
Tisková zpráva
Poděkování za naplnění dotačního programu pro
zkvalitnění poskytování sociální služby.

Je to již docela hodně let, po které
fungujeme jako sociální služba pro Bruntál a
okolí. A téměř každý rok, s vypětím velkého úsilí,
se nám daří získávat finanční prostředky na naši
činnost, spojenou také s mzdovými prostředky pro
pracovníky v sociální službě, které zaměstnáváme.
S tím nám hlavní měrou pomáhá, prostřednictvím
Moravskoslezského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí. S čím nám už tak moc pomoci 
nemůže, jsou peníze na investiční náklady. Přesto se nám podařilo sehnat peníze na opravu 
interiérů, střechy, částí oken a terasy. Co nás opravdu hodně trápilo byl stav oken, které byly 
v přízemí a okolo sklepa. To, že jejich výměna se uskutečnila již před více než 40-ti lety, se 

podepsalo nejen na jejich stavu, ale hlavně na 
funkci. A s každou přicházející zimou vzrůstala 
obava, že některé okno či dveře nezvládnou 
Bruntálskou zimu, známou svou často tvrdou tváří. 
Pohybující se záclony při podzimních větrech a 
deštích od počátku nevěstily nic dobrého. Že se to 
projevovalo také na výši plateb za spotřeby plynu 
na vytápění bylo více než jasné. Počasí, čas a 
používání se také podepsalo na stavu přilehlých 
prostor, zábradlí a přístupové plošiny.

Když se tedy v roce 2017 objevila možnost požádat Moravskoslezský kraj o dotaci 
v investiční oblasti na zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb, s velkým očekáváním 
jsme o ni požádali. Co vše do ni zahrneme a jaký by měl být rozsah financí, nám bylo téměř jasné a 
podrobné podmínky vypsané dotace nám představu ujasnilo. Po zprávě, že nám byla dotace 
přiznána, jsme okamžitě začali s přípravou. Samozřejmě s vědomím, že přidělené peníze musíme 
využít co nejsvědomitěji.

Od počátku jsme požadovali, aby okna, kterými bude osazeno celé přízemí a velká část 
sklepa, musí být dostatečně kvalitní a vyhovovala vysokým standardům. Esteticky jsme chtěli, 
pokud možno, zachovat původní, předválečný tvar, aby okna zapadla do architektury, ve které je 
celá budova stavěna. Proto jsme zvolili tzv. repliky
ze dřeva, ale doplněné o izotermické dvojité skla.
Protože se jedná o kastlové provedení oken, jsou
vnitřní skla již jen jednoduché. Okna jsou bohatě
členěna v duchu secesního stylu celé stavby. Jejich
výrobu, funkci a montáž, nám zajistila firma
z blízkého okolí, se kterou jsme měli velice dobrou
zkušenost již z dřívější spolupráce.



Protože jsme s přípravami, objednáním a rezervováním času a práce s dodavateli začali již 
na podzim 2017, mohli jsme se stavebními pracemi začít již brzy po skončení zimy, tedy brzy 
z jara. Chtěli jsme se takto připravit na případné problémy, které nás mohly potkat. Naštěstí vše 
probíhalo velice dobře, až na drobné zdržení na samém konci prací. To už se ale netýkalo oken a 
interiérů a tak mohl provoz sociální služby, na kterou museli rodiče 6 týdnů čekat, pokračovat 
v nově opravených místnostech. Je třeba ještě připomenout, že opravy se týkaly také topení, podlah 
a vnitřní prostory musely být také pečlivě vymalovány.

Drobné zdržení a potíže nás potkaly až v samém závěru prací, naštěstí se ale týkaly až ve 
venkovních prostorách na terase u zahrady. Svou roli sehrálo velké časové vytížení spolupracujících
firem. Naštěstí se i toto dalo, po domluvě, vyřešit a vše, co jsme si naplánovali a co jsme slíbili, že 

za přidělené finance na dotaci uděláme.

V průběhu prací, vlastně již téměř v závěru, 
u nás proběhla kontrola pracovníků 
Moravskoslezského kraje a my jsme jim mohli, i 
s trochou hrdosti, ukázat, co jsme za přidělené 
peníze udělali a že jsme je využili jako dobří 
správci. V současné době máme i vyúčtování 
veškerých financí vyřešeno a odevzdáno.

Mohlo by se tedy říci, že je vše hotovo a my můžeme očekávat na příchod zimy s pocitem, 
že jsme v létě nezaháleli. Ale to by nebylo vše, ještě zbývá poděkovat. Poděkovat nejen 
spolupracovníkům a dodavatelům, firmám z okolí města Bruntálu, ale také dobrovolníkům, kteří 
nám pomohli. Ovšem ten největší dík patří Moravskoslezskému kraji, který nám umožnil peníze na 
investiční dotaci získat a zlepšit tak kvalitu poskytování sociálních služeb v kraji na vyšší úroveň, 
odpovídající nejen předpisům a standardům jejich poskytování, ale také vizi, jakou by měly tyto 
služby v dnešní době mít. Můžeme tak dál poskytovat sociální službu DDC Beruška ve městě 
Bruntál na vysoké úrovni.

Napsal jako poděkování partnerům, Michal Medek, předseda Spolkového domu Mariany 
Berlové – zapsaného spolku, v Bruntále dne 30. srpna 2018.


