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Hlavním důvodem pro realizaci projektu Domova pro osoby se zdravotním 
postižením je nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb. Nový 
domov je určen pro dospělé klienty z Centra BAZALKA, o.p.s. s autismem 
s přidruženou mentální retardací a problémovým chováním a pro dospělé 
klienty s kombinovaným postižením – tělesným, mentálním a smyslovým, 
kteří trpí epileptickými záchvaty.

Tento dům bude mít kapacitu 10 lůžek v deseti samostatných pokojích, 
součástí budou i společné prostory. Dispozičně bude řešen ve dvou patrech 
s přilehlou zastřešenou terasou. Dospělí klienti v novém domově získají 
odpovídající péči a navíc budou moci díky poloze budovy, jejímu vybavení a 
dennímu programu udělat výrazný krok k integraci mezi běžnou společnost.

Pro rodiče klientů je stavba domova velkým snem. Jsou rádi, že jejich 
děti získají jistotu trvalé péče a těší je, že se budou všechny znát už 
z předchozích sociálních služeb týdenního a denního stacionáře 
Centra BAZALKA. Domov plánujeme dokončit v roce 2023. 

Nový domov

Projekt zpracoval Atelier Klein.

GSPublisherEngine 0.38.100.100

cyan 50%, yellow 100% 

black 100% 

black 40% 

BAREVNÁ VERZE

A T E L I E R

pro klienty se zdravotním postižením 

www.centrumbazalka.cz



Celá stavba bude realizována jako bezbariérová, samozřejmostí je technické 
uzpůsobení interiéru i exteriéru a vhodné materiální vybavení. Všichni klienti 
potřebují vysokou míru  podpory, vyžadují neustálý dohled, a proto budou mít  
k dispozici asistenty ve dne i v noci (dopomoc s úkony péče o vlastní osobu 
apod.). Personál klientům také zajistí denní program a budou v omezené 
míře zapojováni do nakupování, přípravy jídla, úklidu i praní prádla.

Projekt stavby Domova jsme podali v r. 2018 na základě dotační výzvy IROP 
a v r. 2020 byl schválen. Zakoupili jsme pozemek v Českých Budějovicích, 
části Nové Vráto o výměře 5 238 m2 v hodnotě 6 mil. Kč. Na vybudování 
Domova poskytla EU formou dotace celkem 27 194 642 Kč (95% z celkového 
rozpočtu), Centrum BAZALKA, o.p.s. se bude podílet pokrytím nákladů 
ve výši 5% z celkové částky.
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