
Projekt „Vybavení pro zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice“ – přípravná fáze (17.1.2014) 

Příjemce dotace: Charita Kaplice 

Partneři projektu: Město Kaplice, Mezi proudy o.p.s., Milan Turnhöfer, stavitelství 

Mezi proudy  o.p.s – tento partner, který se podílel na formulaci projektu a jeho obsahové části, byl 

seznámen s tím, že projekt Charity Kaplice „Vybavení pro zkvalitnění sociálních služeb Charity 

Kaplice“ byl schválen. Došlo k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi 

Státním zemědělským intervenčním fondem a Charitou Kaplice, která obdrží na výše uvedený projekt 

částku Kč 169.416,-- z celkové výše projektu Kč 188.240,--.  

V návaznosti na výše uvedené byl osloven partner projektu Milan Turnhöfer, který se v přípravné fázi 

zapojil do posouzení prostorových možností a vhodného vybavení prostorů v Sociální rehabilitaci 

Tolerance Charity Kaplice. K tomuto jednání byl přizván zástupce partnera-Město Kaplice, které je 

vlastníkem nebytového prostoru, od něhož má Charita Kaplice tyto prostory v pronájmu pro sociální 

službu Sociální rehabilitace Tolerance. Všichni partneři se shodli jak na technickém řešení tak i na 

vhodné podlahové krytině (výběr a pokládka linolea). Bylo dohodnuto, že z technického hlediska se 

přistoupí nejdříve k pokládce podlahové krytiny a následně k dovybavení zařízení výše uvedené 

sociální služby. U Charitní a pečovatelské služby a Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež byly 

prostory taktéž posouzeny a připravilo se rozvržení nákupu nového vybavení. 

Všichni partneři i příjemce dotace se dohodli na tom, že všichni dodavatelé služeb i vybavení budou 

vybráni na základě výběrového řízení. S Milanem Turnhöferem bude konzultován výběr dodavatele 

podlahové krytiny a jejího položení. 

 

 

Projekt „Vybavení pro zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice“ – realizační  fáze (7.2.2014) 

Příjemce dotace: Charita Kaplice 

Partneři projektu: Město Kaplice, Mezi proudy o.p.s., Milan Turnhöfer, stavitelství 

Za účasti partnera projektu Milana Turnhöfera byly vyhodnoceny nabídky na dodávku PVC a jeho 

položení v Sociální službě Tolerance Charity Kaplice. Podlahová krytina a její pokládka bude 

provedena firmou SMP CB s.r.o. Stavební a obchodní společnost, U Přeložky 309, Velešín, 382 41 ve 

dnech 28.2.2014-2.3.2014. Termín pokládky byl s Městem Kaplice partnerem projektu stanoven tak, 

aby nebyl omezen provoz Sociální služby a nebyli omezováni ostatní nájemci. 

Po ukončení pokládky PVC v Sociální službě Tolerance se bude projekt realizovat i v ostatních 

službách a průběhu budou partneři informováni. O zahájení realizační fáze projektu bude informován 

i partner Mezi proudy o.p.s., a to formou e-mailu. 

 

 


