Souhrnná informace o realizovaném projektu
„Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“
V první etapě byl na základě výběrového řízení vybrán realizátor stavby společnost iDomino
a.s., Petrohradská 3, Praha 10, IČ 27091040.

Byly uhrazeny náklady na předinvestiční část projektu (projektovou přípravu, vypracování
žádosti a studie proveditelnosti, zpracování koncepce projektu a dalších výchozích materiálů
včetně administrace projektu. Byl odkoupen od MČ Praha 12 pavilon 2.

Byla ukončena hrubá stavba. Provedeny vybourávky vnitřku skeletu, stávajících plochých
střech a části obvodových zdí, provedeny základové konstrukce, v souvislosti se základovými
konstrukcemi a prostupy základovou deskou provedeny pod úrovní základové desky rozvody
ležaté kanalizace vč. dešťové, ležaté hlavní řady vodoinstalací a topení vč. napojení na
kotelnu. Dále provedeny obvodové vyzdívky, zastropení přístaveb a nástaveb, nosná ocelová
konstrukce pro střechu, střešní krov a střešní plášť.

Ve druhé etapě ve sledovaném období probíhající dokončovací stavební práce musely být v
důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek na 6 týdnů přerušeny (leden, začátek února).
Stavební práce byly obnoveny ihned po skončení mrazů. Dne 23. 3. 2010 byla podána Žádost
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o kolaudaci na stavební odbor MÚ Prahy 12. Byly dokončeny veškeré stavební práce na
projektu. Dne 18. 5. 2010 proběhla závěrečná kontrolní prohlídky stavby za přítomnosti
zástupců Stavebního úřadu Prahy 12, Hygienické stanice HMP, Hasičského záchranného
sboru HMP a dodavatele stavby. Kolaudační souhlas byl vydán ke dni 26. 5. 2010.
Na základě tří výběrových řízení byli vybráni dodavatelé
vybavení prostorů projektu, a to DODÁVKA
VYBAVENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU
(KIRS gastro s.r.o., se sídlem Praha 4, Kamýk, Seidlova
474/4), DODÁVKA VYBAVENÍ INTERIÉRU (DS
INTERIÉR s.r.o., se sídlem Malšice 371) a DODÁVKA
VYBAVENÍ IT (ASM spol. s r.o., se sídlem: Praha 9,
Rožmberská 1272). S dodavateli byly uzavřeny smlouvy
a veškeré vybavení bylo v dohodnutém termínu realizováno.
Byla zahájena příprava následné provozní
etapy projektu. Část personálu Modrého klíče
jako budoucí lektoři vzdělávacího centra prošla
zaškolením v obsluze interaktivní tabule a
jejího příslušenství. Byl vytvořen program
pilotního kurzu „Nebojme se zaměstnat lidi
s mentálním postižením“. S pozvánkou byli
osloveni partneři projektu a díky zveřejnění na webových stránkách Prahy 12 další zájemci
z veřejnosti.
Dne 28. 5. 2010 došlo na Slavnosti Modrého klíče
k prezentaci projektu. Slavnosti se účastnili současní
i budoucí uživatelé služeb se svými rodinami,
zástupci sponzorů i partnerů projektu. Svojí účastí
podtrhli význam této akce také pan starosta Prahy 12
Petr Hána a pan senátor Tomáš Grulich, který
slavnostně
přestřihl pásku
nově otevřeného vzdělávacího centra. Patronem
Galerie, která je jeho součástí se stal populární zpěvák,
hudebník a skladatel Michal David.
Ve dnech 29. 5. - 30. 5 2010 byly uskutečněny Dny
otevřených dveří, na kterých byly zrekonstruované a
vybavené prostory projektu zpřístupněny veřejnosti.
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