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Na ratunek Domowi Aniołów. Pilnie
potrzebne pieniądze na remont
Adrian Kowalczyk  UDOSTĘPNIJ:2020-10-20

Dom wymaga gruntownego remontu. Fot. TVP3 Katowice

Budynek Stowarzyszania Dom Aniołów Stróżów w Katowicach
wymaga pilnego, gruntownego remontu. Zbiórka internetowa na
rzecz placówki, która na co dzień pomaga dzieciom z biednych
rodzin, nie wystarczyła. Przeciekający dach i nieszczelne okna - to
najpilniejsze potrzeby. Koszt remontu przekracza możliwości
organizacji.

ZOBACZ CAŁE WYDANIE AKTUALNOŚCI, 20.10.2020, GODZ. 18.30

Dom Aniołów Stróżów od ponad 25 lat działa na rzecz dzieci i rodzin wykluczonych

społecznie. Codziennie pod ich „skrzydłami” jest 70 podopiecznych w wieku od

dwóch do osiemnastu lat. 

Stowarzyszenie, z powodu pandemii, musiało odwołać wszystkie wydarzenia i

akcje, w trakcie których miały być zbierane pieniądze. Część sponsorów przez

trudną sytuację ekonomiczną ograniczyła wsparcie. 

Stuletni budynek wymaga remontu dachu i wymiany 35 nieszczelnych okien. To

konieczne, zwłaszcza przed nadchodzącą zimą. Tylko gruntowny remont może

uratować placówkę. Zbiórkę może wesprzeć każdy. Potrzeba 337 tysięcy złotych i

– niestety - wiele wskazuje na to, że podopieczni tego miejsca na razie będą musieli

wykazać się anielską cierpliwością.
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