodatkowo wyposażono w mocowane do ściany
składane siedziska dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 3 identyczne łazienki
są w trakcie budowy i w sierpniu zostaną oddane do użytku.
5 innych pomieszczeń służących celom higieniczni-sanitarnym (3 toalety, 2
łazienki) zostało gruntownie zmodernizowanych. Całkowicie zmieniony został
układ wnętrz tych pomieszczeń – wyburzono część ścianek działowych, dzięki
czemu uzyskano pola manewrowe dla wózków inwalidzkich i możliwość
korzystania z podnośników kąpielowych. Całości dopełniają nowe kafelki,
urządzenia sanitarne, armatura i wszelkie instalacje. Walory użytkowe i
estetyczne pomieszczeń sanitarnych wzrosły w istotnym stopniu.
Dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców zmodernizowano podłogi. W
ciągach komunikacyjnych stare pokruszone wylewki zostały zastąpione
nowymi, a śliskie wykładziny PCV zamieniono na terakotę. Prace związane z
dostosowaniem podłóg do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zakończone
w tym miesiącu.
Doposażono pokoje mieszkańców w nowe meble. Zakupiono regały, komody,
szafy, krzesła i stoliki. Nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne meble podniosły
standard pokoi mieszkalnych.
W celu zapewnienia należytych warunków socjalnych pracownikom, szatnie
wzbogaciły się o szafki na ubrania dla 120 pracowników.
W ramach realizowanego projektu zakupiono nowoczesną, wielofunkcyjną
kserokopiarkę służącą obsłudze biurowej Domu.
Prace budowlane związane z modernizacją obiektów prowadzone w
zasiedlonych budynkach zawsze są utrudnieniem dla użytkowników. W ocenie
mieszkańców domu pomocy społecznej warto było znosić przejściowe
niewygody, by zyskać szereg udogodnień. Od początku realizacji projektu
„Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej” w
naszym Domu przybyło 12 nowych łazienek ( w każdej sedes, umywalka i
wanna lub natrysk), 3 są obecnie w realizacji a 5 przebudowano i w znaczący
sposób zmodernizowano.

Informacja o stanie realizacji projektu w Domu Pomocy
Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na
dzień 31.12.2011r.
Zgodnie z założeniami w przewidzianym terminie ukończona została budowa 3
nowych łazienek dla mieszkańców. Każda z łazienek, dostępna bezpośrednio z 2
pokoi wyposażona jest w toaletę, umywalkę oraz natrysk. Dzięki temu
rozwiązaniu poprawione zostały warunki bytowe osób korzystających z opieki
Domu.
Dwie kolejne inwestycje mające istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców
i pracowników to montaż systemów: sygnalizacji pożaru w budynku Oddziału V
oraz monitoringu wizyjnego terenu wokół budynków domu pomocy społecznej.
System sygnalizacji pożaru, wykrywający dym w każdym pokoju mieszkalnym
oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych jest połączony z jednostką Państwowej
Straży Pożarnej. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzi
bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie budynki mieszkalne
naszego Domu objęte są monitoringiem przeciwpożarowym.
Dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zainstalowano na posesji domu pomocy
społecznej system telewizji przemysłowej. 6 szybkoobrotowych kamer
umiejscowionych na elewacjach budynków podłączonych do rejestratora
zapisującego i archiwizującego obraz zapewnia dozór terenu. Dzięki temu
pracownik zajmujący się pilnowaniem ma możliwość obserwowania praktycznie
całego terenu i szybkiego podejmowania koniecznych działań.
W Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej
zakończyła się realizacja zadań przewidzianych w projekcie.
Całkowita wartość wykonanych robót i zakupionego do radomskich domów
pomocy społecznej wyposażenia wyniosła 5 956 163,09 zł., w tym
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie nie przekraczającej 4 066 631,70 zł. Dofinansowanie stanowi nie
więcej niż 71,43% wydatków kwalifikowanych.
Oceniając efekty podjętych działań nie należy ograniczać się jedynie do korzyści
finansowych – zyski społeczne w postaci zwiększonego poziomu bezpieczeństwa,
komfortu życia czy pracy w domu pomocy społecznej są niewymierne.
Osoby, które zetknęły się z realizowanym projektem, bądź korzystają z jego
rezultatów doświadczają na sobie korzyści płynących z członkostwa w Unii
Europejskiej i podejmowanych wspólnie działań.

