Skrócone sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2010 r

Towarzystwo jest
katolicką organizacją dobroczynną,
której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona,
św.
Brata
Alberta.
„...każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało...”
- tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach św. Brata
Alberta, staramy się stosować także w naszych ośrodkach.

Towarzystwo w 2010 roku to
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

63 koła, zrzeszające 2,8 tys. członków i zatrudniające
643 pracowników
42 schroniska i 7 mieszkań readaptacyjnych dla mężczyzn
8 domów i 3 mieszkania readaptacyjne dla kobiet i matek 		
z dziećmi
8 domów dla osób starszych i chorych
1 dom dziecka z mieszkaniem czasowym dla dorosłych 		
wychowanków
10 noclegowni dla mężczyzn, 1 dla kobiet, 1 dla mężczyzn 		
i kobiet
3,6 tys. osób przebywających w tych placówkach
15 kuchni i jadłodajni, 5 ogrzewalni, 6 łaźni
19 punktów wydawania odzieży i żywności
Centrum Integracji Społecznej, 3 Kluby Integracji Społecznej,
Punkt Aktywizacji Bezrobotnych, Klub Albertyński
4 świetlice dla dzieci i 3 dla dorosłych

Rok 2010 dla Towarzystwa to
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

powstanie kół w Dębnie, Warszawie-Pradze i Ziębicach
realizacja z 6 partnerami zadania 4 w Projekcie Systemowym 		
1.18 POKL
przekształcenie noclegowni w Brzezinach i Tomaszowie 		
na schroniska dla mężczyzn
otwarcie mieszkań readaptacyjnych dla kobiet w Zabrzu
powstanie spółdzielni socjalnych w Jeleniej Górze
i Koszalinie
uzyskanie finansowego wsparcia rozbudowy schroniska 		
w Stalowej Woli z Programu wspierania budownictwa socjalnego
doroczna pielgrzymka Towarzystwa do Sanktuarium Brata 		
Alberta w Krakowie z udziałem 992 osób
11-ta Aukcja „Bliźniemu Swemu” w BWA w Rzeszowie, 			
na której wylicytowano ofiarowane dzieła na 600 tys. zł.
nowy film Dariusza Dobrowolskiego „Mój Manhatan”
wystawa fotograficzna „Nie-wykluczeni …” pokazująca
talenty bezdomnych, eksponowana w 8 miastach
II Międzynarodowe mistrzostwa Polski w piłce nożnej ulicznej osób
bezdomnych i środowisk trzeźwościowych we Wrocławiu

29 schronisk było objętych opieką kapelana. W schroniskach prowadzona jest praca socjalna: 324 osoby odbyły leczenie odwykowe, 158 osób
uzyskało stałą pracę, 336 osób uzyskało rentę, emeryturę lub zasiłek stały.
37 osób uzyskało mieszkanie, 81 osób wróciło do rodzin, 70 osób przeszło
do Domów Pomocy Społecznej.

Życie w schronisku
Mieszkańcy pracowali w schroniskach, przy pozyskiwaniu środków dla
schronisk oraz na rzecz miejscowej społeczności. Utrzymywali porządek
w budynkach i otoczeniu, pracowali w kuchni, kotłowni, pralni, wykonywali konserwacje i bieżące remonty budynków, pomagali słabszym mieszkańcom. W 7 schroniskach uprawiali ogrody warzywne, w 2 własne pole,
w 4 hodowali trzodę. Pracowali w hurtowniach i sklepach w zamian za potrzebne w schronisku artykuły, w lesie za opał, u rolników za płody rolne
lub użyczenie maszyn. Wykonywali prace porządkowe na cmentarzach,
ulicach, parkach, przystankach, targowiskach, giełdzie samochodowej. Pomagali swoją pracą parafiom, placówkom pomocy społecznej i służby zdrowia, szkołom, sąsiadom. Brali udział w kwestach. Uczestniczyli w zbiórkach
żywności i pracowali przy dystrybucji żywności, m. in. z UE w ramach PEAD.
Placówki starają się aktywizować mieszkańców także przez sport i uczestnictwo w kulturze. Popularny jest tenis stołowy, piłka nożna, szachy.
W Gdańsku jest klub cyklistów; na wycieczki rowerowe jeździli też mieszkańcy w Bielicach i Przemyślu. W 3 schroniskach działają grupki wędkarzy.
W wielu domach są biblioteki i odtwarzacze wideo; w kilku można korzystać z komputera i internetu. Niektóre placówki otrzymują darmowe bilety do kina, teatru, na imprezy sportowe. W Łodzi i Zabrzu działają kluby
fotoamatorów. We Wrocławiu mieszkańcy uczestniczyli w realizacji filmu
Mój Manhatan.

Po schronisku
Dla panów, którzy w schronisku wykazali wolę powrotu do samodzielnego
życia i mają źródło utrzymania, przeznaczonych jest 7 mieszkań readaptacyjnych w 6 miastach; razem mają 51 miejsc.

Noclegownie, ogrzewalnie, streetwork
Działało 11 noclegowni dla mężczyzn, 1 dla kobiet i mężczyzn i 1 dla kobiet - w sumie na 587 miejsc. Oprócz noclegu można tam wykąpać się,
otrzymać odzież, posiłek, skontaktować się z pracownikiem socjalnym.
Noclegownię należy rano opuścić (nie dotyczy to chorych).
Prowadzimy 5 ogrzewalni – 2 całoroczne oraz 3 sezonowe. Są to placówki
pierwszego kontaktu, przeznaczone dla mężczyzn i kobiet, którzy nie chcą
żadnej pomocy poza ciepłym miejscem (przyjmowane są także spokojne
osoby nietrzeźwe). W Łodzi w sezonie działa dzienna świetlica dla bezdomnych a do osób przebywających poza schroniskiem dociera autobus
rozwożący posiłki, odzież i środki opatrunkowe; można nim zabrać się do
noclegowni. Koło Wrocławskie wysyła wieczorem na dworzec samochód
z opiekunem zabierający chętnych do schroniska. W Gdańsku i Katowicach
pracowali streetworkerzy docierający do osób w miejscach niemieszkalnych.

Placówki dla mężczyzn

Domy dla kobiet i matek z dziećmi

to podstawowa działalność Towarzystwa. Działało 41 schronisk (w tym
3 przeznaczone dla starszych mężczyzn). Schroniska dysponowały w sumie 2321 miejsc; w dniu 31.12.10 przebywało tam 2457 mężczyzn. 1191
z nich było w schronisku przez cały rok, 577 przez 5 lat i więcej. Nowych
osób przyjęto 2120; 139 osób zmarło. Schronisko zapewnia nocleg, 3 posiłki, odzież, środki higieny. W 10 schroniskach działały gabinety lekarskie,
pozostałe korzystały z publicznej sł. zdrowia. 671 osób było w szpitalu.

Jest 8 takich domów. W dniu 31.12.2010 przebywało tam 168 kobiet i 82 dzieci. W 2010 roku przyjęto: 249 kobiet bez dzieci, 64 matki
z 1 dzieckiem, 33 matki z 2 dzieci, 8 matek z 3 dzieci, 3 matki z 4 dzieci
i 1 z 5 dzieci. Wśród przyjętych pań 39 było w ciąży. Urodziło się 23 dzieci.
21 kobiet uzyskało (lub odzyskało) mieszkanie; stałą pracę - 10, alimenty
- 26 kobiet. 20 kobiet odbyło leczenie odwykowe. Do przedszkola uczęszczało 24 dzieci, na koloniach było 12 dzieci.

Życie w schronisku

Spotkania świąteczne, pielgrzymki

Mieszkanki utrzymywały porządek w domu i otoczeniu, gotowały, prały, upiększały dom, uprawiały ogródki, robiły przetwory, szyły. Pomagały w opiece nad chorymi mieszkankami i dziećmi. W Żarach pomagały w naszej kuchni charytatywne. W Poniatowej 2 mieszkanki
opiekowały się niepełnosprawnymi w mieście, w Koszalinie uczestniczyły w zbiórce żywności, we Wrocławiu w kwestach, w Zabrzu w kiermaszach. Prace plastyczne mieszkanek schroniska we Wrocławiu
były sprzedawane na Jarmarku Dominikańskim i w naszym sklepie.
Obchodzi się święta i domowe uroczystości. W Koszalinie dwoje mieszkańców schroniska zawarło związek małżeński. Organizowano wyjścia na
imprezy otwarte w mieście, do ZOO (Łódź, Wrocław), do teatru lalek (Łódź,
Wrocław), do teatru i opery (Wrocław). Schronisko we Wrocławiu odwiedzały z występami grupy muzyczne z domów kultury, a dom w Żarach dzieci szkolne.

Koła zorganizowały dla samotnych 38 wieczerzy wigilijnych i 24 śniadania
wielkanocne, w których uczestniczyło w sumie 4,8 tys. osób. Często ich
uczestnicy otrzymywali również paczki. W czerwcowej Pielgrzymce Towarzystwa do Sanktuarium Św. Brata Alberta w Krakowie wzięły udział 992
osoby z 30 kół, w tym 517 podopiecznych. Ponadto 14 kół zorganizowało
25 pielgrzymek do różnych sanktuariów. W Pieszej pielgrzymce diecezji
przemyskiej na Jasną Górę także w tym roku szła grupka 7 mieszkańców
schroniska w Przemyślu.

Ochronka
w Stalowej Woli jest to całodobowy Dom Dziecka dla 40-orga dzieci i młodzieży. W 2010 r. przyjęto 9 dzieci; 3 zostało adoptowanych, 9 usamodzielniło się, 4 wróciło do rodziny. W placówce jest zatrudniony psycholog,
pedagog, dzieci są także objęte opieką duszpasterską parafii. Były zajęcia
muzyczne, teatralne, fotograficzne, sportowe. Dzieci uczestniczyły we Mszy
św., modlitwach codziennych, były angażowane w pracę domu poprzez dyżury przy sprzątaniu i przygotowywaniu posiłków, świąt. W domu panuje
bardzo dobra, rodzinna atmosfera.

Domy dla osób starszych i chorych

Budowy, remonty
Koło w Skoszynie (Świętokrzyskie) zakończyło budowę domu pomocy
dla rolników na 50 miejsc. Koło Dębickie prowadziło przebudowę dużego obiektu na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i mieszkania chronione. Koło
w Żarach rozpoczęło budowę hospicjum. Zakończono przebudowę schroniska w Chełmie i remont domu w Gorzycach; prowadzono modernizację
schroniska w Kielcach; wyremontowano schronisko w Puławach po zalaniu
przez powódź. W wielu placówkach wykonano prace wynikające z zaleceń
Straży Pożarnej oraz inne remonty.

Koła, członkowie, pracownicy
Na koniec 2010 r. TPBA liczyło 2,8 tys. członków zrzeszonych w 63 kołach, z tego 900 uczestniczyło w działalności. Koła liczyły od 17 do 134
członków. W 2010 r. powstały koła w Dębnie, Warszawie-Pradze i Ziębicach. 17 kół posiadało osobowość prawną. Na koniec 2010 r. Towarzystwo
zatrudniało 643 pracowników. W różnych działaniach wzięło udział 1,7 tys.
wolontariuszy spoza Towarzystwa.

Mapa kół
Prowadzimy 2 Domy Pomocy Społecznej (Dynów, Kodeń), 1 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Sanok) i 5 schronisk. W dniu 31.12.2010 przebywało w nich 169 kobiet i 56 mężczyzn, w tym 49 osób leżących i 28
na wózkach. Dwie najstarsze mieszkanki mają 99 lat. W 2010 r. przyjęto
145 osób. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską i duszpasterską.
W 2 domach są gabinety rehabilitacyjne. Domy odwiedzały dzieci i młodzież z programami artystycznymi, jasełkami. Organizowano domowe uroczystości; w Dynowie i Jarosławiu były zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Sprawniejsi mieszkańcy brali udział w pielgrzymkach, w spotkaniach
z podobnymi placówkami.

Jadłodajnie
15 kuchni wydawało 2,9 tys. obiadów dziennie, w tym 1,6 tys. bezpłatnie
i 1,1 tys. na zlecenie OPS. 5 Kuchni wydawało obiady pełne, pozostałe jednodaniowe. 13 kuchni gotowało posiłki na miejscu. W całym roku wydano 776 tys. posiłków. Największa kuchnia, w Bielsku, wydaje dziennie
ponad 700 posiłków. Ponadto schroniska wydały 38 tys. posiłków osobom
z miasta a świetlica dla bezdomnych w Łodzi – 13 tys.

Łaźnie
Działało 5 łaźni: w Bielsku-Białej, Człuchowie, Łańcucie, Sanoku i Wrocławiu. W ciągu roku przyjęły 12 tys. osób, w tym w Bielsku-Białej 5,4 tys.
Również schroniska udostępniały nieodpłatnie swoje łazienki; skorzystało
6,9 tys. osób.

Punkty wydawania
19 punktów charytatywnych obsłużyło w 2010 roku 80 tys. osób. Wydawano żywność, odzież używaną oraz sprzęty domowe, sprzęt rehabilitacyjny.
Ponadto schroniska wydały żywność 4 tys. i odzież 4,5 tys. osób z zewnątrz.
7 kół rozdzielało żywność otrzymaną z Banków Żywności. Schroniska zrealizowały 415 recept osobom z zewnątrz.

Kluby i świetlice
Prowadziliśmy Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Kluby Integracji
Społecznej w Bytomiu, Gliwicach, Gorzowie Wlkp. Mniej typowe placówki
to Klub Albertyński w Zabrzu i Punkt Aktywizacji Bezrobotnych w Łodzi.
Działały też świetlice dla dorosłych w Łańcucie, Łodzi i Pabianicach oraz
świetlice dla dzieci w Izabelinie, Laskach, Wisłoku Wielkim i Terespolu.

Finansowanie
Koszty wyniosły 41.198 tys., w tym: 40,0% koszty pracy; 8,6% żywność;
22,7% materiały energia, usługi; 4,5% koszty Zarządu Głównego. Przychody wyniosły 43.374 tys., w tym: ze środków publicznych – 44,2%; wpłaty
korzystających z pomocy - 15,5%; darowizny od osób i firm – 6,5%; dary
rzeczowe – 12,6%, 1 procent podatku - 1,2%.
Placówki w dużej mierze opierają się na ofiarności społecznej. Prawie całkowicie z darów pochodzi odzież (używana) oraz duża część żywności. Koła
otrzymują także środki czystości, sprzęty domowe, płody rolne. Organizują
zbiórki pieniężne, oraz koncerty charytatywne, kiermasze i festyny.

Więcej informacji
w tym adresy wszystkich kół i placówek, znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.bratalbert.org.pl
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a • 50-007 Wrocław • KRS 0000069581
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