Tetín zase o něco krásnější.
LEDEN 2021 - měsíc, kdy začínáme plánovat co vše bychom v průběhu celého roku chtěli udělat,
jaké akce uspořádat , ale i bilancovat jaký byl ten rok předešlý. Rok 2020 je za námi , a my musíme
říct, že to byl rok velmi zvláštní a náročný. Ale to byl pro všechny, a nám tak nezbývá nic jiného
než se nastalé situaci postavit čelem a pokusit se ze všech sil s danou situací vypořádat. Již teď
přemýšlíme, co vše bychom chtěli v letošním roce realizovat, jaké akce uspořádat a hlavně jak vše
zorganizovat s ohledem na situaci kolem pandemie COVID- 19. Pevně věříme tomu, že se nám
podaří s celou situací vypořádat a pro naše uživatele připravit zajímavé akce v pěkném, bezpečném
a moderním prostředí. Budovu, v níž sídlíme a poskytujeme sociální službu denní stacionář a sociálně
aktivizační službu pro seniory spoluvlastníme se Střední školou, základní školou a mateřskou školou
JISTOTA, o. p. s. Společně se finančně podílíme na opravách a modernizaci budovy. Bohužel naše
finanční zdroje jsou velmi omezené, a proto jsme vždy velmi rádi za jakoukoli podporu. V loňském
roce vzhledem k havarijnímu stavu oken, jsme byli nuceni přistoupit k jejich celkové rekonstrukci.
Okna byla ve špatném technickém stavu, špatně se otvírala, promrzala a netěsnila. Oslovili jsme
firmy o provedení finanční kalkulace celkové výměny oken a vstupních dveří. Celkové náklady byly
vyčísleny na částku přesahující 550 000Kč.
A pro nás nastala další a neméně důležitá část projektu, a to sehnat finanční prostředky. Obrátili jsme
se na Magistrát města Prostějova, kde jsme prostřednicím odboru rozvoje a investic podali žádost o
dotaci. Naše žádost byla schválena a Magistrát uvolnil ze svého rozpočtu 550 000,- Kč na výměnu
oken v části budovy kde poskytujeme služby denního stacionáře. Realizaci této investiční akce
provedla firma LAMBI PLAST SERVIS s. r. o. Práce probíhaly plynule a za plného provozu, ale
poskytované služby to nijak neomezilo. Ba naopak, všichni jsme se t ěšili , že naše budova bude zase
krásnější . Nová okna dodala budově nejen novou tvář, ale sníží se i energetické náklady.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Magistrátu města Prostějov za podpor , kterou nám
dlouhodobě věnuje.
Moc děkujeme.
Galetková Hana

