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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Centrum sociálních služeb - U sv. Anny

Centrum sociálních služeb je významným poskytovatelem sociálních služeb pro seniory a jejich
rodiny z Běchovic a okolí. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou U sv. Anny (DPS),
poskytuje sociální služby a realizuje komunitní aktivity.
Výstavba obou domů byla financována dotacemi z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu
domu s pečovatelskou službou a Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou Ministerstva pro
místní rozvoj prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy a z prostředků Městské části Praha - Běchovice.
Kolaudace DPS I. proběhla v roce 2001 a DPS II. v roce 2002.
DPS I. sestává z 13 bytů, z toho 2 pro manželský pár a 2 bezbariérových. V přízemí domu se nachází
jídelna a kuchyně se zázemím. Původní klubovna byla zrušena v rámci rekonstrukce kuchyně.
DPS II. sestává z 14 bytů, z toho 3 pro manželský pár a 2 bezbariérových. V přízemí domu se v prostorách
původně plánované lékárny nachází Centrum krátkodobé péče, dále společenská místnost a pedikérna,
masérna.
V přízemí DPS I. je umístěna pískovcová socha sv. Anny. Tato památka
městské části Praha – Běchovice byla dlouhá léta v úschově rodiny Horných
a v 90. letech se vrátila na své místo na podstavci u památkově chráněného areálu
Stará pošta. Stala se však objektem zájmu zlodějů a při pokusu o krádež byla
poničena. Po opravě se hledalo vhodné místo pro její nové umístění a nová
budova DPS I. byla vybrána jako nejvhodnější. Proto mají domy v názvu
U sv. Anny.
V roce 2004 se rozhodlo o novém využití prostoru určeného pro lékárnu.
Prostory byly stavebně upraveny pro Centrum krátkodobé péče: 5 dvoulůžkových
pokojů, sociální zázemí a pečovatelna.
Centrum krátkodobé péče (CKP) je určeno pro klienty (především od
50 let výše), kteří jinak žijí ve svém přirozeném (domácím) prostředí, ale
z důvodu nutné potřeby (oddechu pečujících) potřebují využít na přechodnou, individuálně stanovenou dobu pobytovou službu. Cílová skupina
jsou i pečující - blízcí a rodina, kteří využitím odlehčovací služby získají
potřebný prostor pro sebe.
Centrum sociálních služeb Běchovice podporuje stanovisko, že stáří je
neoddělitelnou součástí života, a je tedy přirozené, aby tito lidé vedli normální
společenský život. Proto se snaží aktivně zapojovat starší osoby do
společenského dění a společnost do seniorského života. Pořádá
speciální akce nebo se jeho obyvatelé účastní místních tradičních akcí
s cílem propojovat všechny věkové kategorie.
Socha sv. Anny

Výstavba domu s pečovatelskou službou I. v roce 2001

Dům s pečovatelskou službou II.
Rozmístění nejbližších zastávek
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8. Ulice U Vrby a běchovická vrba
9. Běžecký závod Běchovice - Praha
10. Pomník běžeckému závodu
11. Centrum sociálních služeb
12. Kulturní památka Stará pošta
13. Poštovská zahrada a převislé jasany
14. Mateřská škola
15. Park a pomník M.J.Husa
16. Základní škola

Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Melanie Zajacová, fotografie: Jan Renčín (2001), Aleš Rudl (2010); další informace: www.praha-bechovice.cz

