DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2011 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 organizowanych
przez św. Brata Alberta,
staramy się stosować także
w naszych ośrodkach.

TOWARZYSTWO W 2011 ROKU TO
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Schroniska dla mężczyzn

62 koła, zrzeszające 2,8 tys. członków i zatrudniające 612
pracowników
42 schroniska i 9 mieszkań readaptacyjnych dla mężczyzn
8 domów dla kobiet i matek z dziećmi
7 domów dla osób starszych i chorych
1 dom dziecka z mieszkaniem czasowym dla dorosłych
wychowanków
11 noclegowni, 6 ogrzewalni, 2 noclegownie z ogrzewalnią
3,5 tys. osób przebywających w tych placówkach
16 kuchni i jadłodajni, 5 łaźni, 8 świetlic
20 punktów wydawania odzieży, żywności, sprzętów
Centrum Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej,
Centrum Terapii Bezdomności, Klub Albertyński, ośrodek dla
zagrożonych eksmisją
2000 wolontariuszy zaangażowanych w działania Towarzystwa
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ROK 2011 DLA TOWARZYSTWA TO
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30-lecie działalności Towarzystwa
powstanie kół w Kłodzku i Siemianowicach Śl.
nowe placówki: schronisko dla mężczyzn w Dębnie, ośrodek
dla zagrożonych eksmisją w Gdańsku, mieszkania chronione
w Koszalinie i Inowrocławiu, noclegownia w Jeleniej Górze,
ogrzewalnie w Grudziądzu i Inowrocławiu, świetlice
dla dorosłych w Bielsku-Białej i Kępnie
Zebranie Ogólne - podsumowanie 4-ch lat działalności i wybory
władz naczelnych
realizacja z 6 partnerami zadania 4 w Projekcie systemowym
1.18 POKL
budowa hospicjum w Żarach, adaptacja budynku w Dębicy
na ZOL i mieszkania chronione
peregrynacja kopii obrazu Ecce Homo i relikwii Św. Brata
Alberta po placówkach Towarzystwa
doroczna pielgrzymka Towarzystwa do Sanktuarium Brata
Alberta w Krakowie z udziałem 1080 osób, w tym 550
podopiecznych
III Międzynarodowe mistrzostwa Polski w piłce nożnej ulicznej
osób bezdomnych i środowisk trzeźwościowych we Wrocławiu
OŚRODKI DLA MĘŻCZYZN

Bielice
Brzeziny
Chełm
Dębica
Dębno
Gdańsk-Nowy Port
Gdańsk-Przegalina
Gliwice
Gorzów
Grudziądz
Inowrocław
Jasienica
Jelenia G. Grunwaldzka
Kalisz
Kielce
Koszalin
Krosno
Łódź Spokojna
Łódź Szczytowa
Miechów
Mielec
Ostrów Wlkp.
Pępice
Pleszew
Przegędza
Przemyśl
Puławy
Słupsk
Smętowo
Stalowa Wola
Szczodre
Świdnica
Świdnik
Tomaszów Maz.
Warszawa-Praga
Wrocław
Zabrze
Zamość
Zgorzelec

Razem

to podstawowa działalność Towarzystwa. Działały 42 schroniska
(w tym 3 przeznaczone dla starszych mężczyzn). W dniu 31.12.11
placówki dysponowały w sumie 2349 miejscami a przebywało
w nich 2339 mężczyzn. 1335 z nich było w schronisku przez cały
rok, 529 przez 5 lat i więcej. Nowych osób przyjęto 2053; 145 osób
zmarło. Liczba mieszkańców zimą i jesienią jest wyższa, latem spada:
w dniu 31.03 było 2287 osób, 30.06 - 1993 a 30.09 - 2027 osób.

Łóżek
154
12
51
30
45
79
44
94
34
120
34
50
82
45
50
40
15
76
116
42
21
35
43
35
61
75
48
24
40
26
97
100
47
30
35
115
42
32
56
2 175

Osób 31 XII
140
6
53
35
24
73
42
106
28
112
40
55
72
45
47
38
16
74
117
42
23
35
45
43
56
70
52
19
38
30
181
107
47
27
17
105
38
29
57
2184

Łóżek
45
42
87
174

Osób 31 XII
43
26
86
155

Schroniska dla starszych mężczyzn
Miejscowość
1
2
3

Jelenia Góra ul. Wolności
Poznań
Sanok

Razem

1

PRACA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

sku pomagali słabszym i niepełnosprawnym mieszkańcom, utrzymywali czystość, pracowali w kuchni, kotłowni, pralni, wykonywali
konserwacje i bieżące remonty budynków. Wykonywali prace pomocnicze na budowach placówek w Bielicach, Dębicy, Sanoku.
W Bielicach produkowali koperty. W 9 schroniskach uprawiali ogrody
warzywne, w 2 uprawiali własne pole, w 1 schronisku hodowali
trzodę. Pracowali w hurtowniach w zamian za potrzebne w schronisku artykuły, w lesie - za drewno na opał, u rolników – za płody
rolne lub użyczenie maszyn. Wykonywali prace porządkowe na
cmentarzach, ulicach, parkach, przystankach. Pomagali swoją pracą
parafiom, placówkom pomocy społecznej, zdrowia, kulturalnym,
oświatowym. Pomagali sąsiadom, ubogim i starszym w cięższych
pracach. Brali udział w kwestach i zbiórkach żywności. Pracowali
przy dystrybucji żywności, m. in. w ramach PEAD. W Przemyślu
pomagali przy organizacji imprez miejskich; w Pleszewie przy wigilii
dla samotnych i budowie szopki. W Łodzi byli w obsłudze autobusu
i świetlicy dla bezdomnych, w Słupsku w obsłudze ogrzewalni.

•

zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
nocleg, 3 posiłki, odzież, środki higieny.

•

pomoc lekarska
W 9 schroniskach działały gabinety lekarskie, w których udzielono
4,4 tys. porad (w tym 1,6 tys. w Szczodrem). Pozostałe schroniska
kierowały chorych do publicznych przychodni. 807 osób przebywało
w szpitalach, 13 w sanatoriach.

•

opieka duszpasterska
W 26 schroniskach są kaplice, w tym 11 z Najśw. Sakramentem.
29 schronisk było objętych opieką kapelana - księdza z parafii
lub zakonu. W schroniskach w Inowrocławiu i Pępicach kapelani
byli codziennie; w Sanoku 3 razy w tygodniu, w Przemyślu 2 razy
w tygodniu, w 12-tu domach byli raz na tydzień, w 12-tu raz lub 2 razy
na miesiąc. Msze Św. były odprawiane w 27 domach: w 2-ch codziennie, w 11-tu co tydzień, w 9-ciu raz lub dwa razy w miesiącu, w 5 kilka
razy w roku. Z reguły uroczyście obchodzone jest święto naszego
Patrona. W 29 schroniskach odbyły się rekolekcje wielkopostne
i w 27 adwentowe. Prawie wszędzie była codzienna wspólna modlitwa, rano lub przed obiadem. W 15 schroniskach odbywały się różne
nabożeństwa – najczęściej różaniec i majowe. Do Szczodrego 2 razy
w miesiącu przyjeżdżali OO. Dominikanie i studenci na „Warsztaty
duchowe”. Do schronisk w Sanoku, Słupsku i Zabrzu regularnie
przychodziły grupy ewangelizacyjne lub modlitewne.

•

•

życie w schronisku
Placówki starają się aktywizować mieszkańców także przez rozwój
zainteresowań. Popularny jest tenis stołowy (odbyły się mistrzostwa
Towarzystwa w Rokietnicy na Podkarpaciu), piłka nożna (mistrzostwa w Gorzowie), szachy (turniej w Sanoku). W Gdańsku działał klub
rowerowy, na wycieczki rowerowe jeździli też mieszkańcy domu
w Bielicach. W Bielicach i Puławach były grupki wędkarzy. Bilety na
mecze zdobywały schroniska w Bielicach, Wrocławiu i Zgorzelcu.
W każdym schronisku jest dostęp do telewizji, radia i prasy; w wielu są
biblioteki i odtwarzacze wideo. W Inowrocławiu, Kielcach, Miechowie, Sanoku i Wrocławiu można korzystać z komputera i internetu.
W Łodzi od lat działa klub fotograficzny „Glob”, w 2011 r. przygotował
2 wystawy. Koła fotoamatorów działały też w Przemyślu i Zabrzu.
Inne imprezy w placówkach: wieczory poezji (Chełm), spotkanie
z podróżnikiem, własne przedstawienia teatralne, turniej wiedzy
o świecie (J. Góra), prelekcja o historii miasta, jasełka (Koszalin).
W 4 placówkach organizowano wyjścia do kina, w 3 do teatru, w 1 do
filharmonii. Mieszkańcy uczestniczyli także w otwartych imprezach
miejskich.

praca socjalna
Otrzymały dowód osobisty
Uzyskało stałą pracę
Uzyskało mieszkanie
Uzyskało rentę, emeryturę, zasiłek stały
Odeszły do Domów Pomocy
Wróciło do rodzin

434 osoby
171 osób
51 osób
351 osób
73 osoby
101 osób

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności rozpoczęło
368 osób w 17 schroniskach. 89 osób ukończyło program a 202
zaprzestało realizacji programu. W Gliwicach raz w tygodniu
odbywały się zebrania społeczności. Pracownicy socjalni do 8 schronisk przychodzili co tydzień, do 8-miu częściej; do 9-ciu raz lub
2 razy na miesiąc; do 3-ch w miarę potrzeb. W pozostałych
placówkach mieszkańcy kontaktują się z pracownikami socjalnymi
w siedzibie OPS. Współpraca z OPS generalnie jest oceniana jako
dobra; 10 schronisk oceniło ją jako bardzo dobrą, 3 jako dostateczną,
2 schroniska jako trudną. Psycholog był dostępny co tydzień
w 4 schroniskach; w 3-ch 2 razy w tygodniu; w 5-ciu 2 razy w miesiącu.
Pozostałe schroniska kierowały podopiecznych do psychologa
w poradni, w innej placówce lub w OPS. Psychiatra przyjmował
2 razy w tygodniu w schronisku w Szczodrem, raz w miesiącu w Łodzi
i Zabrzu. Inne schroniska kierowały w razie potrzeby mieszkańców
do publicznych poradni. Cotygodniowe wizyty prawników były
w schroniskach w Grudziądzu, Łodzi, Pleszewie i Świdnicy. Pozostałe
placówki kierowały do prawników w innych instytucjach. Tylko
6 schronisk nie zapewniało pomocy prawnej.

FOTOGRAFIA STATYSTYCZNA
mieszkańców schronisk w dniu 31.12.2011:
Wiek
do 20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
ponad 70 lat

Baza 2275 os.
Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

•

pomoc w chorobie alkoholowej
Leczenie odwykowe odbyło 339 osób. Terapeuci ds. uzależnień
byli dostępni w 10 schroniskach: w 4-ch raz w tygodniu, w 5-ciu
2 lub 3 razy w tygodniu, w 1 co 2 tygodnie. W pozostałych schroniskach mieszkańcy korzystali z poradni uzależnień w mieście.
Grupy AA działały w 8 schroniskach (łącznie 90 osób). Mieszkańcy
preferują grupy w mieście – uczęszczało do nich ponad 200 osób.
322 mieszkańców zadeklarowało i utrzymało abstynencję przez
co najmniej 6 m-cy. Grupy wsparcia działały w schroniskach
w Brzezinach i Pępicach, w Łodzi działała grupa edukacyjna. Zajęcia
grupowe 2 razy w tygodniu odbywały się w Szczodrem (cały rok)
i w Zamościu (3 m-ce). Z Bielic kilka osób wyjeżdżało na spotkania
trzeźwościowe na Górze św. Anny, w Koszalinie mieszkańcy uczestniczyli w pielgrzymkach trzeźwościowych na Górę Chełmską.

Baza 2172 os.

•
•
•
•

%
36,6
46,1
15,7
1,6

Stan cywilny
kawaler
żonaty
rozwiedziony
wdowiec

%
35,1
12,00
45,3
7,6

Baza 2339 os.
Stałe zameld.
w gminie*
w powiecie*
w województwie*
w innych wojew.
nigdzie
obcokrajowcy

%
11,0
4,2
9.6
7,4
67,8
0,1

Baza 2144 os.
*w której jest schronisko

34,7% było karanych (w tym co 7-my opuścił zakład karny
w 2011 r.),
4,5% miało stałą, a 11,3% dorywczą pracę,
40,0% otrzymywało rentę, emeryturę, zasiłek stały,
43,0% było inwalidami, w tym 9,1% I grupy.

Po schronisku
Dla panów, którzy w schronisku wykazali wolę powrotu do
samodzielnego życia i mają źródło utrzymania, przeznaczone są
mieszkania readaptacyjne. Placówki takie są obecnie w 9 miastach.

•

praca
Mieszkańcy pracowali w schronisku, przy pozyskiwaniu środków
dla schroniska oraz na rzecz miejscowej społeczności. W schroni-

%
0,2
4,4
11,8
18,5
35,5
22,3
7,3

2

Miasto
Gdynia
Gliwice
Gorzów Wlkp.
Inowrocław
Kielce

dla
9 osób
4 osób
11 osób
5 osób
16 osób

Miasto

Dla bezdomnych przebywających poza schroniskami Koło Łódzkie
uruchamia zimą nocny autobus rozwożący ciepły posiłek, herbatę,
żywność, odzież i środki opatrunkowe. Obsługuje codziennie ok.
280 osób. Wydano 30,5 tys. posiłków i zabrano do noclegowni 773
osoby. Koło Wrocławskie wysyła wieczorem samochód z opiekunem
zabierający bezdomnych z dworców i altanek do placówek – przewieziono 214 osób. W Kole Gdańskim i Katowickim pracowali streetworkerzy, którzy docierali do bezdomnych w miejscach niemieszkalnych.

dla
4 osób
10 osób
7 osób
5 osób
71 osób

Koszalin
Łódź
Ruda Śl.
Słupsk

Razem

Wytrwale do celu
Wiosną 2011 pomagaliśmy w przeprowadzce do własnej kawalerki
naszemu wieloletniemu mieszkańcowi. Zgłosił się do nas w 2004
r. jako zarejestrowany bezrobotny, z chorobą alkoholową i chęcią
podjęcia leczenia odwykowego. Po pierwszym roku pobytu pozytywnie zakończył terapię i podjął pracę zawodową na czas określony
- a pracuje do dzisiaj. Po kolejnych 2 latach przyszedł kryzys,
wydawało się, że powróci do alkoholu; przy wsparciu mieszkańców
i pracowników schroniska przezwyciężył te chwile. Po następnych
3 latach podjął decyzję usamodzielnienia się, zlikwidował książeczkę
mieszkaniową, kupił małe mieszkanie, pomogliśmy w remoncie
i urządzaniu. Odwiedza mieszkańców schroniska, pracuje, jest abstynentem i daje świadectwo, że można zmienić się w wyniku ciężkiej
pracy i wytrwałości, można osiągnąć postawiony przed sobą cel.

DOMY DLA KOBIET I DZIECI
Jest 8 takich domów. W 2011 roku przyjęto: 155 kobiet bez dzieci,
54 matki z 1 dzieckiem, 39 matek z 2 dzieci, 9 matek z 3 dzieci,
2 matki z 4 dzieci i 2 z 5 dzieci. Wśród przyjętych pań 24 były w ciąży.
Urodziło się 11 dzieci.
W dniu 31.12.2011 przebywało w tych domach 146 kobiet
i 81 dzieci:
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8

NOCLEGOWNIE, OGRZEWALNIE, STREETWORK
Działało 11 noclegowni, w sumie na 488 miejsc:
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dębica
Gdańsk
Gliwice
Gorzów
Grudziądz
Kępno Mianowice
Łódź
Słupsk
Wrocław
Wrocław
Zgorzelec

Dla

Miejsc

M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
M

10
81
30
14
25
20
120
38
120
16
14
488

Razem

Przebywało
15 XII
5
87
28
15
22
16
96
35
172
10
8
494

Razem

PRACA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

•

zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
nocleg, 3 posiłki, odzież, środki higieny.

•

pomoc lekarska
Pomoc zapewniały publiczne przychodnie, tylko we Wrocławiu raz
w tygodniu przyjmował lekarz. 37 osób przebywało w szpitalach, 2
w sanatorium.

•

Działało 6 ogrzewalni – 1 całoroczna, obok dworca w Gdańsku,
oraz 5 sezonowych:
Przebywało
Miejscowość Czynna Dla Miejsc
15 XII
Gdańsk
1
I-XII
M, K
25
9
Grudziądz
2
X-IV
M
25
4
Inowrocław
3
XI-IV
M
12
6
Kielce
4
X-IV
M, K
20
12
Lubin
5
XI-III
M
36
24
Słupsk
6
XI-III
M, K
20
16
Razem
138
71

opieka duszpasterska
W 6 domach odmawiano codziennie przynajmniej jedną
wspólną modlitwę. Kaplice są w 4 domach, w tym 2 z Najśw.
Sakramentem. Wizyty kapelana były co tydzień w Koszalinie, Poniatowej, Wrocławiu i Żarach; Msze św. odprawiano
co tydzień w Poniatowej, Wrocławiu i Żarach. Rekolekcje
wielkopostne i adwentowe odbyły się w Koszalinie i Żarach.
Dom w Wiernej prowadzą siostry Pasterzanki.

•

1
2

Miasto

Dla

Katowice
Koszalin

M
M, K

Razem

noclegowni

i

ogrzewalni.

Miejsc w
Przebywało
nocleg. ogrzew.
15 XII
18
20
32
30+10
8
31
58
28
63

praca socjalna

Uzyskało (lub odzyskało) mieszkanie
Uzyskało alimenty
Uzyskało stałą pracę
Do przedszkola uczęszczało
Na koloniach było
Leczenie odwykowe odbyło

Są to placówki pierwszego kontaktu, przeznaczone dla mężczyzn
i kobiet, którzy nie chcą żadnej pomocy poza ciepłym miejscem
(przyjmowane są także spokojne osoby nietrzeźwe).
funkcje

31
8
1
37
5
2
93

Matki z dziećmi
z1 z2 z3 z4
1
1
4
3
1
11
4
1
3
1
2
6
2
1
5
3
3
1
30 18 5
0

Wśród przebywających w dniu 31.12.2011
kobiet bez dzieci, było: 8 mężatek, 36 rozwódek, 21 panien i 26
wdów. 1 pani była w wieku do 20 lat, 7 w wieku 21-30 lat, 10 w wieku
31-40 lat, 12 w wieku 41-50 lat i 63 ponad 50 lat.
matek, było: 13 mężatek, 13 rozwódek, 27 panien i 1 wdowa. 5 pań
było w wieku do 20 lat, 23 w wieku 21-30 lat, 17 w wieku 31-40 lat, 8
w wieku 41-50 lat i 2 w wieku ponad 50 lat.
dzieci w wieku do 1 roku było 5, 1-3 lat - 26, 4-7 lat - 36, 7-15 lat - 12,
ponad 15 lat – 2.

Noclegownia w Zgorzelcu jest czynna od XI do III, pozostałe cały
rok. W XII 2011 została otwarta noclegownia w Jeleniej Górze.
W noclegowni można się wykąpać, otrzymać odzież, herbatę,
posiłek lub suchy prowiant. Mieszkańcy sami sprzątali pomieszczenia. Jest możliwość kontaktu z pracownikiem socjalnym, przeniesienia do schroniska. We Wrocławiu kobiety mogą skorzystać z porady
lekarskiej oraz łaźni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dwie placówki łączą
Są czynne cały rok:

Koszalin
Laski k/Warszawy
Łódź
Poniatowa
Wierna k/Kielc
Wrocław
Zabrze
Żary

Kobiety
bezdz.
9

3

25 kobiet
27 kobiet
25 kobiet
21 dzieci
11 dzieci
14 kobiet

Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności były
realizowane w 5 placówkach. Program realizowało 105 kobiet;
32 osób ukończyły a 33 zaprzestały realizacji programu.
Mieszkanki korzystały z porad prawnych w bezpłatnych poradniach lub zaprzyjaźnionych instytucjach. Psychologowie byli zatru-

dnieni w schroniskach w Łodzi, Wrocławiu i Zabrzu stale; w Koszalinie przychodzili co tydzień, w Laskach 2 razy w tygodniu. W Zabrzu
pracę wychowawczą prowadziły zespoły interdyscyplinarne, były
także codzienne zebrania społeczności. Psychiatra przyjmował
w schronisku w Łodzi raz w m-cu i we Wrocławiu kilka razy w m-cu;
w pozostałych domach mieszkanki korzystały z poradni w mieście.
Placówki utrzymują kontakty ze szkołami, współpraca układała
się dobrze. W odrabianiu lekcji pomagają opiekunki, a w Łodzi
i Wrocławiu także wolontariusze (uczniowie).

kiem socjalnym. Ośrodek zapewnia także treningi umiejętności
społecznych, konsultacje z doradcą zawodowym.
Pobyt w ośrodku trwa 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
o kolejne pół roku. Po każdym półrocznym okresie Zespół Opiniujący
podejmuje decyzję dotyczącą dalszego udziału w projekcie.
Przewidzianych jest 12 mieszkań socjalnych w ciągu roku, które
będą przekazywane uczestnikom projektu na podstawie rekomendacji Zespołu.
Pierwsza osoba wprowadziła się 25.05.2011. W 2011 roku
w Centrum przebywało 25 mężczyzn, 8 kobiet, 3 dzieci. Jedna
osoba w czasie krótkiego pobytu podjęła bardzo intensywne
działania i usamodzielniła się. 21 osób podjęło spłatę zadłużeń,
w tym odpracowywanie zadłużeń; 21 podjęło pracę na umowę
o pracę lub zlecenia; 7 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych; 28 osób podjęło działania związane z dbałością o własne
zdrowie.

•

życie w schronisku
Mieszkanki same utrzymywały porządek w domu i otoczeniu,
gotowały, prały, upiększały dom. Pomagały w opiece nad chorymi współmieszkankami i dziećmi. W Żarach pomagały w naszej
kuchni charytatywnej; w Koszalinie sprzątały mieszkania osobom
niedołężnym; w Łodzi uczestniczyły w zbiórkach żywności,
we Wrocławiu w kwestach; w Zabrzu uczestniczyły w organizacji
kiermaszu.
Obchodzi się święta i domowe uroczystości (z okazji Dnia Matki,
Dnia Dziecka, Mikołaja itp). Wszędzie jest dostępna prasa, radio,
telewizja, książki i zabawki. Organizowano wyjścia na imprezy
otwarte w mieście, do ZOO (Łódź), do teatru lalek (Łódź, Wrocław).
W okresie Bożego Narodzenia śpiewa się kolędy. We Wrocławiu
był wieczór poezji, spektakl amatorskiego teatru pantomimy, dwa
koncerty zespołów muzycznych.

DOMY DLA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH
W dniu 31.12.2011 przebywało w tych domach 201 osób:
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7

Na przykład...
Pani Wera przed wielu laty opuściła męża i z dwójką dzieci
zamieszkała u swojej mamy. Potem wyprowadziła się i zamieszkała
na wsi z konkubentem w wynajętym domu. Konkubent jest ojcem jej
najmłodszego dziecka. Nie chciał uznać dziecka, nie łożył na utrzymanie. Były mąż także nie płacił alimentów (obaj byli karani). Mama
nie zgodziła się na powrót córki z trójką dzieci. Pani Wera trafiła do
naszego Domu. Pomogliśmy jej w sprawie o ojcostwo, o alimenty,
pomogliśmy ulokować najmłodsze dziecko w żłobku a starsze
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym. Dzieci odnoszą
sukcesy w szkole, a Pani Wera podjęła pracę i uzyskała mieszkanie
socjalne. Utrzymuje z nami kontakt, wspiera ją mama w usamodzielnianiu się. Rodzina jest objęta nadzorem kuratora sądowego,
a dzieci opieką Poradni Zdrowia Psychicznego.

Dynów p. Rzeszów - (DPS)
Gorzyce p. Tarnobrzeg
Jarosław
Kodeń p. Biała Podlaska - (DPS)
Lipowa k. Opatowa
Sanok - (ZOP)
Skoszyn p. Ostrowiec Św.

Razem

Kobiety
34
11
35
26
9
19
19
153

Mężczyźni
32

8
8
48

Domy w Dynowie i Kodniu są Domami Pomocy Społecznej. Dom
w Sanoku jest Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Dom w Lipowej prowadzą siostry zakonne.
W 2011 r. przyjęto 99 osób. Wśród przebywających w dniu
31.12.2011 było 47 osób leżących oraz 28 osób na wózkach.
Wiek od 24 do 99 lat. W 2011 r. zmarło 60 osób.

•

praca opiekuńcza
Mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę pielęgnacyjną
(w Skoszynie tylko w dzień), opiekę lekarską najczęściej sprawowali lekarze rodzinni; porady specjalistyczne zapewniały przychodnie; zabiegi wykonywały pielęgniarki zatrudnione w placówce lub środowiskowe. Mieszkańcy są objęci byli także posługą
duszpasterską - w Dynowie i Skoszynie mieszkają kapelani,
w pozostałych domach opiekę zapewniała parafia (w Kodniu klasztor OO. Oblatów). W domach są kaplice (oprócz Gorzyc, gdzie brak
miejsca). Msza św. była sprawowana codziennie w Dynowie i Lipowej, co tydzień w Kodniu, Sanoku, w Skoszynie w niedziele i środy,
raz w miesiącu w Gorzycach i Jarosławiu. W Dynowie i Kodniu były
rekolekcje wielkopostne i adwentowe. W Dynowie dla pracowników
odbywały się dni skupienia, uczestniczyli także w szkoleniach.
W Dynowie, Jarosławiu i Sanoku mieszkańcy byli objęci pomocą
psychologa.
Zabiegi rehabilitacyjne w najszerszym zakresie prowadzone były
w Dynowie, gdzie jest dobrze wyposażony gabinet (w roku wykonano 13 tys. zabiegów 54 osobom); także w Sanoku jest gabinet
oraz prowadzono rehabilitację przyłóżkową. W Gorzycach, Lipowej
i Skoszynie niektórzy mieszkańcy byli dowożeni do gabinetów w przychodni lub szpitalu; proste zabiegi wykonywały także pielęgniarki
na miejscu. Terapia zajęciowa była prowadzona wg możliwości
placówki i stanu zdrowia pensjonariuszy, najszerzej w Dynowie
– tu codziennie korzystało ok. 20 osób. Prace uczestników prezentowano z powodzeniem podczas Dni Pogórza Dynowskiego.

Ochronka
W Stalowej Woli jest to całodobowy Dom Dziecka dla 40-orga
dzieci i młodzieży. W 2011 r. przyjęto 17 dzieci; 2 zostało adoptowanych, 7 usamodzielniło się, 1 wróciło do rodziny. W placówce
jest zatrudniony psycholog, pedagog, dzieci są także objęte
opieką duszpasterską parafii. Prowadzono zajęcia reedukacyjne
i logopedyczne. Na miejscu jest siłownia, zajęcia muzyczne. Były
wyjścia na basen i hipoterapię. Dzieci uczestniczyły w niedzielnej
Mszy św., modlitwach codziennych, były angażowane w pracę
domu poprzez dyżury przy sprzątaniu i przygotowywaniu
posiłków, świąt. W domu panuje b. dobra, rodzinna atmosfera.
Mieszkania adaptacyjne
W Stalowej Woli mieszkanie jest przeznaczone dla dorosłych
wychowanków Ochronki, oczekujących na mieszkanie komunalne.
Mieści się na poddaszu Ochronki, ma 8 miejsc w 3 pokojach.
W Zabrzu mieszkanie jest przeznaczone dla kobiet kończących
roczny program pobytu w schronisku. W 2011 r przebywało tam
5 kobiet z 8 dzieci.
OŚRODEK DLA EKSMITOWANYCH

•

W Gdańsku po roku przygotowań otwarto w marcu 2011 placówkę
dla osób eksmitowanych, którą w wyniku konkursu prowadzi
nasze koło.
Mieszkańcy trafiają do Centrum Treningu Umiejętności Społecznych
na podstawie oferty, którą im przedstawia Wydział Gospodarki
Komunalnej. Każdy uczestnik jest objęty indywidualną asystencją,
której celem jest wspieranie i monitorowanie indywidualnej strategii, budowanej przez niego w porozumieniu z asystentem i pracowni-

życie w domu
Sprawniejsi mieszkańcy pomagali w kuchni, przy porządkach
w domu i na posesji, w uprawie ogrodu.
Wszędzie był dostęp do prasy, telewizji i radia, książek. Obchodzi
się święta oraz odbywały się różne imprezy domowe (najwięcej
w Kodniu, Dynowie i Jarosławiu): Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Dzień Chorego, Andrzejki, Mikołaja, kolędowanie, jasełka, Zapusty.
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Kluby i świetlice

Z tej okazji mieszkańców odwiedzały dzieci i młodzież z programami artystycznymi, zawsze oczekiwane. Sprawniejsi mieszkańcy
biorą udział w pielgrzymkach, w spotkaniach z innymi placówkami,
imprezach w domu kultury.

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku ma 6 warsztatów zawodowych; rocznie prowadzi 2 cykle – w 2011 skorzystało 81 osób.
Kluby Integracji Społecznej działały w Bytomiu i Gliwicach. Placówki
te zajmują się aktywizacją zawodową i reintegracją społeczną osób
bezdomnych i bezrobotnych; łącznie w roku 2011 skorzystało z nich
950 osób. Klub w Gliwicach ma Radę Programową skupiającą przedstawicieli 30 instytucji i organizacji zajmujących się wykluczeniem
społecznym. Klub Albertyński w Zabrzu to duża placówka wielofunkcyjna - pomoc żywnościowa i rzeczowa, poradnictwo prawne,
psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, grupa samopomocy, grupa wsparcia dla kobiet. Zorganizowano prace społecznie
użyteczne dla 7 osób. Klub wspierało 94 wolontariuszy, w tym 9 stałych.
Ze świetlicy sezonowej w Łodzi korzystało dziennie ok. 100
osób. Można tam otrzymać śniadanie, obiad, podwieczorek;
także wykąpać się i otrzymać odzież. 2 razy w tygodniu przyjmuje pielęgniarka. Przy kuchni w Łańcucie działała stała świetlica
- korzystało z niej 13 osób, głównie bezdomnych. Wydawano tu
także podstawowe leki i opatrunki, raz w miesiącu przyjmował
lekarz. Ze świetlicy w Pabianicach do południa korzystają dorośli,
po południu dzieci; razem ok. 20 osób.

•

na rzecz otoczenia
W domu w Dynowie wydzielono 4 miejsca schroniskowe plus
dodatkowo 7 zimą. Ponadto wypożyczano tu sprzęt rehabilitacyjny, wydawano żywność i odzież, udzielano porad w sprawach
urzędowych.
KUCHNIE
16 kuchni wydawało 2800 posiłków dziennie:
Miejscowość
Dziennie
1
Bielsko
730
2
Gliwice
70
3
Inowrocław
60
4
Jarosław
100
5
Koszalin
42
6
Krosno
85
7
Łańcut
140
8
Nowa Sól
200
9
Pabianice
70
10
Przemyśl
250
11
Sanok
140
12
Świdnica
190
13
Świdnik
245
14
Wisłok Wielki
78
15
Włoszczowa
222
16
Żary
150
Razem
2772

W roku
228, 5 tys.
17, 4 tys.
8, 1 tys.
37, 4 tys.
15,2 tys.
23,0 tys.
35,2 tys.
60,0 tys.
25,2 tys.
30,8 tys.
35,7 tys.
55,9 tys.
61,5 tys.
13,7 tys.
56,0 tys.
54,0 tys.
757,7 tys.

RÓŻNORODNE DZIAŁANIA
Projekty
Uczestniczyliśmy w Projekcie Systemowym 1.18 POKL “Tworzenie
i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”.
Wraz z 6 partnerami realizowaliśmy Zadanie 4, dotyczące standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu “Gminnego
Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. W 2011 roku złożyliśmy
w MPiPS propozycję kompleksowego modelu rozwiązywania
problemu bezdomności na poziomie gminy. Będzie on pilotażowo
wdrażany przez partnerstwa lokalne składające się z ośrodków
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych zajmujących
się pomocą bezdomnym. W pierwszym etapie konkursu wyłoniono
30 partnerstw. Od X 2011 objęte one zostały bezpośrednią opieką
merytoryczną i szkoleniami, które pozwolą na przygotowanie
wniosków do drugiego etapu konkursu. Nasze Towarzystwo
objęło opieką partnerstwa we Wrocławiu, Wałbrzychu, Strzelcach
Opolskich, Zabrzu, Świętochłowicach i Katowicach. Więcej na stronie
www.standardypomocy.pl oraz www.gswb.org.pl W październiku
2011 rozpoczęła się 3-cia edycja projektu „Rzecznik Osoby
Bezdomnej”, realizowana przez Koło Gdańskie. Rzecznicy działają
przy kołach n. Towarzystwa w 14 miastach. Więcej na www.bezdomnosc.org.pl/rzecznik Ponadto 25 kół realizowało lokalne projekty.

6 kuchni wydawało obiady pełne, pozostałe - jednodaniowe
(niektóre raz w tygodniu pełne). Kuchnia w Wisłoku wydaje obiady
tylko dzieciom. 14 Kuchni gotowało posiłki na miejscu. 57 % obiadów
było wydawanych bezpłatnie. Również wiele schronisk wydawało
obiady osobom z miasta - w 2011 r. wydano 31,7 tys. posiłków.
Kuchnie organizowały także inne formy pomocy (wigilie i śniadania
wielkanocne, wydawanie odzieży, żywności, leków, świetlice i in.)
opisane w dalszej części.
Stołownicy, wg danych z 10 kuchni, to:
Osoby samotne
starsi
alkoholicy
chorzy
bezdomni
niepełnosprawni
inni

%
18,5%
11,9%
11,7%
10,5%
6,8%
8,5%
67,8%

Rodziny
dzieci
r. wielodzietne
samotne matki
inni

Razem

%
10,5%
5,8%
5,6%
10,3%
32,2%

Pomoc dzieciom

Działało 5 łaźni: w Bielsku-Białej, Człuchowie, Łańcucie, Sanoku
i Wrocławiu. W ciągu roku przyjęły 14 tys. osób, w tym we Wrocławiu
6,5 tys. Również schroniska udostępniały nieodpłatnie swoje
łazienki; skorzystało 9,5 tys. osób.

Działały 4 świetlice dla 100 dzieci: w Izabelinie, Laskach, Wisłoku
i Terespolu. Kolonię zorganizowało Koło Warszawskie dla 70 dzieci.
Półkolonie zorganizowały Koło Pleszewskie dla 45 dzieci i Koło
w Świdniku dla 25 dzieci. Na Dzień Dziecka 8 kół zorganizowało
imprezy dla 1290 dzieci (w tym 500 w Bielsku); 7 kół przygotowało
z tej okazji same paczki (950). Spotkania ze Św. Mikołajem
zorganizowało 6 kół dla 770 dzieci. Same paczki przygotowało 18
kół - 2350 szt. Koło Bielskie rozdało 480 kpl. zeszytów i przyborów
szkolnych. Koło Bielickie dostarczało regularnie żywność i słodycze
do 2 przedszkoli oraz kilkakrotnie żywność, warzywa do pobliskich szkół i placówek opiekuńczych. Członkowie koła w Tapinie
prowadzili zajęcia w świetlicy szkolnej; Koło Terespolskie
zorganizowało dla dzieci ze świetlicy wycieczkę do Warszawy.

Punkty wydawania

Spotkania świąteczne

20 punktów charytatywnych obsłużyło w 2011 roku 118 tys. osób.
Wydawano głównie żywność (1186 t, w tym z PEAD 891), odzież
używaną (44,6 t). Także sprzęty domowe, sprzęt rehabilitacyjny,
opatrunki. Ponadto schroniska wydały żywność 4,6 tys. i odzież
8,5 tys. osób z zewnątrz. Schroniska zrealizowały 800 recept osobom
z zewnątrz.

Koła zorganizowały 38 wieczerzy wigilijnych dla 3900 osób i 27
śniadań wielkanocnych dla 1350 osób. Najliczniejsze Wigilie były
w Grudziądzu (600 i 300 osób), Koszalinie (800) i Bielsku-Białej (400
osób). Wiele schronisk przyjęło na swoje spotkania świąteczne
osoby z miasta. Z okazji świąt rozdano 7,4 tys. paczek żywnościowych
(w tym 1,8 tys. w Bielsku 1,6 tys. w Grudziądzu).

Razem

baza 2162 osoby

INNE PLACÓWKI
Łaźnie
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Pielgrzymki

opłatkowe i inne imprezy integracyjne.

Odbyły się 2 pielgrzymki całego Towarzystwa: w czerwcowej,
do Sanktuarium Św. Brata Alberta w Krakowie, przybyło 1080 osób
z 38 kół, w tym 550 podopiecznych; w listopadzie w ramach jubileuszu 30-lecia Towarzystwa na Jasną Górę przybyły grupy z 36
kół - łącznie 840 osób, w tym ponad 400 korzystających z pomocy.
Ponadto 12 kół zorganizowało 25 pielgrzymek do różnych sanktuariów (Koło Sanockie aż 6), z udziałem swoich podopiecznych,
wolontariuszy i pracowników. W Pieszej pielgrzymce diecezji
przemyskiej na Jasną Górę także w tym roku szło kilku mieszkańców
schroniska w Przemyślu. Mieszkańcy placówki w Rybniku uczestniczyli w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar. Kuchnia we Włoszczowie
przygotowała posiłki dla 6 pielgrzymek przechodzących przez
miasto.

Budowy, remonty
Koło Dębickie prowadziło przebudowę dużego obiektu na Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy i mieszkania chronione; uzyskało pomoc
z Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego. Koło w Żarach
kontynuowało budowę hospicjum (wykonano dach, obiekt jest
w stanie surowym otwartym). Koło Łódzkie prowadziło remont budynku do którego ma być przeniesione schronisko z ul. Spokojnej
(z powodu budowy drogi). Koło Bielickie rozpoczęło przebudowę
budynku gospodarczego na dom dla niepełnosprawnych.
Prowadziliśmy adaptację budynku w Świętochłowicach na dom dla
bezdomnych (Koło Gliwickie i Katowickie). W Przytulisku w Zabrzu
wykonano prace wynikające z zaleceń Straży Pożarnej i Sanepidu,
w Sanoku dobudowano klatkę schodową w Domu Bezdomnego
Inwalidy. Kontynuowano adaptację pomieszczeń w Centrum Terapii Bezdomności w Łodzi. W 3 placówkach ocieplono ściany, w 3-ch
kolejnych pomalowano elewacje, w 5-ciu wyremontowano dachy,
w 5-ciu wymieniono okna lub drzwi. W 5-ciu domach wyremontowano łazienki, w 2–ch kuchnie, w 3 kotły grzewcze. Wykonano także
bieżące remonty (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin,
remonty sanitariatów i kuchni). Wiele prac wykonali sami mieszkańcy
placówek.

Spotkania, szkolenia
W kwietniu odbyło się Zebranie Ogólne – najwyższa władza Towarzystwa. Przybyło 80 delegatów z 55 kół. Na zebraniu m. in.:
podsumowano 4 lata działalności Towarzystwa, wybrano władze
naczelne na kolejną kadencję oraz Kapitułę ds. Odznaczeń, wprowadzono zmiany w statucie.
W marcowym Spotkaniu Jasnogórskim (dni skupienia) uczestniczyło
68 osób z 25 kół. W Spotkaniu Kapelanów w marcu we Wrocławiu
uczestniczyło 12 księży i 5 świeckich; w programie było m.in.
spotkanie z Asystentem Kościelnym Bp. Edwardem Janiakiem.
W maju odbyło się w Kodniu Spotkanie Prezesów, z udziałem 46
osób z 27 kół. W Bielicach odbyło się nabożeństwo z okazji rocznicy
śmierci Bł. Jana Pawła II, z udziałem mieszkańców wsi i schroniska.

Współpraca
Nasze koła mają przeważnie dobre kontakty z innymi organizacjami
na swoim terenie - najczęściej z Caritas i Bankami Żywności. Kilka kół
współpracowało z innymi organizacjami oraz władzami przy organizacji spotkań świątecznych, festynów, półkolonii. Koło Człuchowskie
prowadzi centrum wolontariatu. Koło w Świdniku wspólnie z Caritas
pomaga Polakom na Białorusi.
Towarzystwo jest członkiem FEANTSA - organizacji skupiającej europejskie organizacje pracujące z bezdomnymi. Koła Gdańskie,
Grudziądzkie, Koszalińskie i Słupskie działają w Pomorskim Forum
na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W regionalne federacje
zaangażowały się także koła w Gliwicach i Jeleniej Górze. Do lepszego poznania się i usprawnienia kontaktów z innymi organizacjami
pomagającymi bezdomnym przyczynia się także wspólna realizacja
projektu GSWB opisanego wyżej.

Jubileusze, wyróżnienia
Obchodziliśmy 30-lecie działalności Towarzystwa. Głównymi
wydarzeniami jubileuszu były: peregrynacja obrazu ,,Ecce-Homo’’
i relikwii Patrona po kołach i placówkach (II 2011-VI 2012), Pielgrzymka Towarzystwa na Jasną Górę (12 XI), Gala w Operze Wrocławskiej
(7 XI). Inne wydarzenia to konferencja „Idea Brata Alberta
we współczesnej pomocy osobom bezdomnym” (Wrocław), konkurs
na wspomnienia, piknik w Koszalinie dla mieszkańców schronisk
z konkursem prac rękodzielniczych, konkursy dla dzieci i młodzieży.
XX-lecie działalności obchodziły koła: Gorzyckie, Kodeńskie,
Miechowskie, Puławskie, Sanockie, w Świdniku i w Żarach. XV-lecie
koło w Zabrzu, X-lecie schronisko w Jeleniej Górze. W uroczystościach
tych brali udział przedstawiciele władz samorządowych i hierarchii
Kościoła Katolickiego.
P. Bożenna Pietniunas, Prezes Koła Kaliskiego, została odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; 4 osoby otrzymały
Złoty i 2 osoby Srebrny Krzyż Zasługi.
Kierownik schroniska w Miechowie Tomasz Bujak otrzymał nagrodę
Polcul Foundation z Australii. Anna Wójcik, Prezes Koła Dębickiego,
otrzymała wyróżnienie Wojewody Podkarpackiego.

STRUKTURA I FINANSOWANIE
Koła, członkowie, pracownicy
Na koniec 2011 r. TPBA liczyło 2,8 tys. członków zrzeszonych
w 63 kołach, z tego 1,0 tys. uczestniczyło w działalności. Koła liczyły
od 17 do 130 członków. W 2011 r. powstały koła w Kłodzku i Siemianowicach Śl. 17 kół posiadało osobowość prawną. Na koniec 2011 r.
Towarzystwo zatrudniało 612 pracowników. W różnych działaniach
wzięło udział 2,0 tys. wolontariuszy spoza Towarzystwa.

Imprezy

Mapa kół

Koła organizują różne imprezy, które są okazją do przedstawienia społeczeństwu naszej działalności; niektóre przynoszą także
dochód zasilający kasę placówek. W Gorzowie organizowany przez
nasze koło Tydzień Kultury z Bratem Albertem ze swym bogatym
programem wpisał się już w tradycję imprez w mieście. W Dębicy
odbył się koncert charytatywny Natalii Kukulskiej na rzecz budowanego przez n. koło domu dla chorych oraz gościnny występ
teatru z Tarnowa z „Bratem Naszego Boga” Karola Wojtyły. W Bielsku
tradycyjnie koncert noworoczny. Koło w Żarach zorganizowało bal
charytatywny na budowę Hospicjum, koło w Terespolu koncert
z aukcją. We Wrocławiu i Jeleniej Górze miały miejsce przeglądy
filmów Dariusza Dobrowolskiego o bezdomnych i bezdomności;
we Wrocławiu spektakl sztuki Janusza Głowackiego “Antygona
w Nowym Jorku”. Koło Wrocławskie było współgospodarzem Mistrzostw Polski w piłce nożnej ulicznej osób bezdomnych i środowisk
trzeźwościowych, z udziałem kilku najlepszych drużyn europejskich.
Koło Grudziądzkie zorganizowało 4 festyny parafialne, Koło Sanockie piknik w Skansenie; 15 innych kół organizowało pikniki, spotkania
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Oddziały

Finansowanie

W 2011 r. istniały 4 oddziały: Małopolski, zrzeszający 7 kół, Podkarpacki - 12 kół, Pomorsko-Kujawski – 5 kół i Śląski - 6 kół. Oddział
Śląski na zebraniu 31 V postanowił rozwiązać się. Oddziały powstają
z inicjatywy kół. Ich zadaniem jest integracja kół, budowanie
wspólnoty i formowanie członków i pracowników w duchu
albertyńskim - poprzez spotkania, wizyty, wspólne dni skupienia,
uroczystości i pielgrzymki.

koszty wyniosły 43 850 tys., w tym: 38,62% koszty pracy; 15,46%
koszty żywności; 21,56% materiały, usługi, energia; 3,38% koszty
Zarządu Głównego (w tym 2,02% projekty).
przychody wyniosły 43 661 tys., w tym: ze środków publicznych
60,56%; wpłaty korzystających z pomocy 15,80%; darowizny
od osób i firm 6,41%; dary rzeczowe 10,96%; 1 procent podatku
1,09%. Dane obejmują wszystkie koła (także mające osobowość
prawną).
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, najczęściej
na cmentarzach w dniu 1 XI i w parafiach przed świętami. Regularnie kwestowało w parafiach diecezji koło Bielskie. Akcję „Zielony
Mikołaj” (wolontariusze w zielonych strojach Mikołajów kwestują
w hipermarketach i na ulicach) zorganizowały koła we Wrocławiu,
Gorzowie Wlkp., Jeleniej Górze i Dębnie. 6 kół organizowało zbiórki
żywności w sklepach, Dynów – zbiórkę płodów rolnych. Koła
w Bielsku-Białej, Miechowie i Wrocławiu prowadziły stałe kiermasze z używaną odzieżą i AGD; koło w Zabrzu zorganizowało
kiermasz ozdób wykonanych przez mieszkanki. Prowadziliśmy także
promocję przekazywania 1% PIT.

Fundacja „Bliźniemu swemu...”
została powołana przez ZG w celu wspierania i promowania
Towarzystwa. Główną jej działalnością jest, organizowana co dwa
lata, wielka aukcja obrazów. Rok 2011 poświęcony był gromadzeniu dzieł oraz organizacji wystaw promujących aukcję, która odbyła
się 18.03.2012 w Rzeszowie. Fundacja zorganizowała także
w Iwoniczu Zdroju (wspólnie z Ośrodkiem Kultury) Wieczór z Muzyką
Cygańską. Strona Fundacji: www.blizniemuswemu.pl
Zarząd Główny
pełnił rolę integrującą i wspomagającą koła oraz reprezentował
Towarzystwo wobec władz centralnych. Biuro ZG organizowało
spotkania dla kół, wydawało biuletyn wewnętrzny, prowadziło
stronę internetową Towarzystwa, akcję pozyskiwania 1% PIT.
Zorganizowało obchody 30-lecia Towarzystwa, m. in. wydało książki:
„30 lat Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta” (praca zbiorowa)
oraz „Mój Pamiętnik” J. A. Marszałkowicza. Wraz z partnerami
z innych organizacji realizowaliśmy zadanie 4 Projektu Systemowego 1.18 POKL „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług
pomocy i integracji społecznej”.

Dziękujemy
„Ten jest dobry, kto chce być dobry” napisał św. Brat Albert. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli
bezdomnym - bezpośrednio lub wspierając nasze Towarzystwo
czy inne organizacje. Bez tej życzliwości nasze placówki nie mogłyby
istnieć.

Nasza strona internetowa www.bratalbert.org.pl
Konto: PKO BP IV O. Wrocław 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118
KRS nr 0000069581
KOŁA I PLACÓWKI - 31.05.2011
Lp. Koło

Adres koła

Prowadzone placówki
Schronisko dla mężczyzn, Punkty wydawania żywności w Korfantowie
i Łambinowicach

1

Bielickie

Bielice 127 49-140 Łambinowice

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bielskie
Brzeskie
Bytomskie
Chełmskie
Częstochowskie
Człuchowskie
Dębickie
Dębnowskie
Dynowskie

ul. Legionów 16 43-300 Bielsko-Biała
Pępice 81, 49-351 Przylesie
ul. Katowicka 34/12 41-902 Bytom
ul. Wołyńska 69 22-100 Chełm
ul. Kilińskiego 8 42-200 Częstochowa
ul. Średnia 14 77-300 Człuchów
ul. Słoneczna 1 39-200 Dębica
ul. Demokracji 12 74-400 Dębno
ul. ks. Józefa Ożoga 12a 37-760 Dynów

Kuchnia, Łaźnia, Punkt wydawania odzieży, Świetlica
Schronisko dla mężczyzn
Klub Integracji Społecznej, świetlica, punkt wydawania żywności i odzieży
Schronisko dla mężczyzn
Łaźnia i pralnia
Schronisko dla mężczyzn z noclegownią sezonową
Schronisko dla mężczyzn
Dom pogodnej starości

11 Gdańskie

ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk

W Gdańsku: Schronisko dla mężczyzn Nowy Port, Schronisko dla mężczyzn
Przegalina, Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia, Centrum Integracji
Społecznej, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Dom wspólnotowy w Gdyni; Punkty wydawania odzieży w Sopocie i Gdyni

12 Gliwickie

ul. Zwycięstwa 16-18 /7 44-100 Gliwice

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn i jadłodajnia, 3 mieszkania readaptacyjne, Klub Integracji Społecznej

13 Gorzowskie

ul. Strażacka 66 66-400 Gorzów Wlkp.

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, Mieszkanie readaptacyjne

14 Gorzyckie

ul. Sandomierska 84a 39-432 Gorzyce

15 Grudziądzkie

ul. Parkowa 22/24 86-300 Grudziądz

16 Inowrocławskie

ul. Jacewska 118 88-100 Inowrocław

Schronisko, ogrzewalnia, mieszkanie readaptacyjne dla mężczyzn,
Jadłodajnia, Magazyn żywności

17 Jarosławskie

ul. Jasna 4 37-500 Jarosław

Dom dla starszych i chorych kobiet, Kuchnia

18 Jeleniogórskie

ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn, Schronisko dla starszych mężczyzn,
Punkt pomocy materialnej

19 Kaliskie
20 Katowickie

ul. Warszawska 93a 62-800 Kalisz
ul. Sądowa 1 40-078 Katowice

Schronisko dla mężczyzn
Ogrzewalnia z noclegownią dla mężczyzn

Dom dla starszych i chorych kobiet
Schronisko, noclegownia i ogrzewalania dla mężczyzn w Grudziądzu; Schronisko dla mężczyzn w Smętowie Granicznym, Punkty wydawania żywności
w Grudziądzu i Smętowie
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21 Kąkolewnickie
22 Kępińskie

ul. Lipowa 25 21-302 Kąkolewnica
ul. Gen. Sikorskiego 3 63-600 Kępno

Punkt wydawania żywności i odzieży
Noclegownia dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży i żywności, świetlica

23 Kieleckie

ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Schronisko dla mężczyzn, mieszkania readaptacyjne, ogrzewalnia - Kielce,
Dom Samotnej Matki - Wierna Rzeka

24 Kłodzkie
25 Kodeńskie

ul. Wyspiańskiego 2d 57-300 Kłodzko
ul. 1 Maja 30 21-509 Kodeń

Punkt wydawania żywności i odzieży
Dom Pogodnej Starości dla kobiet

26 Koszalińskie

ul. Franciszkańska 1 75-247 Koszalin

Schronisko dla mężczyzn i kobiet; noclegownia i ogrzewalnia dla mężczyzn
i kobiet; mieszkanie readaptacyjne

27
28
29
30
31

ul. Józefa 5 31-056 Kraków
ul. Wojska Polskiego 26 38-400 Krosno
ul. Królewska 3/6 20-109 Lublin
ul. Budowniczych LGOM 18 59-300 Lubin
ul. Ottona z Pilczy 2 37-100 Łańcut

Punkt wydawania odzieży i żywności
Schronisko dla mężczyzn i Kuchnia
Dom dla Kobiet i Matek z Dziećmi w Poniatowej
Ogrzewalnia dla mężczyzn
Kuchnia, świetlica, łazienka, punkt wydawania odzieży, punkt medyczny

32 Łódzkie

ul. Szczytowa 11 92-114 Łódź

W Łodzi: 2 schroniska dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, Schronisko
dla sam. matek, Mieszkania readaptacyjne, Świetlica dla dorosłych; nocny
autobus dla bezdomnych; w Brzezinach: Schronisko sezonowe dla mężczyzn,
punkt wydawania odzieży i żywności

33 Miechowskie
34 Mieleckie
35 Nowosolskie

ul. M. Konopnickiej 7 32-200 Miechów
ul. Sandomierska 19 39-300 Mielec
ul. Muzealna 46 67-100 Nowa Sól

Schronisko dla mężczyzn, punkt wydawania odzieży i żywności
Schronisko dla mężczyzn
Kuchnia

36 Ostrowskie

ul. Kard. Ledóchowskiego
4 63-400 Ostrów Wp.

Schronisko z noclegownią dla mężczyzn, Punkt wydawania żywności

37
38
39
40
41
42
43

Jasienica Górna 37 48-364 Kałków
ul. Moniuszki 10 95-200 Pabianice
ul. Piaski 41 63-300 Pleszew
ul. Warzywna 17 61-658 Poznań
ul. Wybrzeże Marsz. Focha 12 37-700 Przemyśl
ul. Rybacka 6 24-100 Puławy
Przegędza, ul. Mikołowska 78 44-238 Leszczyny

Schronisko dla mężczyzn
Kuchnia, Punkt wydawania odzieży i żywności, Świetlica, Łaźnia i pralnia
Schronisko dla mężczyzn
Schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży
Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia
Schronisko dla mężczyzn
Schronisko dla mężczyzn

44 Sanockie

ul. Przemyska 24 38-500 Sanok

Dom Bezdomnego Inwalidy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Kuchnia,
Łaźnia, Punkt wydawania odzieży

45 Siemianowickie
46 Skoszyńskie

ul. Sobieskiego 21 41-100 Siemianowice Śl.
Skoszyn 64 27-542 Waśniów

47 Słupskie

ul. Leśna 6 76-200 Słupsk

Ogrzewalnia, Noclegownia dla mężczyzn, Schronisko dla mężczyzn, Mieszkanie readaptacyjne

48
49
50
51
52
53

ul. Wałowa 46 37-450 Stalowa Wola
ul. Westerplatte 51 58-100 Świdnica
ul. Niepodległości 11 21-040 Świdnik
Tapin 120 37-562 Rokietnica
ul. Wojska Polskiego 102 21-550 Terespol
ul. Luboszowska 71 97-200 Tomaszów Maz.

Schronisko dla mężczyzn, Dom dziecka, mieszkanie chronione
Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia
Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia
Punkt wydawania odzieży i żywności
Świetlica dla dzieci
Schronisko dla mężczyzn

54 Warszawskie

Laski, ul. Brzozowa 31
05-080 Warszawa

Schronisko dla samotnych matek w Laskach, Świetlice dla dzieci
w Izabelinie i Laskach

55 Warszawa-Praga
56 Wisłockie
57 Włoszczowskie

ul. Knyszyńska 1 03-647 Warszawa
Wisłok Wielki 66, 38-54 Wisłok W.
ul. Partyzantów 3 29-100 Włoszczowa

58 Wrocławskie

ul. Bp Bogedaina 5 50-514 Wrocław

Schronisko dla mężczyzn
Kuchnia i świetlica dla dzieci
Kuchnia
We Wrocławiu: Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla kobiet i matek z
dziećmi, Noclegownia dla kobiet, Noclegownia dla mężczyzn, łaźnia i pralnia;
Schronisko dla mężczyzn w Szczodrem

59 Zabrzańskie

ul. 3-go Maja 3 41-800 Zabrze

60
61
62
63

Zamojskie
Ziębickie
Zgorzeleckie
Żarskie

ul. Orlicz-Dreszera 2 22-400 Zamość
ul. Gliwicka 4 57-220 Ziębice
ul. Henrykowska 4 59-900 Zgorzelec
ul. Św. Brata Alberta 2 68-200 Żary

Zarząd Główny

ul. Kołłątaja 26a 50-007 Wrocław
tel. 71 341-04-19, fax 71 344-37-35

Schronisko dla starszych kobiet w Lipowej

Adres oddziału

Koła należące do oddziału

Krakowskie
Krośnieńskie
Lubelskie
Lubińskie
Łańcuckie

Otmuchowskie
Pabianickie
Pleszewskie
Poznańskie
Przemyskie
Puławskie
Rybnickie

Stalowowolskie
w Świdnicy
w Świdniku
Tapińskie
Terespolskie
Tomaszowskie

Lp Oddział

Schronisko dla rolników

Schronisko dla kobiet, Schronisko dla mężczyzn, Mieszkania readaptacyjne
dla kobiet, Klub albertyński
Schronisko dla mężczyzn
Schronisko i noclegownia sezonowa dla mężczyzn
Dom Samotnej Matki, Kuchnia

I

Małopolski

ul. M. Konopnickiej 7 32-200 Miechów

Bielskie, Częstochowskie, Kieleckie, Krakowskie, Miechowskie, Skoszyńskie,
Włoszczowskie

II

Podkarpacki

ul. Wojska Polskiego 26 38-400 Krosno

Dębickie, Dynowskie, Gorzyckie, Jarosławskie, Krośnieńskie, Łańcuckie, Mieleckie, Przemyskie, Sanockie, Stalowowolskie, Wisłockie, Tapińskie

III

Pomorsko
-Kujawski

ul. Leśna 6 76-200 Słupsk

Człuchowskie, Gdańskie, Grudziądzkie, Koszalińskie, Słupskie

Adresy i telefony placówek oraz numery kont bankowych są na naszej stronie internetowej
www.bratalbert.org.pl
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