
NÁKUP TŘÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO CHARITNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU LETOHRAD A ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP). 

Celkové náklady projektu: 719 000,- Kč 
Dotace z programu IROP: 683 715,- Kč 
Vlastní zdroje financování: 35 985,- Kč 
Žádost o dotaci: 4.2017 
Schválení dotace: 3.2018 
Realizace projektu: 4.2017 - 8.2017 

 

 

 

 

Cílem projektu je obnova vozového parku Charitní pečovatelské služby Letohrad a Charitní 
pečovatelské služby Ústí nad Orlicí. Cílem služeb je poskytovat pomoc osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu jejich věku či zdravotního stavu. Snaží se umožnit klientům co možná 
nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, pomáhat při zachování či zlepšení kvality 
života. Charitní pečovatelské služby vyjíždějí za klienty do jejich domovů 7 dní v týdnu. Trasy 
jsou naplánovány dle adres klientů, dle vykonávaných úkonů, dle spolupráce se zdravotními 
sestrami Charitní ošetřovatelské služby se specializovaným hospicovým týmem Domácí 
specializované hospicové péče. 

Hlavním problémem, který má realizace projektu vyřešit, je nedostatečné materiálně-technické 
zázemí Charitních pečovatelských služeb, tedy stav vozových parků služeb. 
Konkrétní identifikované nedostatky u Charitní pečovatelské služby Letohrad jsou počet a 
technický stav automobilů. Pro výkon služby slouží pouze 1 automobil s nevyhovujícím stavem 
pro bezpečný, spolehlivý a reprezentativní přesun pečovatelek do domácností klientů. Realizací 
projektu dojde k obnově stávajícího vozového parku a k jeho rozšíření. Do terénu budou moci 
vyjíždět 2 pečovatelky na 2 trasách, bude možnost navýšit počet hodin poskytované přímé péče 
a také počet klientů poskytovaným službu. Konkrétní identifikovaný nedostatek u Charitní 
pečovatelské služby Ústí nad Orlicí je kvalita automobilů. Pro výkon služby slouží 3 automobily, 
ze kterých je jeden osobní automobil v nevyhovujícím stavu pro výkon služby pečovatelek. 
Realizací projektu dojde k obnově stávajícího vozového parku. Pečovatelky budou vyjíždět za 
klienty na třech trasách jako v roce 2016, nedojde k navýšení počtu tras. 

Výsledek projektu, plánované využití automobilů: Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí – 
nový automobil nahradí stávající automobil Škodu Fabii z roku 2004, dojde k obnově vozového 
parku. Automobil bude jezdit po dopoledních a odpoledních trasách, které jsou již nyní 
vykonávány. Nedojde k rozšíření o nové trasy. Charitní pečovatelská služba Letohrad – Dva nové 
automobily nahradí stávající automobil Škodu Fabii z roku 2002, dojde k obnově a rozšíření 
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vozového parku. Automobily budou jezdit po dopoledních a odpoledních trasách, které získají 
novou podobu a budou formulovány v počátečním období provozu nových automobilů. Dojde 
tedy o rozšíření o novou jednu trasu. 

Velmi děkujeme za finanční podporu programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 


