Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lemešany
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Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť prístup k zdroju pitnej vody obyvateľom MRK v obci Lemešany za účelom
zlepšenia ich životných a hygienických podmienok.
Hlavná cieľová skupina: - občania z MRK žijúci v obci Lemešany v počte 386, ktorí nemajú zabezpečený prístup k
pitnej vode (občania najviac zasiahnutí chudobou, sociálnym vylúčeníma nevhodnými životnými podmienkami a
diskrimináciou).Východiskový a konečný počet osôb tejto skupiny, profitujúcej z realizácie projektu je približne
rovnaký, resp. mierne stúpajúci v časovom pásme realizácie projektu.
Dotknutá lokalita: V centre obce, v slepej uličke (stará cesta na Drienov) sa nachádzajú 2 bytové domy č. 437 a
438. V týchto bytoch žijú výlučne občania MRK vpočte 227. Je to separovaná lokalita. Bytové domy sú oplotené
zo západnej strany múrom, za ktorým sa nachádza miestny cintorín. Pri bytových domoch sú napriestranstve
medzi bytovkami a múrom postavené nelegálne stavby- chatrče, kde žijú občania MRK v počte 159. Títo občania
MRK nemajú zabezpečený prístupk pitnej vode z dôvodu zlikvidovania vybudovaných vodovodných a
kanalizačných rozvodov v bytoch. Obec priviedla vodu tejto komunite MRK z cintorína, ktorú simôžu nabrať vo
vonkajšom prostredí, avšak tento prístup je v zimnom období obmedzený podľa počasia. V tejto časti obce sa
osadí jeden výdajný stojan pitnejvody (parcela č. 185/1). Jedná sa o nízkonákladové, efektívne a hospodárne
riešenie. Naším občanom z MRK tak zabezpečíme dostupnosť k základnému prírodnému zdroju. Toto alternatívne
riešenie danej problematiky prináša viacero výhod. Občania MRK budú mať v bezprostrednej blízkosti za
zvýhodnených podmienok prístup k pitnej vode nepretržite 24 hodín denne. Odber vody bude zabezpečený
prostredníctvom čipovej karty, ktorá bude v ich vlastníctve po jej vystavení a nabití kreditu.
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