
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Vznik projektu na vybudování Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM se sídlem v Kloboukách u Brna provozuje v hustopečském 
regionu úspěšně již tři zařízení sociálních služeb pro dospělé i děti s vážným postižením tělesným, 
mentálním i kombinovaným. Žádné z těchto tří zařízení však nemá statut chráněného bydlení, 
o které je z řad dospělých osob s mentálním postižením a jejich rodin velký zájem a není divu - 
jde o nejmodernější sociální službu s maximální mírou její humanizace. 

Právě na základě tohoto zájmu vznikl v letech 2008-2009 ideový záměr výstavby Chráněného 
bydlení Mirandie, který byl do konečné projektové podoby dotažen díky finanční podpoře 
tuzemských i zahraničních klubů hnutí Rotary International. Nejaktivnějším duchem této podpory 
dosud byl a je MUDr. Kamil Ševela, CSc., člen RC Brno-City, brumovický rodák a laskavý přítel 
našeho střediska. Díky jeho nezastupitelnému angažmá v projektu Mirandie se zrodila a 
realizovala významná startovní podpora zahraničních přátel z nizozemského RC Noordwijk a 
podpora tuzemských přátel z RC Brno-City (realizovaná zejména formou darování výtěžku ze tří 
ročníků Vánočního punče) a také z RC Brno… Sečteno a podtrženo: podpora těchto tří Rotary 
klubů dala dohromady úctyhodnou částku 735 tis. Kč ! 

Za tuto částku pořídilo naše středisko vhodný stavební pozemek přímo ve středu obce Brumovice 
(okr. Břeclav) a zaplatilo práci architektů z ateliéru  skupiny „O dům dál“ až do fáze definitivní 
studie (viz. obrázek níže), z které pak vyšel podrobný projekt pro samotnou stavbu .   

 

 

 



Popis projektu Chráněného bydlení Mirandie 

Jde o chráněné bydlení rodinného typu pro osoby s vyšší mírou závislosti na pomoci a dohledu 
druhé osoby. Objekt Chráněného bydlení Mirandie bude rozdělen na dva funkčně samostatné 
velkoprostorové byty (domácnosti), z nichž každý bude mít kapacitu 6 uživatelů. Obě 
„domácnosti“ budou v přízemí obsahovat velký obývací pokoj, jídelnu a kuchyň, vstup a technické 
zázemí budou společné. Výtah pak umožní bezbariérovou komunikaci s horním podlažím, kde se 
kromě jiného budou nacházet pokoje (ložnice) uživatelů oddělené podle domácností. 

Uživatelé služby, tj. obyvatelé Chráněného bydlení Domov Mirandie, budou plně integrováni do 
sociálních struktur obce a regionu. Aby se svým životem přiblížili co nejvíce životu svých 
vrstevníků, budou dopoledne dojíždět do terapeutických dílen v obci Morkůvky, odpoledne se 
budou věnovat pomoci při úklidu, práci na zahradě a volnočasovým aktivitám (procházky, 
společné aktivity). O víkendu a o svátcích budou obyvatelé Mirandie jezdit na výlety a rekreační 
pobyty, případně navštěvovat rodiče. Více o projektu najdete na webu: www.mirandie.cz 

Financování projektu  

Na realizaci projektu se našemu středisku podařilo v roce 2012 získat dotaci z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod (financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj), která 
bude čerpána postupně v průběhu stavby. Dle smlouvy bude tato dotace ROP Jihovýchod činit 
85% z celkových způsobilých nákladů projektu rozpočtovaných nyní na výši 20,6 mil. Kč. Spolu 
s náklady nehrazenými z dotace tak našemu středisku zbývá uhradit podíl 15% nákladů ve výši 
3,4 mil. Kč, což jsou prostředky, které z valné většiny teprve musíme získat.   

Tuto spoluúčast chceme zajistit pomocí podpory široké veřejnosti, podpory dalších Rotary klubů, 
sponzorských darů firem i jednotlivců.  Dar na tento účel je daňově uznatelným nákladem. 

Důležité termíny: 

� Zahájení stavby vítěznou firmou Renova: 2. září 2013 (!!! již stavíme – foto níže !!!) 

� Plánované dokončení stavby včetně venkovních úprav: konec srpna 2014 

� Vybavení nábytkem a zařízením (po kolaudaci): do konce listopadu 2014 

� Výběr vhodných klientů a pracovníků: září – listopad 2014 

� Závěrečné vyúčtování projektu pro ROP Jihovýchod: prosinec 2014 

� Zahájení provozu: 1. ledna 2015 (s pomocí Boží) 

 



 


