V Lenartu, december 2019
Spoštovani.
Na vas se obračam s prošnjo za pomoč.
Sem občan občine Lenart, stanujoč v Vinički vasi. S svojo družino živim v starejši hiši, ki sem
jo vsa leta po svojih močeh vzdrževal in ohranjal.
S petnajstimi leti so mi diagnosticirali odpoved ledvic. Živel sem z mamo, ki naju je
preživljala sama s kmečko pokojnino. Že takrat sva se s težavo prebijala iz meseca v mesec.
1996 mi je sledila kronična ledvična odpoved. Pričela so se moja dializna zdravljenja in
komaj leta 2003 sem dočakal presaditev ledvice, ki pa se žal ni obdržala. Čez tri leta so
transplantacijo ponovili. Ta je bila uspešna. Po vseh posegih sem delovno nezmožen. Sedaj
se mi je na obeh brazgotinah presajenih organov pojavila kila, ki pa ju zaradi tveganosti
posega, specialisti ne odobrijo odstraniti.
Leta 2013 se je k meni preselila partnerka s katero imava 6 letnega sina. Žal je tudi ona,
zaradi zdravstvenih težav, nezaposljiva. Sam sem upravičen do nadomestila iz ZZZS in
partnerka do socialne pomoči. S temi sredstvi se preživljamo in vzdržujemo bivališče. Ker
živimo na podeželju, imamo to srečo, da si večino hrane pridelamo sami. Imamo tudi nekaj
kokoši. V družini smo navajeni skromnosti.
Na vas se obračam s prošnjo za morebitno pomoč pri ureditvi ustreznega bivališča. Hiša je
stara več kot 200 let in vlažna. S skrbnostjo in pomočjo sem nam v zadnjih letih v hiši uredil
bivalne prostore. Preuredili smo sobo, naredili kopalnico in si zamenjali okna. Vsa lesena tla
smo zamenjali z betonskimi. Vendar se vso delo in trud izjalovi, ko ob nalivih priteče voda
čez razmajano in polomljeno streho in razmoči že tako vlažne stene (cimper). Posledično
odpada omet. Čez stene sobe, kjer spimo se čuti veter. Vogali hiše so napihnjeni in so se
začeli odpirati, tako da se vidi čez. Pozimi samo še s sprotnim čiščenjem snega obdržimo
streho.
V lanskem letu sem se po pomoč za popravilo strehe obrnil na Občino Lenart, Rdeči križ
Lenart in Center za socialno delo Lenart. Strokovnjaki, ki so prišli na ogled, so sanacijo
odsvetovali, ker naj obstoječi zidovi ne bi vzdržali teže novega ostrešja. Z njihovo pomočjo
smo pridobili vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo nove, male hiše.
Pomoč pri izgradnji so mi prijazno ponudili sovaščani in sorodniki.
Žal nisem zmožen, ne fizično in ne finančno, primakniti k napredku. Zato v želji, da svojemu
Vidu omogočim zdravo in dostojno okolje, ki ga sam nisem bil nikoli deležen, zelo iskreno
naprošam, da nam v situaciji pomagate.
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