„Trzy Kolory” Nowy Dom w Nowej Hucie
2019-11-22

Już po raz trzeci dzięki współpracy z anonimowym, lokalnym przedsiębiorcą w ramach
Programu Aktywności Lokalnej prowadzone są prace remontowe domu rodziny
objętej pomocą MOPS.
Po dwóch generalnych remontach wykonanych w Dzielnicy Podgórze tym razem do
remontu zakwalifikowano rodzinę objętą pomocą MOPS Filii Nr 4 zamieszkałą w
peryferyjnej części Dzielnicy Nowa Huta. Stary drewniany, przedwojenny budynek z
1929 roku zajmuje rodzina wielopokoleniowa. Rodzina to Pani Barbara wraz z
dwojgiem dzieci, matką, babcią w podeszłym wieku oraz bratem. Do dyspozycji
pozostają trzy niewielkie pokoje wraz z kuchnią, łazienką oraz sień. Pomieszczenia
mieszkalne są w bardzo złym stanie technicznym, szczególnie kuchnia oraz sień
widoczna i odczuwalna wilgoć, grzyb. Meble pokojowe, kuchenne, okna, drzwi oraz
większość sprzętów gospodarstwa domowego nie nadaje się do użytku. Jedynym
źródłem stałego ogrzewania dla budynku był wyeksploatowany, stary piec węglowy.
Szczególnym zagrożeniem dla mieszkańców stanowił przeciekający w kilku miejscach
dach obciążony ciężką dachówką. Drewniana konstrukcja dachu również nie spełniała
swojej roli była zgniła, zbutwiała i groziła zawaleniem.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu anonimowego krakowskiego przedsiębiorcy, jego
pracy i ogromnym środkom finansowym w ramach prac remontowych trwających od
miesiąca października w pierwszej kolejności wymieniono konstrukcję nośną oraz
pokrycie dachu, wstawiono nowe okna wymieniono drzwi wewnętrzne, instalację
elektryczną oraz wodną. Aktualnie trwa generalny remont łazienki. Przed okresem
zimowym planuje się remont pokoju, kuchni, położenie nowych ścian, podłóg,
wymianę drzwi wewnętrznych, ocieplenie budynku oraz wykonanie elewacji. Z uwagi
na brak doprowadzonej sieci gazowej w okolicy na wiosnę rozważana jest
zainstalowanie alternatywnego źródła ciepła, aktualnie budynek jest dogrzewany
elektrycznie. Równocześnie we współpracy z pracownikiem socjalnym Filii Nr 4
prowadzone są aktywne działania na rzecz rodziny w obszarze zawodowym,
edukacyjnym i społecznym a także dotyczące uregulowania sytuacji prawnej domu.
W prace fizyczne związane z remontem domu zaangażowani są także członkowie
rodziny oraz okoliczni znajomi.
Osoby chcące wspomóc rodzinę przekazując elementy wyposażenia mieszkania,
sprzęty gospodarstwa domowego prosimy o kontakt ze specjalistą pracy socjalnej
Rafałem Basista tel 509760799. Osoby które chciałyby przekazać pomoc finansową
na zakup mebli, lodówki, pralki prosimy o wpłaty na konto Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej Bank PKO Bp nr rachunku 94102028920000590205899317 Z dopiskiem „
Dla rodziny Pani Barbary” .
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