
První etapa transformace 
ostravského Čtyřlístku ve finiši
STĚHUJEME SE DO NOVÉHO!
Ostrava – Už jen pár týdnů nás 
dělí od slavnostního okamži-
ku, který se významně dotkne 
života šedesáti klientů ostrav-
ského Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením, 
žijících ve dvou jeho domovech: 
Domově Barevný svět a Domo-
vě na Liščině. Letos na podzim 
totiž trvale opustí své dosavadní 
domovy a přestěhují se do pěti 
nových rodinných domků, jež 
během jednoho roku vyrostly 
ve čtyřech lokalitách města 
Ostravy: Hrušově, Petřkovicích, 
Výškovicích a Nové Bělé.

Touto událostí bude završe-
na první etapa transformace 
sociálních služeb poskytovaných 
v Ostravě lidem se zdravot-
ním postižením. V čem je tak 
zásadní? „V první řadě se těmto 
lidem, z nichž mnozí prožili 
většinu svého života v ústavních 
zařízeních, podstatně změní 

kvalita bydlení. V každém z nově 
postavených domků budou dvě 
samostatné, dobře vybavené 
domácnosti, ve kterých bude by-
dlet šest lidí se zdravotním po-
stižením v jednolůžkových nebo 
dvoulůžkových pokojích. Dvacet 
čtyři hodin denně bude o ně pe-
čovat dobře vyškolený a zkušený 
personál. Na tuto změnu se spo-
lečně připravovali více než rok. 
Vždyť nejde jen o to, s kým bu-
dou sdílet nové bydlení, ale také 
o to, aby poznali nové prostředí, 
které je bude obklopovat, a to 
jak v novém domově, tak v jeho 
bezprostředním okolí,“ vysvětlu-
je ředitel Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, PhDr. Svatopluk Aniol 
a dodává: „Očekáváme, že jim 
tato změna zároveň pomůže 
začlenit se do místních komu-
nit, kde budou trvale žít i trávit 
volný čas. A věřím, že jako noví 

sousedé budou také vlídně 
přijímáni.“ 

Tak velký transformační pro-
jekt, do jakého se pustil s podpo-
rou svého zřizovatele – statutár-
ního města Ostravy Čtyřlístek, 
nemá dosud v České republice 
obdoby. Během tří let (2019 – 
2021) vyroste v Ostravě celkem 
třináct nových domovů pro 
159 zdravotně postižených lidí 
této organizace. Zatímco první 
etapa transformačního procesu 
právě končí, už letos se začalo 
s výstavbou dalších šesti domků 
a jednou rekonstrukcí rodinné-
ho domu, jež budou dokončeny 
v příštím roce. Rekonstrukce 
posledního, třináctého domu, 
bude dokončena v roce 2021. 
Výstavbu osmi domů ze třinácti 
zajišťuje pro své klienty Čtyřlís-
tek, pět staveb si vzal na starost 
zřizovatel organizace, statutární 
město Ostrava. Celkové náklady 

na obě etapy transformace jsou 
odhadovány na 270 milionů ko-
run, přičemž příspěvek z fondu 
Evropské unie bude činit 230 
milionů korun a zbývající část 
nákladů půjde na vrub státu 
a statutárního města Ostravy. 

Letos v říjnu nastane první 
velké stěhování. Teprve následu-
jící měsíce však budou předsta-
vovat velkou zkoušku pro všech-
ny, kteří tuto změnu podstoupí. 
Dobré je, že většina zaměstnan-
ců, kteří budou klienty do jejich 
nových domovů doprovázet, si 
s sebou přinese cenné zkuše-
nosti z nejrůznějších praxí nebo 
stáží odjinud, kde už transfor-
mačními změnami prošli, i když 
zatím nikde v takovém rozsahu, 
jako u nás v Ostravě. Věříme 
však, že si do nových podmínek 
ponesou jenom to nejlepší… 
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Jeden z nových rodinných domků pro klienty Čtyřlístku v Ostravě - Nové Bělé v ulici Na Pláni. 


