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Rozbudowa, przebudowa, 
nadbudowa 

i modernizacja 
Domu Matki i Dziecka



Przed rozbudową…

Budynek widoczny na zdjęciu to już
historia. Przez lata funkcjonował jako
część Domu Matki i Dziecka stanowiąca
przestrzeń dla działań edukacyjno-
aktywizujących i gospodarczych. Mieściła
się tam pracownia terapii zajęciowej,
pralnia, suszarnia, magazyn żywności,
sprzętów oraz zaplecze naszego
konserwatora.



Przed rozbudową…

Choć z biegiem lat coraz częściej pojawiały „drobne” usterki
budowlane typu: dziura w dachu, wypadające okno, zalany
sufit, niesprawna instalacja elektryczna, wszechobecna
wilgoć, pęknięte ściany, itp. stan techniczny budynku był
określany jako „warunkowo dopuszczony do użytkowania”.

No i tak „warunkowo” korzystaliśmy przez lata….



Przed rozbudową…

Gdy przez dziury w dachu do środka
Domu zaczęli zaglądać nieproszeni
goście, zaczęliśmy się poważnie
zastanawiać nad tym, jak zmierzyć się z
problemem…

Remont istniejącego budynku okazał się nieopłacalny,
dlatego zapadła decyzja o rozbudowie.



Marzenia się spełniają…

1993 r. 1997 r.

2012 r. ????

Nasze doświadczenie pokazuje, że
marzenia się spełniają. Tym razem z
realizacją nie było tak prosto. Pukaliśmy
do wielu drzwi... Wiele też było
obietnic… Zdążyliśmy dwukrotnie
zmienić projekt budowlany,
dostosowując go do zmieniających się
przepisów. I wreszcie… UDAŁO SIĘ!!!



Otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW

Z trudem zdobyte wsparcie finansowe pozwoliło rozpocząć inwestycję.



Etapy rozbudowy

1. Rozbiórka części B budynku

2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa infrastruktury budynku B 
poprawiająca efektywność energetyczną, ekologiczną i ekonomiczną 
Domu Matki i Dziecka oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

3. Budowa magazynu sprzętów, w którym gromadzone będą otrzymane 
od darczyńców meble, sprzęt AGD i RTV oraz inne elementy 
wyposażenia domu.
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Energooszczędne rozwiązania
Gruntowy 
Wymiennik 
Ciepła

Panele 
hybrydowe

System 
Zarządzania 
Energią 
- BMS

Wentylacja 
mechaniczna z 
rekuperacją



Energooszczędne rozwiązania

Stolarka okienna
i drzwiowa o 
optymalnych 

współczynnikach 
przenikania ciepła U

Docieplenie poddasza 
wełną mineralną o niskim 

współczynniku 
przewodzenia ciepła

Oświetlenie LED



Dom Matki i Dziecka w nowej odsłonie



Dom Matki i Dziecka w nowej odsłonie
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Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
Biuro Fundacji: pl. Katedralny 4, 45-005 Opole
biuro@dfoz.pl,       +48 77 44 10 260 

Projekt pt. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja 
Domu Matki i Dziecka w Opolu został dofinasowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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