Informacja o realizacji zadania
Uroczystość otwarcia Zespołu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nr 1 w Domu
Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
9 kwietnia 2019 r., godz. 12.30
Program uroczystości:
Uroczyste otwarcie Zespołu PielęgnacyjnoOpiekuńczego nr 1 przez
Prezydenta Miasta Krakowa

Poczęstunek
Zwiedzanie Zespołu PielęgnacyjnoOpiekuńczego nr 1 oraz pozostałej części
obiektu w zakresie objętym przebudową
w latach 2016-2018

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
realizuje
zadanie
inwestycyjne
mające
w
szczególności
na
celu
poprawę
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
oraz
warunków bytowych osób niepełnosprawnych.
W ramach tego zadania w latach 2016 – 2018
zrealizowano szereg działań, które obejmowały
m.in. wykonanie wjazdu przeciwpożarowego,
dostosowanie części zabytkowego budynku
głównego DPS o powierzchni blisko 12 000 m2
do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym
wykonano
również
windę
zewnętrzną,
zrealizowano pierwszy etap przebudowy
kanalizacji pozabudynkowej wraz z drogami
i alejkami oraz izolacją fundamentów, a także
fragmentem muru ogrodzeniowego. Koszt prac
prowadzonych w latach 2016 – 2018 wyniósł
13 403 109,55 zł (w tym 378 650,00 zł
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
oraz
39 899,04
zł
w ramach Budżetu Obywatelskiego).

W ramach omawianego zamierzenia
inwestycyjnego w 2018 r. wykonano roboty
budowlane w pierwszym z trzech zespołów
pielęgnacyjno-opiekuńczych
położonych
w części środkowej zabytkowego obiektu,
w których oprócz kwestii związanych
z ochroną przeciwpożarową przewidziano
zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń.
Przebudowany Zespół PielęgnacyjnoOpiekuńczy Nr 1 ma powierzchnię 654,4
m2. Jest przeznaczony dla 38 mieszkańców,
dla których zapewniono miejsca w 2 pokojach dwuosobowych, 10 pokojach trzyosobowych i 1 pokoju czteroosobowym. Do
każdego kompleksu składającego się
z dwóch pokoi przynależy jedna łazienka,
natomiast mieszkańcy kompleksów trzypokojowych mogą korzystać z jednej
z dwóch łazienek znajdujących się bezpośrednio przy pokoju. Obok pokoju czteroosobowego umieszczono łazienkę z wanną
przeznaczoną do kąpieli mieszkańców,
którzy nie mogą samodzielnie wykonać tej
czynności.

Występy artystyczne w świetlicy:
13.30 - Ola Maurer
14.15 - Bożena Zawiślak-Dolny
z towarzyszeniem
Franciszka Makucha
oraz Pawła Bieńkowskiego
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„Cały zresztą majątek ... zapisuję i przeznaczam
na zakład publiczny dobroczynny w mieście
Krakowie dla ubogich …”

(Anna Helclowa - testament z 1876 r.)

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A.
Helclów istnieje od 1890 r., służąc
niezmiennie ludziom potrzebującym
pomocy. Powstał w wyniku fundacji
zasłużonych dla Krakowa małżonków
Anny i Ludwika Helclów.
Zabudowania zakładu i kaplicę
projektował znany krakowski architekt
Tomasz Pryliński. Budowa prowadzona
była w latach 1886-1890.
Po śmierci Anny w 1880 r. Sąd Krajowy
polecił tymczasowy zarząd spadkiem
i jego administrację Ludwikowi
Szumańczowskiemu. Pierwotnie, zgodnie
z wolą Fundatorki, zarząd nad zakładem
oraz opiekę nad mieszkańcami
sprawowały Siostry Miłosierdzia.
Aktualnie DPS jest jednostką budżetową
Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi
element struktury systemu pomocy
społecznej w Krakowie. Nadzorowany
jest przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Polityki Społecznej
i Komunalnej przy pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Dom Pomocy Społecznej
im. Ludwika i Anny Helclów
w Krakowie
dla osób przewlekle somatycznie chorych

9 kwietnia 2019 r.
godzina 12.30

tel. 12 634 42 55 wew. 212
e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej
http://www.dpshelclow.pl
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