Z³ota R¹czka pomo¿e seniorom
Ka¿dego dnia wielu krakowskich seniorów zmaga siê z codziennymi,
drobnymi awariami w swoich mieszkaniach. Czêsto s¹ one bardzo prozaiczne, ot przepalona ¿arówka, ciekn¹cy kran. W ich usuniêciu problemem s¹ nie tylko ograniczenia zdrowotne, ale przede wszystkim brak
pieniêdzy na wynajêcie fachowca.
NA K£OPOTY
Z£OTA R¥CZKA
Od czerwca w naszym miecie ruszy³ program Z³ota r¹czka, który
ma zapewniæ seniorom nieodp³atn¹
pomoc w domowych naprawach.
Mog¹ z niego skorzystaæ osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia. W pierwszej
kolejnoci fachowcy usuwaj¹ usterki w mieszkaniach osób samotnych,
niepe³nosprawnych.
 Uznalimy, ¿e krakowskim seniorom brakuje wsparcia w sprawach mo¿e nie wymagaj¹cych nag³ej interwencji, ale takich, w których nie mog¹ sobie sami poradziæ
 mówi Mateusz P³oskonka dyrektor Biura Miejskiego Orodka
Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych
Urzêdu Miasta Krakowa.
W ramach programu wykonywane

s¹ drobne us³ugi, takie jak wymiana
¿arówek, drobne naprawy hydrauliczne, lusarskie, stolarskie, a tak¿e drobne prace remontowe.
Siedemdziesiêciopiêcioletnia pani
Ewa jest osob¹ samotn¹. Od d³u¿szego czasu mia³a problem z ciekn¹cymi kranami w kuchni i ³azience.
 Nie mam kogo poprosiæ o pomoc w takich naprawach. W moim
bloku mieszkaj¹ przede wszystkim
m³odzi ludzie i, wiadomo, s¹ zabiegani  opowiada pani Ewa.  Znajdowa³am nieraz og³oszenia, ¿e kto
mo¿e przyjæ i naprawiæ, ale jak
s³ysza³am, ile mam za to zap³aciæ,
to rezygnowa³am, bo zwyczajnie
mnie nie staæ. Poza tym normalnie
siê bojê, ¿e kto mnie oszuka, albo
co gorsza okradnie  dopowiada.

Dowiedzia³am siê o Z³otej r¹czce
i choæ na pocz¹tku wstydzi³am siê
poprosiæ o pomoc, to w koñcu zadzwoni³am.
Fachowiec, który przyjecha³ wykonaæ us³ugê, wspólnie z pani¹ Ew¹
poszed³ do sklepu, aby zakupi³a odpowiednie uszczelki, a potem wymieni³ je w ciekn¹cych bateriach.
Usterka zosta³a naprawiona szybko
i sprawnie, a pani Ewa chwali fachowca za jego ¿yczliwoæ i sumiennoæ.
Z podobnymi problemami boryka³a siê pani Janina, mieszkaj¹ca na
jednym z nowohuckich osiedli. Nieszczelna bateria ³azienkowa, problemy z zamykaniem okien  sprawia³y jej na co dzieñ ogromne problemy. Niska emerytura i brak najbli¿szej rodziny uniemo¿liwia³y jej dokonanie naprawy. Prze³ama³a siê i
skorzysta³a z programu. Pan, który
przyszed³, wyregulowa³ mechanizmy zamykania w oknach, umocowa³ poluzowany zamek w drzwiach
szafy. Pani Janina jest wdziêczna za
pomoc, bo wreszcie bez problemu
mo¿e domkn¹æ okna i zamkn¹æ szafê, no i woda ju¿ nie kapie.
BEZPIECZNIE I FACHOWO
Seniorzy coraz czêciej staj¹ siê
ofiarami oszustów, którzy pod pretekstem pomocy okradaj¹ starsze
osoby czêsto z ca³ego ¿yciowego
dorobku. To tak¿e problem dla wielu emerytów, którzy zwyczajnie
obawiaj¹ siê nieuczciwych wykonawców i oszustów.
 Osoby wykonuj¹ce naprawy s¹
zatrudnione przez Miejski Orodek
Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.
 mówi Witold Kramarz, dyrektor
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.  Osoba korzystaj¹ca z programu jest wczeniej informowana
o terminie wizyty, podawane s¹ personalia osoby, która bêdzie wykonywa³a us³ugê. Panowie, którzy przychodz¹ maj¹ ze sob¹ stosowny identyfikator. Nie ma takiej mo¿liwoci,
aby do seniora przysz³a osoba bez
wczeniejszego zg³oszenia i potwierdzenia takiej wizyty. Nale¿y
tak¿e podkreliæ, ¿e wszystkie prace wykonywane s¹ nieodp³atnie. Seniorzy ponosz¹ jedynie koszty niezbêdnych materia³ów, które mog¹
zakupiæ samodzielnie lub korzystaj¹c z pomocy fachowca.
Osoby, które od czerwca skorzysta³y z programu Z³ota r¹czka
bardzo wysoko oceniaj¹ jakoæ
wiadczonych us³ug. Wyrazem tego
jest wiele serdecznych s³ów i podziêkowañ, który przychodz¹ zarówno do Biura Miejskiego Orod-

ka Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych, a tak¿e Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej.
 Jestemy zaskoczeni faktem
ogromnego zainteresowania tym
programem. W ci¹gu pierwszych
dwóch miesiêcy z us³ug Z³otej
R¹czki skorzysta³o ponad 100 seniorów  dodaje Witold Kramarz,
dyrektor MOPS.
wiadomoæ w³asnych ograniczeñ,
niemo¿liwoæ poradzenia sobie z
problemami dnia codziennego, czêsto dla wielu osób  starszych, samotnych  jest trudn¹ do prze³amania barier¹.
 Po otrzymaniu zg³oszenia z Biura Miejskiego Orodka Wspierania
Inicjatyw Spo³ecznych rozmawiam
z osobami, które chc¹ skorzystaæ
z us³ug w ramach Z³otej r¹czki.
Czêsto s¹ to bardzo poruszaj¹ce
i d³ugie rozmowy. Przebija w nich
nieraz smutek i taka ludzka samotnoæ  opowiada Lilioza Frycz
z Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.  Trzeba pamiêtaæ, ¿e

wród tych osób s¹ tacy, którzy jeszcze kilka, kilkanacie lat
wczeniej sami wykonywali podobne prace, ale wiek lub choroba
zwyczajnie im to aktualnie uniemo¿liwi³a.
JAK SKORZYSTAÆ
Z POMOCY
Z£OTEJ R¥CZKI?
 Seniorzy mog¹ zg³aszaæ siê do
Biura Miejskiego Orodka Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych pod numer telefonu 12 616 78 14, pod którym zostanie przyjête ich zg³oszenie. Przekazywane s¹ one do Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
w którym pracownik weryfikuje je
i ustala termin wizyty  mówi Mateusz P³oskonka dyrektor Biura
Miejskiego Orodka Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych.
Za przeprowadzone naprawy osoby korzystaj¹ce z pomocy ponosz¹
jedynie koszty zakupu niezbêdnych
materia³ów.
Grafika: Ulotka Z³otej R¹czki

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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