Zakład Leczniczo - Opiekuńczy dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej, Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY SZYBU I MONTAŻU DŹWIGU PRZYSTOSOWANEGO DO
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZLO PISZKOWICE
PRZY WSPARCIU FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ
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I. Informacje wstępne
Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci w Piszkowicach prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Maryi Niepokalanej jest zakładem opieki zdrowotnej sprawującym opiekę nad 48 małoletnimi
dziećmi oraz młodzieżą do ukończenia 18 roku życia o zróżnicowanym stopniu upośledzenia
umysłowego oraz ruchowego, w tym nad 20 pacjentami sklasyfikowanymi na poziomie 0 punktów
w skali Barthel. Nasza jednostka jest jedną z zaledwie kilku tego typu funkcjonujących w Polsce
i jedynym zakładem opiekuńczo-leczniczym dla dzieci na terenie Dolnego Śląska, który prowadzi
leczenie oraz rehabilitację pacjentów z najcięższymi wadami wrodzonymi już od wieku
niemowlęcego. Zgodnie z definicją skali Barthel osoba sklasyfikowana na poziomie 0 punktów jest
pacjentem który, nie jest w stanie samodzielnie jeść, nie przemieszcza sie po powierzchniach płaskich
ani z łóżka na krzesło i z powrotem, nie zachowuje równowagi przy siedzeniu, w wielu przypadkach
nie kontroluje zwieracza odbytu i pęcherza moczowego, wymaga pomocy co najmniej jednej lub
dwóch osób w higienie osobistej, korzystaniu z toalety, myciu, poruszaniu się, czynnościach życia
codziennego ze względu na całkowitą niesamodzielność. Wszystkie te obciążenia powodują że
sprawowanie opieki nad tymi osobami jest niezwykle trudne i wymagające ogromnego wkładu pracy,
poświecenia oraz bardzo dużego zaangażowania ze strony personelu. Zapewnienie właściwego,
odpowiedniego dla potrzeb naszych malutkich podopiecznych poziomu opieki medycznej, w tym
rehabilitacji oraz żywienia, wymaga znacznego nakładu finansowego, co powoduje, że realizacja
projektów związanych z poprawą warunków pobytu w Zakładzie jest bardzo trudna bez wsparcia
podmiotów zewnętrznych. Tylko dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskiwanym od ludzi
dobrej woli oraz darczyńców instytucjonalnych możemy realizować misję niesienia pomocy dzieciom
niepełnosprawnym oraz zapewnić dalszy rozwój Zakładu poprzez stałe dostosowywanie się do
potrzeb naszych podopiecznych.
Aktualnie odnotowujemy znaczący wzrost – około 30% liczby pacjentów z ciężkimi wadami
wrodzonymi uniemożliwiającymi przyjmowanie przez nich pozycji pionowej oraz samodzielne
poruszanie się z wykorzystaniem przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych, takich
jak wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki itp. Aby umożliwić tym osobom aktywne uczestnictwo
w zajęciach rehabilitacyjnych, psychoterapeutycznych, integracyjnych, edukacyjnych itp. niezbędne
było wprowadzenie zmian w organizacji pracy Zakładu. Jednakże ze względu na ograniczenia
techniczne nie udało się nam zlokalizować wszystkich niezbędnych do wykonywania świadczeń
zdrowotnych pracowni na jednej kondygnacji budynku. Spowodowało to konieczność
przemieszczenia pacjentów pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku przez nasz personel
medyczny, przy wykorzystaniu środków transportu ręcznego, a w niektórych przypadkach konieczne
było również przenoszenie pacjentów bezpośrednio na rękach. Znacząco utrudniło to nam pracę
z tymi pacjentami, a także spowodowało narażenie niektórych dzieci na dyskomfort związany
z koniecznością przemieszczania w ten sposób, co z kolei miało wpływ na ograniczenie ilości
aktywności, w których mogły wziąć udział. Brak możliwości komfortowego przemieszczania
pacjentów miał również wpływ na ograniczenie ilości zajęć integracyjnych, które odbywają się
w ogrodzie połączonym z placem zabaw znajdującym się na terenach zielonych otaczających Zakład.
Aby rozwiązać ten problem musieliśmy podjąć działania zmierzające do modernizacji
budynku Zakładu poprzez wybudowanie szybu i montaż dźwigu osobowego przystosowanego do
transportu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Projekt modernizacji został
ukończony pod koniec 2015 roku i mogliśmy przystąpić do jego realizacji. Jednakże koszty realizacji
tego projektu znacząco przekraczały zdolności finansowe Zakładu, co spowodowało konieczność
poszukiwania dodatkowego wsparcia i pomocy u naszych darczyńców oraz poprzez złożenie wniosku
o pomoc do Fundacji KGHM Polska Miedź. Tylko dzięki uzyskanej pomocy mogliśmy przystąpić już
w roku 2016 do realizacji projektu. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w marcu, a zakończyły
w lipcu 2016 roku.
W wyniku przeprowadzonych prac nasz Zakład wzbogacił się w nowoczesną windę, która
umożliwi nam zminimalizowanie dyskomfortu dzieci niepełnosprawnych związanego
z przemieszczaniem ich pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Ponadto dzięki ukończeniu prac
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na początku okresu letniego będziemy mogli zapewnić dzieciom dostęp do zajęć prowadzonych
w ogrodzie i na placu zabaw. Jest to niezwykle ważne dla naszych pacjentów. którzy ze względu na
swoje schorzenia większość czasu muszą spędzać w pozycji leżącej. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu
możemy pokazać im nie tylko nowoczesne sale terapii, ale również zapoznać z pięknem otaczającej
nas przyrody. Dziękujemy Fundacji KGHM Polska Miedź za wsparcie naszego projektu i za cały wkład
pracy, który umożliwił nam choć trochę złagodzenie trudnego losu naszych dzieci.

II. Etapy realizacji projektu
I-szy etap
Listopad 2015r - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szybu i montażu dźwigu oraz
wpłacenie zaliczki w kwocie 34.686,00zł na zakup urządzenia dźwigowego.
Styczeń 2016r - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Koszt
dokumentacji projektowej – 20.910,00zł.
II-gi etap
Marzec 2016r - przystąpienie do wykonania robót - budowa szybu dźwigowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla
Dzieci.
Prace trwały do 06.06.2016r w III etapach tj. a) przygotowanie + rozbiórka,
c) stan wykończeniowy. Koszt wykonanych prac - 100.683,10 zł.

b) stan surowy,

Na budowę szybu i montaż dźwigu do tego czasu pozyskaliśmy od darczyńców łącznie 90.000,00zł.
Była to darowizna od BP Europa działającego na terenie Polski przez BP Europa SE Oddział w Polsce z
siedzibą w Krakowie.
III-etap
Czerwiec 2016r - dostarczono urządzenie dźwigowe. Zakład dokonał płatności w wysokości
80.934,00zł za zamówione urządzenie.
Na dofinansowanie zakupu urządzenia dźwigowego windy osobowo-towarowej otrzymaliśmy
darowiznę w kwocie 50.000,00zł od Fundacji KGHM Polska Miedź.
IV etap
Lipiec 2016r – zakończenie montażu urządzenia dźwigowego. Łączny koszt prac montażowych –
42.435,00zł.
Zakład w marcu 2016r wpłacił zaliczkę na poczet usług montażu w kwocie 11.685,00 zł.

III. Osiągnięte cele w wyniku realizacji projektu
Usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Zakładzie dzięki montażowi nowoczesnego urządzenia
dźwigowego umożliwiło nam zminimalizowanie dyskomfortu dzieci niepełnosprawnych związanego
z przemieszczaniem ich pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Wyeliminowanie konieczności
przenoszenia na rękach oraz bez zastosowania środków transportu ręcznego pacjentów umożliwiło
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zmniejszenie obciążenia pracą personelu medycznego. Ponadto winda umożliwi nam w okresie
letnim zapewnienie dostępu dzieciom do zajęć prowadzonych w ogrodzie i na placu zabaw. Dzięki
reorganizacji komunikacji wewnętrznej będziemy mogli również zapewnić naszym dzieciom
optymalny dostęp do rehabilitacji, psychoterapii oraz innych wykonywanych przez nas świadczeń
zdrowotnych. Dzieci uzyskają również możliwość skorzystania z pełnej oferty zajęć edukacyjnych
prowadzonych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zlokalizowanym na terenie Zakładu.
Będzie to miało znaczący wpływ na poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz da im szansę
na przywrócenie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez szeroko pojętą możliwość kształcenia
się oraz rewalidacji zgodnie z przyjętymi założeniami polityki oświatowej wobec dzieci
niepełnosprawnych. Ponadto montaż windy umożliwił nam zlikwidowanie kolejnej bariery
architektonicznej budynku Zakładum dzięki czemu staliśmy się bardziej dostępni oraz przyjaźni dla
osób niepełnosprawnych, pracowników, odwiedzających oraz osób mających problemy w poruszaniu
się. Umożliwi nam to szerszy kontakt ze społeczeństwem lokalnym oraz zapewni polepszenie
dostępności i jakości naszych usług medycznych.

IV. Rozliczenie finansowe kosztów realizacji projektu

1. Projekt i zezwolenie
Faktura 2015/111 z dn. 30.11.2015
Faktura 2016/5 z dn. 12.01.2016
2. Budowa szybu dźwigowego
Faktura 22/2016 z dn. 06.04.2016
Faktura 36/2016 z dn. 12.05.2016
Faktura 49/2016 z dn. 01.06.2016

- 20.910,00zł
-

17.220,00zł
3.690,00zł
- 100.683,10zł

-

30.204,93zł
40,273,24zł
30.204,93zł

3. Urządzenie dźwigowe
- 115.620,00zł
Faktura FAZL/000029/2015 z dn. 05.11.2015 -34.686,00zł (zaliczka)
Faktura FAPF/000026/2016 z dn. 06.06.2016 - 80.934,00zł
4. Montaż
Faktura F001/03/2016 z dn. 17.03.2016 - 11.685,00zł
Faktura F002/07/2016 z dn. 12.07.2016 - 30.750,00zł
Całkowity koszt projektu
Darowizna od BP Europa SE Spółka Europejska Kraków
Darowizna od Fundacja KGHM
Środki własne
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- 42.435,00zł

-

279.648,10zł
-

90.000,00zł
50.000,00zł
139.648,10zł

