Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem
utworzenia Klubu Integracji Społecznej
Łączny koszt projektu: 4.353.556,64 zł
Środki pozyskane z UE: 3.271.390,23 zł
Budżet Gminy Mirsk: 1.082.166,41 zł
Projektowany remont oraz przebudowa dotyczy pomieszczeń obiektu Środowiskowego Klubu ProfilaktycznoIntegracyjnego, który jest zlokalizowany w centrum Mirska (rynek) - Pac Wolności 15, objętym Programem
Rewitalizacj i z przeznaczeniem na działalność Klubu Integracji Społecznej.
Istniejąca infrastruktura w dużym stopniu ogranicza możliwości działań w zakresie aktywizacji społecznozawodowej. Przebudowa obiektu przewiduje likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do
zgodności z przepisami pożarowymi.
Planowany zakres robót:
- wykonanie ściany podpierającej strop pod salą miejską w miejsce obecnej konstrukcji drewnianej. Wykonanie
ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.
- usunięcie starych podłóg drewnianych i zasypek żużlowych. Naprawa belek legarowych.
- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz ułożenie płyt OSB pod posadzkę właściwą.
- konserwacja istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków (budynek
klubu znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej).
- wykonanie elewacji frontowej zgodnie z pozwoleniem na budowę.
- wymiana pokrycia dachowego na dachówkę – karpiówkę.
- instalacja windy dla niepełnosprawnych.
- prace wykończeniowe: tynki wewnętrzne, pokrycie ścian glazurą w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana
rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie z blachy miedzianej, podłogi i posadzki.
- wymiana pieców CO węglowych na kocioł gazowy LPG (w terminie późniejszym na gaz ziemny).
- wykonanie niezbędnych instalacji: sanitarnej (ściekowej, wodnej, hydrantowej (ppoż), centralnego ogrzewania,
gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
5) Budowa parkingu na zapleczu Klubu Integracji Społecznej.
6) Zakup wyposażenia wg załącznika do wniosku. Cały zakupiony
sprzęt zostanie umieszczony w siedzibie przyszłego Klubu
Integracji Społecznej w Mirsku.
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym w klubach integracji społecznej
będą organizowane:
a) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas
określony lub na czas wykonania
określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
u pracodawców, wykonywania
usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia;
b) prace społecznie użyteczne;
c) roboty publiczne;
d) poradnictwo prawne;

