DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2006 r.
„...każdemu głodnemu dać jeść,
bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież.
Jak nie można dużo to mało...”

Towarzystwo jest katolicką niezależną
organizacją dobroczynną,
której celem jest pomoc osobom bezdomnym
i ubogim - w duchu Patrona,
św. Brata Alberta.

Tą zasadę, która obowiązywała w przytuliskach
organizowanych przez św. Brata Alberta,
staramy się stosować także w naszych ośrodkach.

TOWARZYSTWO W 2006 ROKU TO:

Wykaz schronisk
Miejscowość
1
Bielice p. Nysa
2
Chełm
3
Dębica
4
Gdańsk- Nowy Port
5
Gdańsk- Przegalina
6
Gliwice
7
Gorzów
8
Grudziądz
9
Inowrocław
10
Jasienica Górna p. Nysa
11
Jelenia Góra
12
Kalisz
13
Kielce
14
Krosno
15
Łódź ul. Spokojna
16
Łódź ul. Szczytowa
17
Miechów
18
Mielec
19
Pępice p. Brzeg
20
Pleszew
21
Poznań
22
Przegędza k/Rybnika
23
Przemyśl
24
Puławy
25
Sanok
26
Słupsk
27
Smętowo p. Starogard
28
Stalowa Wola
29
Szczodre k/Wrocławia
30
Świdnica
31
Świdnik
32
Warszawa
33
Wrocław
34
Zabrze
35
Zamość
36
Zgorzelec
Razem

 62 koła, zrzeszające 2, 9 tys. członków
i zatrudniające 591 pracowników
 36 schronisk dla mężczyzn oraz 2 placówki będące
w części schroniskiem i w części noclegownią
 11 noclegowni i 2 ogrzewalnie dla mężczyzn
 2 hostele i 4 mieszkania chronione dla mężczyzn
 8 domów dla kobiet i matek z dziećmi
 1 noclegownia dla kobiet
 10 domów dla osób starszych i chorych
 1 dom dziecka z mieszkaniem chronionym
dla dorosłych wychowanków
 ponad 3100 osób przebywających w tych domach
 15 kuchni i jadłodajni
 5 łaźni, 1 apteka, 15 punktów wydawania odzieży i żywności
 3 świetlice dla dzieci i 1 dla dorosłych, Klub Albertyński w Zabrzu
 3 Kluby Integracji Społecznej, 8 Punktów Aktywizacji
Bezrobotnych, Centrum Reintegracji Zawodowej
i Społecznej w Gdańsku i Centrum Terapii Bezdomności w Łodzi
 1, 2 tys. członków i 2, 3 tys. wolontariuszy zaangażowanych
w działania Towarzystwa
ROK 2006 DLA TOWARZYSTWA TO:
 Jubileusz 25-lecia działalności
 Opracowanie i przyjęcie Strategii na l. 2006-2015
 Współorganizacja międzynarodowej konferencji
FEANTSA we Wrocławiu
 9-ta Aukcja dzieł sztuki „Bliźniemu swemu…” w Rzeszowie
 Powołanie koła w Koszalinie
 Nowe placówki: przejęcie prowadzenia ogrzewalni
w Gdańsku, uruchomienie Centrum Reintegracji Społecznej
i Zawodowej w Gdańsku, noclegowni dla mężczyzn w Kępnie,
domu dla starszych mężczyzn w Jeleniej Górze, świetlicy
dla dzieci w Pabianicach, punktu charytatywnego w Gdyni
 Pomyślna realizacja 2 projektów IW Equal:
„Agenda Bezdomności” oraz „Wyprowadzić na Prostą”
 Rozpoczęcie peregrynacji różańca św.
i relikwii św. Brata Alberta w kolach Towarzystwa
 Papieskie medale Pro Eclesia et Pontifice
dla Bohdana Aniszczyka (Wocław) i Tadeusza Cozaca (Bielsko)
 Mianowanie Ks. Bronisława Żołnierczyka Honorowym
Obywatelem Przemyśla

Łóżek
169
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Osób 31 XII
112
50
29
24
28
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85
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37
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36
25
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37
35
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16
17
49
1893

Schroniska z noclegownią
Miejscowość
1
2

OŚRODKI DLA MĘŻCZYZN
to podstawowa działalność Towarzystwa. Działało 36 schronisk oraz 2
placówki będące w części schroniskiem i w części noclegownią. W dniu
31.12.06 placówki dysponowały w sumie 2163 miejscami a przebywało tam 1978 mężczyzn. 1138 z nich było w schronisku przez cały rok,
262 przez 5 lat i więcej. Nowych osób przyjęto 2153; 129 osób zmarło.
Liczba mieszkańców zimą i jesienią jest wyższa, latem spada: w dniu
31.03 było 2081 osób, 30.06 - 1693 a 30.09 - 1579 osób. Schroniska w
Poznaniu i Sanoku są ukierunkowane na starszych mężczyzn.

Chorzów
Ostrów Wlkp.

Łóżek
w schr.
46
10

Łóżek
w nocl.
24
25

Osób
31 XII
59
26

PRACA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
 zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
nocleg, 3 posiłki, odzież, środki higieny.
 pomoc lekarska
W 10 schroniskach działały gabinety lekarskie, w których udzielono 4,6 tys. porad (w tym 1,8 tys. w Łodzi). Pozostałe schroniska
kierowały chorych do publicznych przychodni. Z porady lekarza
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schroniska oraz na rzecz miejscowej społeczności. Utrzymują porządek w budynku i otoczeniu, pracują w kuchni, kotłowni, pralni,
wykonują konserwację i bieżące remonty budynków. Modernizują i rozbudowują swoje placówki. W Gdańsku prowadzą zakład
sitodruku, w Grudziądzu naprawiają agd i meble, w Bielicach produkują koperty. W 11 schroniskach uprawiali ogrody warzywne;
w 2 uprawiali pole, w 4 schroniskach hodowali trzodę. Pracują 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. Pomagali swoją pracą parafiom, placówkom pomocy społecznej i służby zdrowia, szkołom,
sąsiadom (np. w Łodzi i Ostrowie malowali szkoły, w Smętowie
odnowili stację kolejową). W kilku kołach pracowali przy dystrybucji żywności z UE.
 życie w schronisku
Placówki starają się aktywizować mieszkańców także przez sport
i uczestnictwo w kulturze. Popularna jest piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka. Odbyły się VI mistrzostwa piłkarskie Towarzystwa
w Gorzowie i IV mistrzostwa Towarzystwa w tenisie stołowym w
Przemyślu; także lokalne zawody. W Gdańsku działa klub cyklistów, który zorganizował kilkudniowy rajd rowerowy oraz spływ
kajakowy; na wycieczki rowerowe jeździli również mieszkańcy
Bielic. Kilku mieszkańców Ostrowa jeździ na ścianę wspinaczkową do Poznania. W każdym schronisku jest dostęp do telewizji,
radia i prasy; w wielu są biblioteki i odtwarzacze wideokaset. We
Wrocławiu od 10 lat działa klub interesującego filmu; odbył się
tu także przegląd filmów dokumentalnych o tematyce społecznej. W Łodzi działa klub fotoamatorów. W kilku placówkach organizowano wyjścia do kina, teatru, opery, muzeum, na imprezy
kulturalne i mecze. W Puławach 3 mieszkańców statystowało w
spektaklu „Brat naszego Boga” z okazji 100-lecia miasta.
W Zabrzu jest zwyczaj obchodzenia raz w miesiącu urodzin
mieszkańców. W Zgorzelcu mieszkańcy jeżdżą na jagody i grzyby;
w Bielicach i Gorzowie - na ryby.

w schronisku w Bielicach korzystali także mieszkańcy wsi. 559
osoby przebywały w szpitalach, 23 w sanatoriach.
 opieka duszpasterska
26 schronisk było objętych opieką kapelana - księdza z parafii lub
zakonu. W schroniskach w Inowrocławiu, Pępicach i Przemyślu
kapelani byli codziennie; w 13 domach byli raz na tydzień lub
częściej, w 10 raz na miesiąc lub częściej. Msze Św. były odprawiane w czasie tych wizyt; wszędzie były Msze Św. na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Z reguły uroczyście obchodzone jest
święto naszego Patrona. W 23 schroniskach odbyły się rekolekcje
wielkopostne i w 21 adwentowe. Prawie wszędzie była codzienna wspólna modlitwa, rano lub przed obiadem. W Inowrocławiu i
Pępicach była codzienna godzinna adoracja Najśw. Sakramentu;
we Wrocławiu - raz w miesiącu. W kilku domach były codziennie
nabożeństwa, w wielu - raz na tydzień – najczęściej odmawiano
różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego; w maju, czerwcu i październiku odbywały się nabożeństwa okresowe. W kilku schroniskach odprawiano Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale; w Przemyślu
była nocna adoracja przy Bożym Grobie. Do Szczodrego raz w
miesiącu przyjeżdżają O. Dominikanie i studenci na „Warsztaty
duchowe”. Do schronisk w Puławach, Sanoku, Słupsku i Świdniku
co tydzień przychodzą grupy ewangelizacyjne lub modlitewne.
Kilku mieszkańców schroniska w Chorzowie co tydzień wyjeżdżało do Piekar na nowennę. Koło Dębickie zorganizowało 3-dniowe
rekolekcje wyjazdowe dla mieszkańców schroniska w odosobnionym klasztorze w Lubaszowej k. Tuchowa.
 praca socjalna
– Otrzymało dowód osobisty
460 osób
– Uzyskało stałą pracę
193 osób
– Uzyskało mieszkanie
57 osób
– Uzyskało rentę, emeryturę, zasiłek stały
367 osób
– Odeszło do Domów Pomocy
66 osób
– Wróciło do rodzin
95 osób
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności rozpoczęły
322 osoby w 20 schroniskach. 92 osoby ukończyły program a 152
zaprzestały realizacji programu.
Pracownicy socjalni pełnili cotygodniowe dyżury w schronisku w
Gliwicach, Inowrocławiu, Łodzi, Mielcu, Szczodrem i Wrocławiu;
w Ostrowie raz na miesiąc. W pozostałych placówkach mieszkańcy kontaktują się z pracownikami socjalnymi w siedzibie
OPS. Współpraca z OPS generalnie jest dobra lub bardzo dobra;
4 domy oceniły ją jako poprawną, tylko 2 schroniska jako trudną
lub b. trudną.
Pomoc psychologa w postaci zajęć grupowych lub dyżurów była
dostępna: w obu schroniskach w Gdańsku, w Kaliszu, obu schroniskach łódzkich, w Ostrowie, Sanoku, Słupsku, Szczodrem, Świdniku i Zabrzu. Pozostałe schroniska kierowały podopiecznych do
psychologa w innej placówce, do poradni lub MOPS. Psychiatra
przyjmował 2 razy w tygodniu w schronisku w Szczodrem, co 2
tygodnie w Zabrzu, w Ostrowie wg potrzeb. Inne schroniska kierowały w razie potrzeby mieszkańców do publicznych poradni.
Poradę prawnika można było uzyskać w schroniskach w Gorzowie, Kaliszu, Krośnie, Łodzi, Ostrowie, Poznaniu, Świdnicy i Zamościu; udzielali ich prawnicy - członkowie koła i wolontariusze.
Pozostałe placówki kierowały potrzebujących do prawników w
zaprzyjaźnionych instytucjach.
 pomoc w chorobie alkoholowej
Leczenie odwykowe odbyło 318 osób. W 11 placówkach były realizowane grupowe programy edukacyjne lub terapeutyczne, tam
też można było skorzystać z pomocy indywidualnej. W pozostałych schroniskach mieszkańcy korzystali z klubów i poradni uzależnień w mieście. Grupy AA działają w schronisku w Gliwicach i
Łodzi; jednak z reguły mieszkańcy chodzą do grup AA w mieście.
Na rekolekcje trzeźwościowe wyjeżdżali mieszkańcy Smętowa (do
Pelplina) i Szczodrego (do Lichenia). W Dębicy i Przemyślu były regularne spotkania z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Mieszkańcy
schroniska zabrzańskiego uczestniczyli w kilku lokalnych i ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych.
 praca
Mieszkańcy pracują w schronisku, przy pozyskiwaniu środków dla
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* w której jest schronisko

FOTOGRAFIA STATYSTYCZNA
mieszkańców schronisk w dniu 31.12.2006:

 32% było karanych
(w tym co 6-ty opuścił zakład karny w 2006 r.),
 5,9% miało stałą, a 10% dorywczą pracę,
 42,8% otrzymywało rentę, emeryturę, zasiłek stały,
 38,2% było inwalidami, w tym 8,0% I grupy.
NA PRZYKŁAD...
Pan Ziutek, 48-letni alkoholik, trafił do naszego schroniska prosto z zakładu karnego po długim wyroku za oszustwa i kradzieże. Wcześniej miał żonę, dzieci. Już w ZK zaczął terapię AA, którą
kontynuował u nas. Celem pana Ziutka było odzyskanie rodziny,
częściowo mu się to udało - jego najmłodszy syn wspiera go bardzo w walce z nałogiem, uczestniczy w mitingach, pomaga w terapii. Nam udało się im pomóc - zatrudniliśmy pana Ziutka jako
opiekuna w naszym schronisku i załatwiliśmy mu samodzielne
mieszkanie w zamian za opiekę nad całym budynkiem i posesją
wokół niego.
Imię zmienione
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Wśród przebywających w dniu 31.12.2006 kobiet bez dzieci było
21 mężatek, 43 panny, 20 rozwódek i 16 wdów. 9 pań było w wieku do 30 lat, 12 w wieku 31-40 lat, 29 w wieku 41-50 lat i 50 ponad
50 lat. Wśród matek było 17 mężatek, 29 panien, 9 rozwódek i 2 wdowy. 26 było w wieku do 30 lat, 22 w wieku 31-40 lat, 9 w wieku 41-50
lat. Dzieci w wieku do 1 roku było 13, 1-3 lat - 21, 4-7 lat - 16, 8-15
lat - 32, ponad 15 lat - 1.

PRZED SCHRONISKIEM
Działało 11 noclegowni, w sumie na 531 miejsc:
Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Brzeziny
Gdańsk
Gliwice
Gorzów
Grudziądz
Katowice
Kępno
Łódź
Słupsk
Tomaszów Maz.
Wrocław
Razem

Miejsc

Przebywało 31 XII

15
58
30
14
40
18
20
146
40
30
120
531

12
51
12
36
26
18
10
87
31
25
106
414
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PRACA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
 zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych:
nocleg, 3 posiłki, odzież, środki higieny.
 pomoc lekarska
Pomoc zapewniały publiczne przychodnie. We Wrocławiu 3 razy
w tygodniu przyjmuje pediatra (czł. Towarzystwa), w Łodzi przychodzi pielęgniarka. 40 osób przebywało w szpitalach.
 opieka duszpasterska
W każdym domu odmawia się codziennie przynajmniej jedną
wspólną modlitwę. Poza Wrocławiem, gdzie Msza św. w schronisku jest w każdą niedzielę, mieszkanki uczęszczają do kościoła
parafialnego. Kapelan przychodził w Ciecierzynie i Poniatowej raz
w m-cu, w Żarach co dwa tygodnie, w Wiernej nieregularnie. W
Wiernej dom prowadzą siostry Pasterzanki; domy w Ciecierzynie
i Poniatowej często odwiedzała siostra Karmelitanka. Do schroniska we Wrocławiu przychodzi grupa Wspólnoty Krwi Chrystusa.
 praca socjalna
 Uzyskały (lub odzyskały) mieszkanie
23 kobiety
 Uzyskało alimenty
10 kobiet
 Uzyskało stałą pracę
36 kobiet
 Do przedszkola uczęszczało
29 dzieci
 Na koloniach było
41 dzieci
 Leczenie odwykowe odbyło
16 kobiet
Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności były realizowane w Laskach, Łodzi i Zabrzu. Program realizowało 105 osób;
40 osób ukończyło a 58 zaprzestało realizacji programu.
Poradę prawnika można było uzyskać w domu w Łodzi, w pozostałych domach mieszkanki korzystały z porad w zaprzyjaźnionych instytucjach. Psychologowie są dostępni w schroniskach: w
Laskach, Łodzi, Poniatowej, Wrocławiu i Zabrzu. W innych domach
mieszkanki korzystały w razie potrzeby z poradni publicznych. W
Żarach przez miesiąc był realizowany program z udziałem psychologa i terapeuty uzależnień. W Zabrzu mieszkanki korzystają także
z pomocy psychiatry, pedagoga oraz z grup terapeutycznych dla
uzależnionych i dla współuzależnionych. Zorganizowano obóz
terapeutyczny w Szczyrku dla 20 osób (w tym dzieci). Mieszkanki biorą udział w różnych spotkaniach abstynenckich. Placówki
utrzymują kontakty ze szkołami, współpraca układała się dobrze.
W każdej placówce dzieci miały zapewnioną pomoc w odrabianiu
lekcji, przez opiekunki i wolontariuszy (studenci i uczniowie). We
Wrocławiu codziennie uczniowie czytali dzieciom książki i pomagali w odrabianiu lekcji; nauczyciele prowadzili zajęcia rozwijające;
również w Zabrzu prowadzono zajęcia wyrównawcze. W Zabrzu 2
razy w tygodniu są zajęcia artystyczne dla dzieci.
 życie w schronisku
Mieszkanki same utrzymują porządek w domu i otoczeniu, gotują,
piorą, upiększają dom, uprawiają ogródki, robią przetwory. W Zabrzu
szyły obrusy i zasłony, robiły kartki świąteczne i podziękowania. W
Poniatowej wykonały ozdoby na kwestę. W Żarach pomagają w naszej kuchni charytatywnej, w Poniatowej urządziły ogródek skalny i
oczko wodne. W Laskach przygotowały spotkanie z dziećmi niewidomymi, we Wrocławiu opiekowały się starszymi chorymi mieszkankami. Obchodzi się święta i domowe uroczystości (z okazji imienin,
Chrztu Św., I Komunii Św., Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołaja, Andrzejek). Także zabawy i dyskoteki. Wszędzie jest dostępna prasa,
radio, telewizja, książki i zabawki. Organizuje się wyjścia do kina (Ciecierzyn), na koncert (Ciecierzyn, Łódź), do ZOO (Łódź), na basen (Poniatowa). We Wrocławiu organizowano wycieczki krajoznawcze po
mieście oraz rejs statkiem po Odrze. W okresie Bożego Narodzenia
śpiewa się kolędy, we Wrocławiu przygotowano jasełka. W okresie
wakacji prawie wszystkie chętne dzieci były na koloniach.
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OCHRONKA
w Stalowej Woli jest to całodobowy Dom Dziecka dla 40-orga

Noclegownia w Brzezinach działa od XI do III, pozostałe cały rok. Dodatkowo w schronisku w Dębicy działa noclegownia na 10 miejsc.
Od III 2006 działa noclegownia w Kępnie, w pomieszczeniach wyremontowanych i użyczonych przez miasto. W noclegowni można
się wykąpać, otrzymać odzież, herbatę, posiłek lub suchy prowiant.
Mieszkańcy sami sprzątają pomieszczenia. Jest możliwość kontaktu z pracownikiem socjalnym, przeniesienia do schroniska.
Prowadzimy 2 ogrzewalnie, obok dworców w Katowicach i Gdańsku. To placówki pierwszego kontaktu, przeznaczone dla osób,
które nie chcą żadnej pomocy poza ciepłym miejscem (przyjmowane są także spokojne osoby nietrzeźwe). W Katowicach w tym
samym budynku jest też noclegownia.
Dla bezdomnych przebywających poza schroniskiem Koło Łódzkie uruchamia jesienią autobus rozwożący żywność, odzież i
środki opatrunkowe – wydano 24 tys. posiłków i 1000 osób przywieziono do noclegowni; Koło Wrocławskie wysyła kilka razy w
tygodniu wieczorem samochód z opiekunem zabierający bezdomnych do schroniska – przewieziono 127 osób. W Kole Gdańskim i Słupskim pracują streetworkerzy, którzy docierają do bezdomnych w miejscach niemieszkalnych.
PO SCHRONISKU
Dla panów, którzy w schronisku wykazali wolę powrotu do samodzielnego życia i uzyskali źródło utrzymania, przeznaczone są hostele oraz mieszkania adaptacyjne. W XII 2006 przebywało w nich
46 mężczyzn – do czasu pełnego usamodzielnienia się. Placówki
takie są na razie w 4 miastach – chcemy je rozwijać.
 w Gliwicach działają 2 hostele, na 15 i 18 miejsc,
oraz mieszkanie dla 3 osób,
 w Gorzowie są mieszkania adaptacyjne dla 7 osób,
 w Łodzi w tworzonym Centrum Terapii Wychodzenia
z Bezdomności są mieszkania dla 8 osób
 w Słupsku jest mieszkanie dla 5-8 osób.
Koło Gdańskie prowadzi „mieszkanie treningowe” dla 2 osób w
kontenerze mieszkalnym obok schroniska, gdzie uczą się samodzielnego życia przed odejściem do własnego lokum.
DOMY DLA KOBIET I DZIECI
Jest 8 takich domów. W 2006 roku przyjęto: 228 kobiet bez dzieci,
113 matek z 1 dzieckiem, 56 matek z 2 dzieci, 13 matek z 3 dzieci,
3 matki z 4 dzieci i 2 z 5 dzieci. Wśród przyjętych pań 24 były w
ciąży. Urodziło się 13 dzieci.
W dniu 31.12.2006 przebywało tam 157 kobiet i 83 dzieci:
Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8

Ciecierzyn k. Lublina
Laski k. Warszawy
Łódź
Poniatowa
Wierna k. Kielc
Wrocław
Zabrze
Żary
Razem

Kobiety
bezdz.

7
1
21
7
1
48
14
1
100

z1

1
7
3
9
1
7
7
5
40

Matki z dziećmi
z2
z3
>3

1
2
3
1

1
2

2

1

1
10

1
5

3

dzieci i młodzieży. W 2006 r. przyjęto 10 dzieci; 2 usamodzielniło się, 4 wróciło do rodziny, 2 odeszło do rodziny zastępczej. W
placówce jest zatrudniony psycholog, pedagog, dzieci są także
objęte opieką duszpasterską parafii. Były zajęcia profilaktyczne o
alkoholizmie, narkomanii, AIDS i przestępczości. Są organizowane zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne. Na miejscu jest mała siłownia. Dzieci uczestniczą we Mszy św., modlitwach codziennych,
są angażowane w pracę domu poprzez dyżury przy sprzątaniu i
przygotowywaniu posiłków, świąt. W domu panuje b. dobra, rodzinna atmosfera. Mieszkanie chronione mieści się na poddaszu
Ochronki i ma 8 miejsc w 3 pokojach. Mieszka w nich 7 dorosłych
wychowanków, oczekujących na mieszkanie komunalne.

OO. Oblatów). W Dynowie i Lipowej jest codziennie Msza św., w
Kodniu i Skoszynie – co tydzień. Wszędzie są nabożeństwa (różaniec, koronka, godzinki, inne) codziennie lub raz w tygodniu.
W Dynowie jest zapewniona także pomoc psychologa. Zabiegi
rehabilitacyjne w najszerszym zakresie prowadzone są w Dynowie, gdzie jest dobrze wyposażony gabinet (obsługuje ok 20
osób dziennie przeciętnie po 4 zabiegi); 9 podopiecznych było na
turnusie rehabilitacyjnym w Polańczyku. W Bychawie, Jarosławiu,
Skoszynie, Sanoku i Ścinawie mieszkańcy korzystali z rehabilitacji
w przychodni lub szpitalu; w Lipowej i Kodniu zabiegi wykonują
w ograniczonym zakresie na miejscu pielęgniarki. Terapia zajęciowa jest prowadzona wg możliwości placówki i stanu zdrowia
pensjonariuszy, najszerzej w Dynowie (jest wydzielony gabinet).
W Sanoku prowadzą ją uczniowie szkoły medycznej.

NOCLEGOWNIA DLA KOBIET
We Wrocławiu przy schronisku dla kobiet działa noclegownia na
16 miejsc. 31 XII 06 nocowały 22 kobiety. Pensjonariuszki otrzymują herbatę i bon na posiłek w jadłodajni, w niedziele posiłki na
miejscu. W noclegowni jest bezpłatna łaźnia przystosowana dla
osób niepełnosprawnych.

 życie w domu
Sprawniejsi mieszkańcy pomagają mniej sprawnym, także w
kuchni, przy porządkach w domu i na posesji, uprawie ogrodu;
w Skoszynie mają w gospodarstwie rolnym wydzielone swoje
zadania na miarę możliwości.
Wszędzie jest dostęp do prasy, telewizji i radia, książek. Domy
nawiązały współpracę ze szkołami i przedszkolami, która owocuje odwiedzinami dzieci i młodzieży z programami artystycznymi, jasełkami – takie przedstawienia były, po kilka razy w Dynowie, Jarosławiu, Jeleniej Górze, Kodniu i Lipowej. W Sanoku
młodzież czytała mieszkańcom książki. Organizowane są domowe uroczystości (święta, Dni Babci i Dziadka, Dzień Chorego);
w Dynowie były zabawy andrzejkowe i karnawałowe, w Kodniu
ogniska, spotkania z niepełnosprawnymi z innych placówek.
Sprawniejsi mieszkańcy biorą udział w pielgrzymkach i wycieczkach, w miejscowych uroczystościach.

NA PRZYKŁAD...
Kasia po zdanej maturze zamieszkała z ukochanym w wynajętym
pokoju. Mama, która przez wiele lat po śmierci ojca wychowywała ją samotnie, wyraziła zgodę na opuszczenie przez nią domu,
aby poprawić sytuację w swojej nowej rodzinie i obiecała jej pomóc. Po tragicznej śmierci mamy, okazało się, że dziewczyna jest
w ciąży a rodzice chłopaka, grożąc mu wydziedziczeniem, zażądali jego powrotu do domu. Została sama, nie mogła powrócić
do domu swojej matki, bo tam był pijący ojczym z jej malutkim,
przyrodnim bratem. Do Domu Samotnej Matki przyprowadziła
ją siostra matki, która mogła jej udzielić tylko takiego wsparcia.
Dziewczyna była załamana, pomocy udzielił jej psycholog przy
udziale naszych pracowników. Pozbierała się, zaczęła myśleć o
przyszłości i rozpoczęła naukę w wieczorowym studium. Pomogliśmy jej uzyskać rentę rodzinną po matce i środki finansowe z
PCPR-u na kontynuację nauki. Urodziła dzieciątko w styczniu br.,
po urlopie macierzyńskim wróci do szkoły a my na czas pobytu na
zajęciach, zaopiekujemy się jej dzieckiem.
Imię zmienione

 pomoc otoczeniu
W domu w Dynowie z wydzielonych miejsc dla osób bezdomnych korzystały 4 osoby, 30 osób z miasta korzystało z obiadów,
wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny. Dom w Bychawie wydał
2,8 tys. obiadów osobom z miasta.
KUCHNIE
16 kuchni wydawało ponad 3 000 posiłków dziennie:

DOMY DLA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH
W dniu 31.12.2006 przebywało w tych domach 296 osób:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miejscowość
Bychawa p. Lublin
Dynów p. Rzeszów
Gorzyce p. Tarnobrzeg
Jarosław
Jelenia Góra
Kodeń p. Biała Podlaska
Lipowa k. Opatowa
Sanok
Skoszyn p. Ostrowiec Św.
Ścinawa Mała p. Nysa
Razem

Kobiety
30
43
12
32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mężczyźni
27

38
28
15
9
10
179

4
12
36
117

Domy w Jeleniej Górze i Ścinawie działają jak schroniska, pozostałe to domy stałego pobytu. Domy w Dynowie i Kodniu są Domami Pomocy Społecznej. W 2006 r. przyjęto 241 osób (w tym
167 w Jeleniej Górze i Ścinawie). Wśród przebywających w dniu
31.12.2006 było 41 osób leżących oraz 26 osób na wózkach. Wiek
od 44 do 100 lat. W 2006 r. zmarły 44 osoby.

Miejscowość
Bielsko-Biała
Gliwice
Hrubieszów
Inowrocław
Jarosław
Kępno
Krosno
Łańcut
Nowa Sól
Przemyśl
Sanok
Świdnica
Świdnik
Wisłok Wielki
Włoszczowa
Żary
Razem

Dziennie
780
120
34
65
86
30
115
134
150
260
170
200
260
80
230
300
3014

W roku
262,6 tys.
29,7 tys.
2,0 tys.
19,5 tys.
24,8 tys.
8,8 tys.
34,6 tys.
40,3 tys.
45,0 tys.
89,1 tys.
50,0 tys.
60,8 tys.
65,5 tys.
14,8 tys.
57,9 tys.
109,5 tys.
914,8 tys.

5 kuchni wydawało obiady pełne, pozostałe - jednodaniowe
(niektóre raz w tygodniu pełne). Kuchnia w Wisłoku wydaje obiady tylko dzieciom. 13 Kuchni gotowało posiłki na miejscu. 57 %
obiadów było wydawanych bezpłatnie. Także wiele schronisk
wydawało obiady osobom z miasta - w 2006 r. wydano 59, 7 tys.
posiłków, najwięcej we Wrocławiu – 23, 5 tys. Kuchnie organizowały również inne formy pomocy (wigilie i śniadania wielkanocne, wydawanie odzieży, żywności, leków, świetlice i in.) opisane
poniżej.

 praca opiekuńcza
Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską
(poza 2 ww. schroniskami), opiekę lekarską najczęściej sprawują
lekarze rodzinni; porady specjalistyczne zapewniają przychodnie. Są objęci także posługą duszpasterską - w Dynowie i Skoszynie mieszkają kapelani, w Lipowej kapłan jest codziennie, w
pozostałych domach opiekę zapewnia parafia (w Kodniu klasztor
4

Stołownicy, wg. danych z 12 kuchni, to:
Osoby samotne
starsi
bezdomni
alkoholicy
chorzy
upośledzeni um.
byli więźniowie
niepełnosprawni
inni
Razem

%
13
10
9
8
4
3
2
1
49%

Rodziny
dzieci
r. wielodzietne
r. patologiczne
samotne matki
rodziny więźniów
inni
Razem

nienie. Jest to wynik znacznie przekraczający założenia. Ponadto
w PAB 1,5 tys. osób skorzystało z jednorazowej pomocy doraźnej.
Więcej na stronie www.wnp.org.pl
„Agenda Bezdomności” (Koło Gdańskie)
Główne filary projektu to: stworzenie spójnego systemu pomocy
osobom bezdomnym; utworzenie Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej; standaryzacja usług i hierarchizacja placówek
dla bezdomnych; streetworking; badania naukowe; przełamywanie stereotypu osoby bezdomnej w społeczeństwie. W 2006 r m.
in.: przeprowadzono badania nad profilem psychospołecznym
osoby bezdomnej i badania nad stereotypem osoby bezdomnej
wśród przedsiębiorców; rozpoczęto badania nad skutecznością i
efektywnością systemu pomocy ludziom bezdomnym na terenie
Gdańska. Przygotowano i otwarto fakultet z wykluczenia społecznego na Uniwersytecie Gdańskim. Zrealizowano projekt edukacyjny „Nieobojętni” mający na celu przełamywanie stereotypu
osób bezdomnych z udziałem około 330 uczniów gimnazjum. Z
utworzonego Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej skorzystało 175 osób. Więcej na stronie www.ab.org.pl

%
23
10
8
7
1
2
51%

baza 2531 osób

RÓŻNORODNE DZIAŁANIA
ŁAŹNIE
Działało 5 łaźni: w Bielsku-Białej, Człuchowie, Łańcucie, Sanoku i
Wrocławiu. W ciągu roku przyjęły 11, 8 tys. osób. Z największej łaźni
- w Bielsku-Białej - skorzystało 6, 9 tys. osób; wydano tam 2, 5 tys. mydełek, 500 spodenek oraz 1300 koszul. Również wszystkie schroniska
udostępniały nieodpłatnie swoje łazienki; skorzystało 6, 8 tys. osób.

PORADY
10 kół udzielało porad prawnych, 9 kół porad psychologicznych,
2 koła porad medycznych. Koła w Człuchowie i Słupsku prowadziły biura informacyjne a Koło Wrocławskie infolinię o pomocy dla
bezdomnych - nr 0800 292 137.

APTEKA
Bezpłatna apteka w Żarach jest czynna 3 razy w tygodniu; w ciągu
roku obsłużyła 6 tys. osób. Niektórzy klienci uzyskali także poradę
lekarską. Leki pochodzą z darów z Niemiec i Holandii. Schroniska
zrealizowały recepty 1, 7 tys. osób spoza schroniska.

POMOC DZIECIOM
Kolonie zorganizowały koła: Lubelskie - dla 13 dzieci, Nowosolskie
dla 28 dzieci i Zabrzańskie dla 17 dzieci. Koło w Świdniku współorganizowało kolonię dla 20 dzieci polskich z Białorusi. Półkolonie
zorganizowało Koło Grudziądzkie dla 180 dzieci i koło Pleszewskie
wspólnie z inną organizacją – dla 120 dzieci. Na Dzień Dziecka 9 kół
zorganizowało imprezy dla ponad 700 dzieci (w tym 500 w Bielsku);
z tej okazji rozdano 1500 paczek. Spotkania ze Św. Mikołajem zorganizowało 12 kół dla 1000 dzieci. Paczki przygotowało 7 kół - 1500
szt. Koło Bielskie organizowało comiesięczne spotkania dzieci, Koło
Bielickie dostarczało bezpłatnie mleko do przedszkola.

PUNKTY WYDAWANIA ODZIEŻY I ŻYWNOŚCI
16 punktów charytatywnych obsłużyło w 2006 roku 99 tys. osób
(w tym 35 tys. Klub Albertyński w Zabrzu). Wydawano żywność,
odzież używaną oraz sprzęty domowe. Schroniska wydały odzież
i żywność 26 tys. osób z zewnątrz. Kilka kół rozdzielało żywność
otrzymaną z Banków żywności.
KLUBY I ŚWIETLICE
W 2006 działały Kluby Integracji Społecznej w Gliwicach i Gorzowie Wlkp. oraz nowootwarte Centrum Reintegracji Społecznej i
Zawodowej w Gdańsku. Placówki te zajmują się aktywizacją zawodową osób bezdomnych i bezrobotnych. Działał Klub Albertyński
w Zabrzu (pomoc żywnościowa i rzeczowa, poradnictwo prawne
i psychologiczne, grupa samopomocowa, grupa wsparcia dla kobiet). Wydano tam też żywność w ramach programu UE PEAD.
Z kolei KIS w Grudziądzu ukierunkowany jest głównie na dzieci i
młodzież (kawiarenka internetowa, klub przedszkolaka, świetlica
socjoterapeutyczna, biblioteka); dla dorosłych jest poradnia rodzinna, biuro aktywizacji bezrobotnych i punkt wydawania sprzętów.
Tu również wydano żywność w ramach PEAD. Działały 3 świetlice
dla dzieci: w Nowej Soli (25 dzieci), Pabianicach (14) i Wisłoku (40)
oraz 1 świetlica dla dorosłych przy kuchni w Łańcucie (52 osoby).

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Koła zorganizowały lub współorganizowały 31 wieczerzy wigilijnych i 21 śniadań wielkanocnych dla samotnych, w których
uczestniczyło w sumie 3, 9 tys. osób. Najliczniejsze Wigilie były
w Grudziądzu (500), Bielsku (450) i Łodzi (400 osób). Często ich
uczestnicy otrzymywali również paczki. Wiele schronisk przyjęło
na swoje spotkania świąteczne osoby z miasta.
PIELGRZYMKI
W czerwcowej Pielgrzymce Towarzystwa do Sanktuarium Św. Brata Alberta w Krakowie wzięło udział 1200 osób z 41 kół, w tym
640 podopiecznych; organizacją zajęło się Koło Gliwickie. Ponadto 16 kół zorganizowało 19 pielgrzymek do różnych sanktuariów
z udziałem swoich podopiecznych, wolontariuszy i pracowników
(najczęściej do lokalnych sanktuariów i na Jasną Górę). Kilku
mieszkańców schroniska w Przemyślu z kierownikiem już 12-ty
raz pielgrzymowało na Jasną Górę z pieszą pielgrzymką przemyską. Kuchnia we Włoszczowie przygotowała posiłki dla pielgrzymki przechodzącej przez miasto.

CENTRUM SZKOLENIOWE „NON PROFIT”
Koło Wrocławskie prowadziło komputerowy ośrodek szkoleniowy
dla osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz pracowników i działaczy organizacji pozarządowych. Jest 5 stanowisk dla
kursantów. Centrum prowadziło szkolenia w zakresie systemu Linux i wolnego oprogramowania biurowego.

JUBILEUSZE, WYRÓŻNIENIA
W 2006 r. nasze Towarzystwo obchodziło 25-lecie działalności. Główne uroczystości odbyły się we Wrocławiu w dn. 3-4
XI. Piątkowy koncert w pięknie odnowionej Operze Wrocławskiej zgromadził ok 400 gości, w tym przedstawicieli kościołów i władz. W programie koncertu była Kantata „Św. Jadwiga Śląska” M. Gąsieńca i występ Marka Bałaty i jego kwintetu.
W sobotę w Katedrze wrocławskiej JE Abp. Marian Gołębiewski
przewodniczył dziękczynnej Mszy św. w intencji Towarzystwa,
jego podopiecznych i dobrodziejów. Celebrans wręczył papieskie
odznaczenie Pro Eclesia et Pontifice dr hab. Bohdanowi Aniszczykowi, Przewodniczącemu Towarzystwa. Następnie na spotkaniu
w auli PWT przedstawiciele kół wysłuchali wspomnień z początków Towarzystwa, ale także zastanawiali się nad przyszłością.
Zachętą do refleksji była prezentacja strategii Towarzystwa na l.
2006-2015 oraz wykład JE Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego.
Wieczorem uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać recitalu Katarzyny Groniec oraz występu satyryka Krzysztofa Piaseckiego.

PROJEKTY IW EQUAL
Realizowaliśmy, wraz z partnerami, 2 projekty. Ich celem jest
zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na otwartym rynku pracy. Koszty w całości pokrywają dotacje
z UE i rządowe.
„Wyprowadzić na prostą” (Zarząd Główny)
Główne elementy projektu to: metoda towarzyszenia (współpraca bezrobotnego z opiekunem - akompaniatorem), Punkt
Aktywizacji Bezrobotnych (przyjazne miejsce uzyskania pomocy
i informacji) i Partnerstwo Lokalne (współpraca organizacji pomocowych, firm szkoleniowych, Urzędu Pracy, pracodawców).
Projekt jest realizowany wspólnie z Caritas w 11 PAB, w tym 8 z
TPBA (Bielice, Bytom, Gliwice, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Rybnik,
Sanok, Zabrze). W PAB-ach pracowało 33 akompaniatorów, którzy
prowadzili regularną pracę z 352 osobami. Przeprowadzili z nimi
ponad 3 tys. spotkań. 195 osób było na wyjazdowych warsztatach
motywacyjnych. W rezultacie 100 bezrobotnych podjęło zatrud5

Z tej okazji uroczystości odbyły się także w kilku kołach. Rocznice
działalności obchodziły koła: 20-lecie Koło Krakowskie; 15-lecie
– koła w Dynowie, Puławach i Sanoku; 10-lecie koło w Pleszewie i 5lecie koło w Jeleniej Górze. W uroczystościach tych brali udział przedstawiciele władz samorządowych i hierarchii Kościoła Katolickiego.
P. Tadeusz Cozac, Prezes Koła Bielskiego, został odznaczony papieskim medalem Pro Eclesia et Pontifice. Ks. Bronisław Żołnierczyk został Honorowym Obywatelem Przemyśla. Koło Skoszyńskie otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kilka
osób otrzymało lokalne wyróżnienia.

ku na hospicjum. Zakończono adaptację budynków: w Gdańsku
na Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz w Leszczynach k. Rybnika na dom dla matek z dziećmi. Zbliżyły się do finału
adaptacje budynków: w Łodzi na Centrum Terapii Wychodzenia z
Bezdomności i w Jeleniej Górze na dom dla starszych mężczyzn
(placówki te częściowo już funkcjonują). Kontynuowano rozbudowę schroniska dla mężczyzn w Kielcach oraz adaptacje budynków: na schronisko męskie w Gdyni, na dom dla starych rolników
w Kąkolewnicy.
W Warszawie przeprowadzono kapitalny remont schroniska dla
mężczyzn. W 7 schroniskach wykonano remont dachu i w 2 malowanie dachu. Wykonano elewację ochronki w Stalowej Woli,
ocieplono elewacje w Świdnicy, Żarach i Gliwicach (1 kondygnacja); remont elewacji wykonano w Grudziądzu, Zgorzelcu, w
Kodniu (tylko kolumny). W 9 domach wymieniano okna (w Kodniu wszystkie), w 4 drzwi zewnętrzne. W 4 placówkach przebudowano łazienki, w 5 wyremontowano kuchnie, w 2 adaptowano
pomieszczenia na kaplice. Zmodernizowano instalacje co w 3 domach, w Kodniu wykonano instalację przyzywową i sygnalizacji
pożaru, w Gorzycach przyłącze kanalizacyjne. Wykonano podjazdy dla osób na wózkach w Krośnie i Zgorzelcu, wykonano chodnik w Ostrowie i wymieniono nawierzchnię drogi do schroniska
w Zgorzelcu.
Wykonano wiele mniejszych, bieżących remontów. Wiele prac
wykonywali sami mieszkańcy placówek.

SPOTKANIA, SZKOLENIA
Od wielu lat organizujemy Spotkania Jasnogórskie (dni skupienia).
W marcu odbyło się spotkanie dla opiekunów pracujących w schroniskach, z udziałem 93 osób z 37 kół; w październiku - dla czł. zarządów kół, uczestniczyły 84 osoby z 41 kół. Spotkanie Prezesów kół
w Lipniku w dn. 2-3.06 zgromadziło 55 osób z 38 kół. We wrześniu
odbyło się w Gdańsku Spotkanie Kierowników schronisk, z udziałem 37 osób z 20 kół. W Spotkaniu Kapelanów w lutym w Krakowie
uczestniczyło 19 księży i 9 świeckich. Zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla księgowych - wzięło w nich udział 46 osób z 39 kół oraz
szkolenie dla Komisji Rewizyjnych – uczestniczyło 40 osób z 32 kół.
Koła urządzają własne spotkania integracyjne (opłatki, pikniki)
oraz formacyjne (w Bielicach co 2 tygodnie spotykała się grupa
„Brat bratu”, dni skupienia dla członków i pracowników organizowano w Dynowie (8) i Gliwicach (1). W Bielicach odbyło się nabożeństwo w 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II.

WSPÓŁPRACA
Nasze koła współpracują na swoim terenie z innymi organizacjami charytatywnymi - najczęściej z Caritas. Kilka kół bierze udział
w działalności Banków Żywności (m. in. wydawanie żywność w
ramach programu PEAD). Koło Gdańskie utrzymuje kontakty z
pokrewnymi organizacjami w Danii, Estonii, Irlandii, Litwie i Walii. Koło w Nowej Soli od lat współpracuje z niemieckim miastem
Senftenberg. W naszych placówkach odbywają praktyki studenci
szkół wyższych i policealnych oraz zbierają dane do prac licencjackich i magisterskich. Koła Gdańskie, Grudziądzkie i Słupskie
odgrywają istotną rolę w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Forum skupia 23 podmioty - władze lokalne,
organizacje pozarządowe; co roku wydaje specjalny numer pisma
„Pomost” poświęcony bezdomności. Sekretariat Forum prowadzi
Koło Gdańskie. Towarzystwo jest członkiem Ogólnopolskiego
Związku na rzecz Zatrudnienia Socjalnego oraz FEANTSA - organizacji skupiającej europejskie organizacje pracujące z bezdomnymi.

KONFERENCJA FEANTSA
13.10.2006 odbyła się we Wrocławiu doroczna konferencja FENTSA „Prawo do zdrowia prawem człowieka. Zapewnianie dostępu
do zdrowia osobom bezdomnym”. Brało w niej udział 290 osób
z 31 państw, reprezentujących 90 organizacji. Na miejsce konferencji wybrano Wrocław, w związku z 25-leciem n. Towarzystwa.
Patronat honorowy nad konferencją objęli Premier RP, Minister
Zdrowia i Prezydent Wrocławia. Konferencję poprzedził dzień informacyjny. Swoją działalność przedstawiły polskie organizacje
oraz zaprezentowano 4 projekty dotyczące zdrowia bezdomnych
realizowane przez organizacje europejskie.
PUBLIKACJE
ZG Towarzystwa wydał książkę Ks. Jana Śledzianowskiego „Zdrowie bezdomnych”. Publikacja jest rezultatem projektu badawczego podjętego przez 16 magistrantów pedagogiki Akademii
Świętokrzyskiej pod kierunkiem autora. Badania przeprowadzono w 39 schroniskach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na obszarze 13 województw. Objęto nimi 142 kobiety i 1385
mężczyzn. Oprócz problematyki zdrowia badanie objęło szeroką
charakterystykę respondentów. Koło Sanockie wydało broszurę
z okazji swego 15-lecia. ZG prowadzi stronę internetową Towarzystwa, także 14 kół ma własne witryny. ZG wydaje wewnętrzny biuletyn (ukazały się 4 numery); biuletyn wydawało też Koło
Chełmskie. Z okazji jubileuszu został wyprodukowany krótki film
o Towarzystwie, plakat i ulotki. Partnerstwo „Wyprowadzić na prostą” wydało folder informacyjny, ulotki o projekcie. P. Dariusz Dobrowolski, Kierownik Schroniska św. Brata Alberta we Wrocławiu
zrealizował skromnymi środkami pełnometrażowy film. „Sie masz
Wiktor” to obraz oparty o autentyczne historie, a trzej główni bohaterowie historii to byli i aktualni mieszkańcy tej placówki.

STRUKTURA I FINANSOWANIE
KOŁA, PRACOWNICY, CZŁONKOWIE
Na koniec 2006 r. TPBA liczyło 2,9 tys. członków zrzeszonych w 62
kołach, z tego 1, 2 tys. uczestniczyło w działalności. Koła liczyły
od 15 do 163 członków. 7 kół posiadało osobowość prawną. 1 VII
2006 zostało powołane Koło Koszalińskie. Towarzystwo zatrudniało 591 pracowników. W różnych działaniach wzięło udział 2,3
tys. wolontariuszy spoza Towarzystwa.
Mapa kół

IMPREZY
Koła organizują rożne imprezy, które są okazją do przedstawienia
społeczeństwu naszej działalności, okazania wdzięczności dobrodziejom; niektóre przynoszą także dochód zasilający kasę placówek. Koncerty zorganizowały koła: w Bielsku, Pabianicach, Stalowej Woli (z aukcją obrazów) i Warszawie. Festyny zorganizowały
koła: Bytomskie, Gdańskie, Grudziądzkie i Oddział Podkarpacki w
Wisłoku Wielkim. Koła w Stalowej Woli i Warszawie zorganizowały
bale charytatywne. Koło Gdańskie wspólnie z Caritas Pelplińską
zorganizowały II Mistrzostwa Europy Osób Bezdomnych w piłce
nożnej.
BUDOWY I REMONTY
Koło Skoszyńskie prowadziło w dobrym tempie budowę nowego
domu pomocy dla 50 starych rolników z ośrodkiem rehabilitacyjnym. Koło Sanockie kontynuowało przebudowę dużego budyn6

ODDZIAŁY
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. W 2006 r. istniały 4 oddziały: Małopolski, zrzeszający 7 kół (nie prowadził działalności),
Podkarpacki - 12 kół, Pomorsko-Kujawski – 4 koła i Śląski - 6 kół.

miarach, oraz najważniejsze cele i działania w 5 obszarach, uznanych za kluczowe dla Towarzystwa: proces pomocy osobom
bezdomnym; formacja duchowa pracowników i członków; Towarzystwo w środkach społecznej komunikacji; pozyskiwanie i aktywizacja członków; system informatyczny. Streszczenie jest zamieszczone na naszej stronie internetowej.
FINANSOWANIE
Koszty wyniosły 25.704 tys. zł, w tym 33,7% koszty pracy, 16,9%
koszty żywności, 38,2% koszty materiałów, energii i usług, inne
6,3%, koszty realizacji programu „Wyprowadzić na prostą” - 3,6%,
pozostałe koszty Zarządu Głównego - 1,3%. Przychody wyniosły
25.337 tys., w tym dotacje 54,8%, wpłaty korzystających z pomocy stanowiły 18,6%, darowizny od osób i firm – 6,1% i pozostałe
finansowe – 5,5%; dary rzeczowe - 15,0% (powyższe dane nie obejmują kół mających 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 Wszystkich Świętych i w parafiach. Regularnie kwestowały w parafiach koła Bielskie i Kieleckie. Od 1995 r. organizujemy „Zielonego Mikołaja” - we wrocławskich domach handlowych
studenci w strojach Zielonych Mikołajów kwestują na rzecz dzieci
z naszego schroniska. Akcja ta od 2000 r. jest też organizowana w
Gorzowie. 5 kół organizowało zbiórki żywności w dużych sklepach,
3 koła zbiórki płodów rolnych, 2 koła kiermasze odzieży. Jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymujemy także 1% podatku PIT
- w 2006 r. otrzymaliśmy 166,3 tys. zł z PIT za 2005 r.

FUNDACJA „BLIŹNIEMU SWEMU...”
została powołana przez ZG w celu wspierania i promowania Towarzystwa. Główną działalnością jest, organizowana co dwa lata, aukcja obrazów. W niedzielę 23.04.2006 w galerii rzeszowskiego BWA
odbyła się 9-ta Aukcja „Bliźniemu swemu…”. Pod młotek poszło 225
dzieł ofiarowanych przez znanych polskich plastyków. Wylicytowano 172 prace na kwotę ponad 350 tys. zł. Aukcja była poprzedzona
wystawami w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. Strona Fundacji: www.blizniemuswemu.pl
ZARZĄD GŁÓWNY
pełnił rolę integrującą i wspomagającą koła oraz reprezentował
Towarzystwo wobec władz centralnych. Organizował spotkania i
szkolenia dla kół. Domy w Bychawie i Lipowej, gdzie nie ma kół,
podlegają Zarządowi Głównemu. Przy współpracy z Towarzystwem Doradczym TDRS kontynuowaliśmy proces usprawniania
zarządzania w Towarzystwie; w 2006 r. została opracowana strategia Towarzystwa na l. 2006-2015. Zarząd Główny był administratorem projektu IW Equal „Wyprowadzić na prostą”.
STRATEGIA
Po uchwaleniu we wrześniu 2005 przez Zebranie Ogólne „Wartości i
kierunków rozwoju...”przystąpiliśmy do opracowania Strategii Towarzystwa na l. 2006-2015. Staraliśmy się jak najszerzej włączać społeczność Towarzystwa w jej tworzenie. Odbyły się 2 warsztaty, nad kluczowymi obszarami pracowało 5 zespołów, tekst został omówiony
na Spotkaniu Prezesów. Merytoryczną opiekę nad procesem pełnił dr
Ryszard Stocki. W dn. 30.06.2006 Zarząd Główny przyjął dokument.
Strategia nakreśla wizję Towarzystwa, wyrażoną w konkretnych

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 Nasze konto: PKO BP IV O. Wrocław 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118
KOŁA I PLACÓWKI - 31.03.2007

Lp Koło

Adres koła

Prowadzone placówki

1

Bielickie

Bielice 127, 49-140 Łambinowice

Schronisko dla mężczyzn, Punkt Aktywizacji Bezrobotnych – Bielice, Schronisko dla starszych mężczyzn Ścinawa Mała, Punkty wydawania żywności w Korfantowie i Łambinowicach

2

Bielskie

ul. Legionów 16, 43-300 Bielsko-Biała

Kuchnia, Łaźnia, Magazyn odzieży

3

Brzeskie

Pępice 81, 49-351 Przylesie

Schronisko dla mężczyzn

4

Brzezińskie

ul. św. Anny 35, 95-060 Brzeziny

Noclegownia sezonowa dla mężczyzn, punkt wydawania odzieży i żywności

5

Bytomskie

ul. Powst. Warszawskich 34, 41-900 Bytom

Punkt Aktywizacji Bezrobotnych

6

Chełmskie

ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm

Schronisko dla mężczyzn

7

Chorzowskie

ul. Katowicka 190, 41-500 Chorzów

8

Częstochowskie

ul. Kilińskiego 8, 42-200 Częstochowa

9

Człuchowskie

ul. Średnia 14, 77-300 Człuchów

Łaźnia i pralnia

10

Dębickie

ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica

Schronisko dla mężczyzn z noclegownią sezonową

11

Dynowskie

ul. ks. Józefa Ożoga 12a, 37-760 Dynów

12

Gdańskie

ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk

13

Gliwickie

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

Dom pogodnej starości
Schronisko dla mężczyzn Gdańsk - Przegalina, Schronisko dla mężczyzn Gdańsk - Nowy Port,
Noclegownia dla mężczyzn - Gdańsk, Ogrzewalnia - Gdańsk, Punkty wydawania odzieży w Sopocie i Gdyni,
Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej - Gdańsk
Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn i jadodajnia, Hostele dla mężczyzn Gliwice i Bojszów,
Mieszkanie chronione, Punkt Aktywizacji Bezrobotnych, Klub Integracji Społecznej

14

Gorzowskie

ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp.

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, Mieszkanie chronione, Klub Integracji Społecznej

15

Gorzyckie

ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce

Dom Pomocy dla kobiet

16

Grudziądzkie

ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn, Klub Integracji Społecznej - Grudziądz,
Schronisko dla mężczyzn w Smętowie Granicznym

17

Hrubieszowskie

ul. 3 Maja 6, 22-500 Hrubieszów

Punkt wydawania żywności i odzieży

18

Inowrocławskie

ul. Jacewska 118, 88-100 Inowrocław

Schronisko dla mężczyzn i jadłodajnia, Magazyn żywności

19

Jarosławskie

ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław

Schronisko (dom pomocy) dla kobiet, Kuchnia
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20

Jeleniogórskie

ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra

Schronisko dla mężczyzn, Dom dla starszych mężczyzn

21

Kaliskie

ul. Warszawska 93a, 62-800 Kalisz

Schronisko dla mężczyzn

22

Katowickie

ul. Sądowa 1, 40-078 Katowice

Ogrzewalnia z noclegownią dla mężczyzn

23

Kąkolewnickie

Kąkolewnica Wsch. 16a/4, 21-302 Kąkolewnica

Punkt wydawania żywności

24

Kępińskie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 63-600 Kępno

Kuchnia, Noclegownia dla mężczyzn

25

Kieleckie

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

Schronisko dla mężczyzn w Kielcach, Schronisko dla samotnych matek w Wiernej Rzece

26

Kłodzkie

ul. Grottgera 8, 57-300 Kłodzko

27

Kodeńskie

ul. 1 Maja 30, 21-509 Kodeń

Dom Pomocy dla kobiet

28

Koszalińskie

ul. Frańciszkańska 1, 75-247 Koszalin

29

Krakowskie

ul. Józefa 5, 31-056 Kraków

Punkt wydawania odzieży i żywności

30

Krośnieńskie

ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno

Kuchnia i Schronisko dla mężczyzn

31

Lubelskie

Ciecierzyn 59A, 21-003 Ciecierzyn

Dom dla Kobiet i Matek z Dziećmi w Poniatowej

32

Łańcuckie

ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut

Kuchnia, świetlica, łazienka, punkt wydawania odzieży, punkt porad medycznych

33

Łódzkie

ul. Szczytowa 11, 92-114 Łódź

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko i Noclegownia dla mężczyzn, Schronisko dla sam. matek,
Mieszkanie adaptacyjne, Punkt Aktywizacji Bezrobotnych

34

Miechowskie

ul. M. Konopnickiej 7, 32-200 Miechów

Schronisko dla mężczyzn

35

Mieleckie

ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec

Schronisko dla mężczyzn

36

Nowosolskie

ul. Muzealna 46, 67-100 Nowa Sól

Kuchnia, Świetlica dla dzieci, punkt wydawania odzieży i żywności

37

Oleśnickie

ul. Zakościele 1, 28-220 Oleśnica

38

Ostrowskie

ul. Kard. Ledóchowskiego,
63-400 Ostrów Wlkp.

Noclegownia i schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży i żywności,
Punkt Aktywizacji Bezrobotnych

39

Otmuchowskie

Jasienica Górna 37, 48-364 Kałków

Schronisko dla mężczyzn

40

Pabianickie

ul. Monuiuszki 10, 95-200 Pabianice

Punkt wydawania odzieży i żywności, Świetlica dla dzieci

41

Pleszewskie

ul. Piaski 41, 63-300 Pleszew

Schronisko dla mężczyzn

42

Poznańskie

ul. Warzywna 17, 61-658 Poznań

Schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży

43

Przemyskie

ul. Wybrzeże Marsz. Focha 12, 37-700 Przemyśl

Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia

44

Puławskie

ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy

Schronisko dla mężczyzn

45

Rybnickie

Przegędza, ul. Mikołowska 78, 44-238 Leszczyny

Schronisko dla mężczyzn w Przegędy, Punkt Aktywizacji Bezrobotnych w Leszczynach

46

Sanockie

ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok

Dom Bezdomnego Inwalidy, Dom Opieki Społecznej, Kuchnia, Łaźnia, Punkt wydawania odzieży,
Punkt Aktywizacji Bezrobotnych

47

Skoszyńskie

Skoszyn 64, 27-542 Waśniów

Schronisko dla rolników

48

Słupskie

ul. Leśna 6, 76-200 Słupsk

Noclegownia dla mężczyzn, Schronisko dla mężczyzn, Mieszkanie chronione

49

Stalowowolskie

ul. Wałowa 46, 37-450 Stalowa Wola

Schronisko dla mężczyzn, Dom dziecka i mieszkanie chronione

50

w Świdnicy

ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica

Schronisko dla mężczyzn i kuchnia
Schronisko i noclegownia dla mężczyzn, Kuchnia

51

w Świdniku

ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik

52

Tapińskie

Tapin, Szkoła, 37-562 Rokietnica

53

Terespolskie

ul. Wojska Polskiego 102, 21-550 Terespol

54

Tomaszowskie

ul. Luboszowska 71, 97-200 Tomaszów Maz.

Noclegownia dla mężczyzn i punkt konsultacyjny

55

Warszawskie

Laski, ul. Brzozowa 31, 05-080 Warszawa

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla samotnych matek w Laskach

56

Wisłockie

Wisłok Wielki 66, 38-54 Wisłok W.

Kuchnia i świetlica dla dzieci

57

Włoszczowskie

ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa

Kuchnia

58

Wrocławskie

ul. Bp Bogedaina 5, 50-514 Wrocław

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi i noclegownia dla kobiet,
Noclegownia dla mężczyzn, Łaźnia i pralnia – Wrocław, Schronisko dla mężczyzn w Szczodrem

59

Zabrzańskie

ul. 3-go Maja 3, 41-800 Zabrze

Schronisko dla kobiet, Schronisko dla mężczyzn, Klub albertyński, Punkt Aktywizacji Bezrobotnych

60

Zamojskie

ul. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 Zamość

Schronisko dla mężczyzn

61

Zgorzeleckie

ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec

Schronisko dla mężczyzn

62

Żarskie

ul. Św. Brata Alberta 2, 68-200 Żary

Dom Samotnej Matki, Kuchnia, Apteka

I

O. Małopolski

Rajbrot 442, 32-725 Rajbrot

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

II

O. Podkarpacki

ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno

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

III

O. PomorskoKujawski

ul. Starowiślna 3, 80-555 Gdańsk

koła: Człuchowskie, Gdańskie, Grudziądzkie, Słupskie

IV

O. Śląski

ul. 3-go Maja 3, 41-800 Zabrze

koła: Bielickie, Bytomskie, Chorzowskie, Gliwickie, Katowickie, Zabrzańskie

V

Zarząd Główny

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

Schroniska dla Kobiet w Bychawie i Lipowej

Adresy i telefony placówek oraz numery kont bankowych są na naszej stronie internetowej w dziale Adresy/kontakty
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