
Działalność Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta w 2012 r.

Miejscowość Łóżek Osób 31 XII
1. Bielice 154 144
2. Brzeziny 12 11
3. Chełm 54 57
4. Dębica 30 39
5. Dębno 45 46
6. Gdańsk-Nowy Port 79 76
7. Gdańsk-Przegalina 49 42
8. Gliwice 94 133
9. Gorzów Wlkp. 34 28

10. Grudziądz 120 101
11. Inowrocław 44 49
12. Jasienica 50 52
13. Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 70 63
14. Kalisz 40 44
15. Kielce 37 41
16. Koszalin 52 58
17. Krosno 15 15
18. Łódź ul. Nowe Sady 200 194
19. Łódź ul. Szczytowa 48 65
20. Miechów 42 44
21. Mielec 21 24
22. Ostrów Wlkp. 35 45
23. Pępice 43 46
24. Pleszew 41 45

25. Przegędza 61 59
26. Przemyśl 75 68
27. Puławy 48 62
28. Słupsk 24 22
29. Smętowo 40 34
30. Stalowa Wola 26 27
31. Szczodre 97 194
32. Świdnica 100 103
33. Świdnik 47 57
34. Tomaszów Mazow. 32 34
35. Warszawa-Praga 35 27
36. Wrocław 115 121
37. Zabrze 42 42
38. Zamość 32 33
39. Zgorzelec 56 60

Razem 2239 2398

SChrONISKa Dla MężCZyZNTowarzystwo jest katolicką organizacją dobroczynną, której celem jest po-
moc 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 2012 roku to:

▪ 64 koła, zrzeszające 2,9 tys. członków i zatrudniające 612 pracowników, 
w tym 17 kół z osobowością prawną

▪  42 schroniska i 10 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

▪  ośrodek dla eksmitowanych

▪ 15 noclegowni, 8 ogrzewalni, 1 noclegownia z ogrzewalnią

▪ 3,8 tys. osób przebywających w tych placówkach 

▪ 16 kuchni i jadłodajni, 8 łaźni, 10 świetlic

▪ 22 punkty wydawania odzieży, żywności, sprzętów

▪ Centrum Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej, 
Centrum Terapii Bezdomności, Klub albertyński

▪ 2 spółdzielnie socjalne

▪ 2,0 tys. wolontariuszy zaangażowanych w działania Towarzystwa

Rok 2012 dla Towarzystwa to:

▪ nowe placówki: noclegownia w Kielcach, ogrzewalnia sezonowa we 
Wrocławiu

▪ realizacja z 6 partnerami zadania 4 w Projekcie systemowym 1.18 POKl

▪ dobre tempo prac przy adaptacji budynku w Dębicy na ZOl 
i mieszkania chronione 

▪ dokończenie peregrynacji kopii obrazu Ecce homo i relikwii Św. Brata 
alberta po placówkach Towarzystwa 

▪ doroczna pielgrzymka Towarzystwa do Sanktuarium Św. Brata alberta 
w Krakowie z udziałem 1171 osób

▪ tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego roku dla Spółdzielni Socjalnej 
„Patron” w Jeleniej Górze

▪ IV Międzynarodowe mistrzostwa Polski w piłce nożnej ulicznej osób 
bezdomnych i środowisk trzeźwościowych we Wrocławiu z udziałem 
16 drużyn

▪ Dwa nowe filmy Dariusza Dobrowolskiego „historia Kazia” 
i „Człowiek który morza nie widział”

OŚrODKI Dla MężCZyZN

To podstawowa działalność Towarzystwa. Działały 42 schroniska (w tym 
3 przeznaczone dla starszych mężczyzn). W dniu 31.12.12 placówki dyspo-
nowały w sumie 2420 miejscami a przebywało w nich 2551 mężczyzn. 1531 
z nich było w schronisku przez cały rok, 656 przez 5 lat i więcej. Nowych 
osób przyjęto 2073; 160 osób zmarło. liczba mieszkańców zimą i jesienią 
jest wyższa, latem spada: w dniu 31.03 było 2295 osób, 30.06 - 2033 a 30.09 
- 2046 osób.

Miejscowość Łóżek Osób 31 XII
1. Jelenia Góra ul. Wolności 46 39
2. Poznań 42 21
3. Sanok 93 93

Razem 181 153

SChrONISKa Dla STarSZyCh MężCZyZN

PraCa OPIEKuńCZO – WyChOWaWCZa

✤  zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych

nocleg, 3 posiłki, odzież, środki higieny.

✤  pomoc lekarska

W 9 schroniskach działały gabinety lekarskie, w których udzielono 8,5 tys. 
porad (w tym 2,5 tys. przy ul. Szczytowej w Łodzi). Pozostałe schroniska kie-
rowały chorych do publicznych przychodni. 832 osób przebywało w szpita-
lach, 28 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 schronisku 
w Pępicach kapelan był codziennie; w Przemyślu, Sanoku, Inowrocławiu, 
Wrocławiu 2 razy w tygodniu, w 13-tu domach byli raz na tydzień, w 13-tu 
raz lub 2 razy na miesiąc. Msze Św. były odprawiane w 37 domach: w 1 co-
dziennie, w 12-tu co tydzień, w 13-tu 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 w 29 adwentowe. Pra-
wie wszędzie była codzienna wspólna modlitwa, rano lub przed obiadem. 
W 26 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. 

✤  praca socjalna

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności rozpoczęło 503 osób 
w 17 schroniskach. 96 osób ukończyło program a 256 zaprzestało realizacji 
programu. W Gliwicach raz w tygodniu odbywały się zebrania społeczności. 
Pracownicy socjalni do 10-ciu schronisk przychodzili co tydzień, do 12-stu 
częściej; do 10-ciu raz lub 2 razy na miesiąc; do 3-ch w miarę potrzeb. W po-
zostałych placówkach mieszkańcy kontaktują się z pracownikami socjalny-
mi w siedzibie OPS. Współpraca z OPS generalnie jest oceniana, jako dobra; 
11 schronisk oceniło ją jako bardzo dobrą, 3 jako dostateczną, 2 schroniska 
jako trudną. Psycholog był dostępny co tydzień w 6 schroniskach; w 5-ciu 
2 razy w tygodniu; w 3-ch 2 razy w miesiącu. Pozostałe schroniska kierowa-
ły 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 Wrocławiu i Zabrzu. Inne schroniska kierowały w razie potrze-
by mieszkańców do publicznych poradni. Cotygodniowe wizyty prawników 
były w schroniskach w Kielcach, Pleszewie i Świdnicy. Pozostałe placówki 
kierowały do prawników w innych instytucjach. 

✤  pomoc w chorobie alkoholowej

leczenie odwykowe odbyło 295 osób. Terapeuci ds. uzależnień byli dostęp-
ni w 12 schroniskach: w 6-ciu raz w tygodniu, w 5-ciu 2 lub 3 razy w tygo-
dniu, w 1 co 2 tygodnie. W pozostałych schroniskach mieszkańcy korzystali 
z poradni uzależnień w mieście. Grupy aa działały w 5 schroniskach (łącz-
nie 115 osób). Mieszkańcy preferują grupy w mieście – uczęszczało do nich 
250 osób. 237 mieszkańców zadeklarowało i utrzymało abstynencję przez 
co najmniej 6 m-cy. W Przemyślu 2 osoby wstąpiły do Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. Grupy wsparcia działały w schroniskach w Koszalinie i Pępicach; 
w Łodzi i Zabrzu działały grupy edukacyjne. Zajęcia grupowe z terapeutą 
odbywały się Chełmie (IX-XII) i Miechowie (5 spotkań). Spotkania z trzeźwy-
mi alkoholikami organizowano w Słupsku i Warszawie-Pradze. Mieszkańcy 
schronisk w Dębnie, Kaliszu, Przemyślu i Wrocławiu uczestniczyli w piel-
grzymkach trzeźwościowych.

✤  praca

Mieszkańcy pracowali w schronisku, przy pozyskiwaniu środków dla schro-
niska oraz na rzecz swojej miejscowości. W schronisku pomagali słabszym 
i niepełnosprawnym mieszkańcom, utrzymywali czystość, pracowali 
w kuchni, kotłowni, pralni, wykonywali konserwacje i bieżące remonty bu-
dynków. Wykonywali prace pomocnicze na budowach placówek w Bielicach, 
Dębicy, Sanoku. W Bielicach produkowali koperty. W kilku schroniskach 
uprawiali ogrody warzywne (największy w Puławach), w 2 uprawiali własne 
pole, w 3 hodowali trzodę. Pracowali u sponsorów w zamian za potrzebne 
w schronisku artykuły, w lesie - za drewno na opał, u rolników – za płody 
rolne. Wykonywali prace porządkowe na cmentarzach, ulicach, parkach, 
przystankach (np. w Miechowie pomalowali przystanki). Pomagali swo-
ją pracą parafiom, placówkom pomocy społecznej, zdrowia, kulturalnym, 
oświatowym. Pomagali sąsiadom 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. W Puławach mieszkańcy hodują króliki i gołębie, w Sanoku przy 
współpracy z TOZ opiekują się porzuconymi zwierzętami.

✤  życie w schronisku

Placówki starają się aktywizować mieszkańców także przez rozwój zainte-

Otrzymały dowód osobisty 534 osoby
uzyskało stałą pracę 170 osób
uzyskało mieszkanie   45 osób

uzyskało rentę, emeryturę, zasiłek stały 360 osób
Odeszły do Domów Pomocy   72 osoby
Odeszły do Domów Pomocy   75 osób

resowań. Popularny jest tenis stołowy i piłka nożna; mieszkańcy grają też 
w koszykówkę (Wrocław), siatkówkę (Tomaszów) i w szachy. W Sanoku 
w Domu Bezdomnego Inwalidy urządzono siłownię. W Gdańsku od lat dzia-
ła klub rowerowy, podobny powstał w Koszalinie; na wycieczki rowerowe 
jeździli też mieszkańcy domu w Bielicach. W Bielicach i Puławach były grup-
ki wędkarzy. Wyjazdy na grzybobranie zorganizowano w Bielicach, Chełmie, 
Koszalinie i Zgorzelcu. Bilety na mecze otrzymywały 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 internetu. W Łodzi od 
lat działa klub fotograficzny, w 2012 r. przygotował 3 wystawy. Grupki foto-
amatorów działały też w Przemyślu i Zabrzu. W pleszewskim schronisku jest 
chór. We Wrocławiu jest Klub Interesującego Filmu, mieszkańcy byli także 
zaangażowani w realizację filmów D. Dobrowolskiego. Pokazy filmowe były 
w Gdańsku, Jeleniej Górze i Sanoku; wieczory poezji w Chełmie, spotkanie 
z podróżnikiem w J. Górze. W Krośnie i Ostrowie organizowano wyjścia do 
kina, w Chełmie do muzeum, we Wrocławiu do teatru i filharmonii. Miesz-
kańcy uczestniczyli także w otwartych imprezach miejskich.

FOTOGraFIa STaTySTyCZNa

mieszkańców schronisk w dniu 31.12.2012: 

WIek %
do 20 lat   0,5
21-30 lat   5,9
31-40 lat 10,4
41-50 lat 20,2
51-60 lat 32,4

61-70 lat 24,3
ponad 70 lat   6,4

baza 2560 os.

Stan cyWIlny %
kawaler 34,2
żonaty 10,8
rozwiedziony 48,4
wdowiec   6,7

baza 2563 os.

WykSztaŁcenIe %
podstawowe 35,2

zawodowe 43,5
średnie 19,5
wyższe   1,9

baza 2563 os.

StaŁe zaMeldOWanIe %
w gminie*  13,6
w powiecie*    6,2
w województwie*    10,4
w innych 
województwach

6,5

nigdzie  65,0
obcokrajowcy    0,2

baza 2574 os.
*w której jest schronisko

MIaStO dla
Gdynia    9 osób
Gliwice   4 osób
Gorzów Wlkp.    9 osób
Inowrocław    5 osób
Kielce  16 osób

MIaStO dla
Koszalin    6 osób
Łódź   10 osób
ruda Śl.    7 osób
Słupsk    5 osób
razem 71 osób

✔ 31,7% było karanych (w tym co 6-sty opuścił zakład karny 
w 2012 r.),

✔ 5,0% miało stałą, a 12,4% dorywczą pracę,
✔ 37,8% otrzymywało rentę, emeryturę, zasiłek stały,
✔ 40,3% było inwalidami, w tym 7,6% I grupy.

PO SChrONISKu

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

Na SKuTEK OPEraCJI

Nasz wieloletni sezonowy mieszkaniec, Pan Wiktor, dla nas Witek, to du-
sza każdego towarzystwa - elokwentny, dowcipny. Fachowiec budowlany 
lecz pijący, niepokorny, notorycznie łamiący przepisy - musiał wielokrot-
nie opuszczać schronisko.  Ciężko zachorował, przeszedł operację.  Długa 
rekonwalescencja spowodowała, że do schroniska powrócił inny człowiek; 
słaby, smutny ale niepijący i myślący o przyszłości. Powoli wracał do zdrowia, 
w schronisku zrobiło się wesoło, udzielał się w różnych zajęciach. W koń-
cu nawiązał kontakt z rodziną, a dla ukochanej wnuczki jest gotów zrobić 
wszystko. Pomogliśmy mu wynająć mieszkanie i pomagamy w nauce nor-
malnego życia. Po 10 latach tułania się Witek nie jest społecznie gotowy do 



Miejscowość dla Miejsc Przebywało 15 XII
1. Dębica M 10 8
2. Gdańsk M 81 86
3. Gliwice M 30 28
4. Gorzów M 14 23
5. Grudziądz M 20 20
6. Jelenia Góra M 20 12
7. Kępno Mianowice M 20 20
8. Kielce M 20 17
9. Koszalin M 40 29

10. Koszalin K 16 8
11. Łódź M 90 103
12. Słupsk M 38 39
13. Wrocław M 110 225
14. Wrocław K 16 16
15. Zgorzelec M 14 8

Razem 539 642

samodzielnego życia: uczy się planowania wydatków, dotrzymywania termi-
nów opłat. Odwiedza nas często, zżył się z innymi mieszkańcami schroniska.

NOClEGOWNIE, OGrZEWalNIE, STrEETWOrK

Działało 15 noclegowni, w sumie na 539 miejsc:

Noclegownia w Zgorzelcu i Jeleniej Górze są czynne od XI do IV, pozosta-
łe cały rok. W 2012 została otwarta noclegownia w Kielcach. W noclegowni 
można się wykąpać, otrzymać odzież, herbatę, posiłek lub suchy prowiant. 
Mieszkańcy sami sprzątali pomieszczenia. Jest możliwość kontaktu z pra-
cownikiem socjalnym, przeniesienia do schroniska. We Wrocławiu kobiety 
mogą skorzystać z porady lekarskiej oraz łaźni przystosowanej dla osób nie-
pełnosprawnych.

Działało 8 ogrzewalni – 2 całoroczne oraz 6 sezonowych:

Miejscowość czynna dla Miejsc Przebywało 
15 XII

1. Gdańsk I-XII M, K 25 7
2. Grudziądz X-IV M 25 4
3. Inowrocław XI-IV M 12 3
4. Kielce X-IV M, K 20 23
5. Koszalin IX-III M, K 10 7
6. lubin I-XII M 40 34
7. Słupsk XI-III M 20 15
8. Wrocław XI-III M, K 70 70

Razem 232 163

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

Ponadto przy dworcu w Katowicach działa placówka, która łączy funkcje 
noclegowni i ogrzewalni. Jest czynna cały rok; ma 18 miejsc noclegowych 
i 20 miejsc w ogrzewalni. 15 XII było tam 43 mężczyzn.

Dla bezdomnych przebywających poza schroniskami Koło Łódzkie uru-
chamia zimą nocny autobus rozwożący ciepły posiłek, herbatę, żywność, 
odzież i środki opatrunkowe. Obsługuje codziennie ok. 275 osób. Zabrano 
do noclegowni 145 osób. Koło Wrocławskie wysyła wieczorem samochód 
z opiekunem zabierający bezdomnych z dworców i altanek do placówek 
– przewieziono 226 osób. W Kole Gdańskim, Katowickim i Wrocławskim 
pracowali streetworkerzy, którzy docierali do bezdomnych w miejscach 
niemieszkalnych.

DOMy Dla KOBIET I DZIECI

Jest 7 takich domów.  W 2012 roku przyjęto: 201 kobiet bez dzieci, 50 matek 
z 1 dzieckiem, 33 matki z 2 dzieci, 13 matek z 3 dzieci, 1 matkę z 4 dzieci. 
Wśród przyjętych pań 17 było w ciąży. urodziło się 9 dzieci.
W dniu 31.12.2012 przebywało w tych domach 140 kobiet i 60 dzieci:

Miejscowość kobiety bezdz. Matki z dziećmi

z 1 z 2 z 3 z 4
3. Łódź 35 10 5
4. Wierna k/Kielc 1
5. Wrocław 39 3 1 1
6. Zabrze 4 3 2 2
7. żary 4 5 3

Razem 101 22 13 4

Miejscowość kobiety bezdz. Matki z dziećmi

z 1 z 2 z 3 z 4
1. Koszalin 18
2. laski k/Warszawy 1 2 1

Wśród przebywających w dniu 31.12.2012

kobiet bez dzieci, było: 8 mężatek, 45 rozwódek, 30 panien i 21 wdów. 1 Pani 
była w wieku do 20 lat, 6 w wieku 21-30 lat, 11 w wieku 31-40 lat, 15 w wieku 
41-50 lat i 68 ponad 50 lat. matek, było: 10 mężatek, 8 rozwódek i 23 panny. 
5 pań było w wieku do 20 lat, 15 w wieku 21-30 lat, 18 w wieku 31-40 lat, 2 
w wieku 41-50 lat. dzieci w wieku do 1 roku było 14, 1-3 lat - 20, 4-7 lat - 19, 
7-15 lat - 6, ponad 15 lat – 1.

W lipcu 2012 został zamknięty dom w Poniatowej z powodu wypowiedzenia 
przez miasto umowy na użytkowanie obiektu.

PraCa OPIEKuńCZO – WyChOWaWCZa

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

▪  pomoc lekarska

Pomoc zapewniały publiczne przychodnie. 48 osób przebywało w szpita-
lach, 4 w sanatorium.

✤ 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 i Wrocławiu, raz w miesiącu w Zabrzu, w żarach wg po-
trzeb. Msze św. odprawiano w każdą niedzielę i święto Wrocławiu, w żarach 
raz na miesiąc. rekolekcje wielkopostne i adwentowe odbyły się w Koszalinie 
i żarach. Dom w Wiernej prowadzą siostry Pasterzanki.

✤  praca socjalna 

▪ uzyskało (lub odzyskało) mieszkanie     18 kobiet

▪ uzyskało alimenty  21 kobiet

▪ uzyskało stałą pracę  40 kobiet

▪ Do przedszkola uczęszczało   25 dzieci

▪ Na koloniach było    3 dzieci

▪ leczenie odwykowe odbyło  10 kobiet

Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności były realizowane w 5 
placówkach. Program realizowały 122 kobiety;  4 ukończyły a 32 zaprzestały 
realizacji programu. Psychologowie byli zatrudnieni w schroniskach w Łodzi, 
Wrocławiu i Zabrzu stale; w Koszalinie przychodzili co tydzień, w laskach 
2 razy w tygodniu, w żarach co 2 tygodnie. W Zabrzu były codzienne ze-
brania społeczności, zajęcia psychoedukacyjne i spotkania indywidualne 
z terapeutą dla kobiet. Dzieci miały psychoterapię indywidualną, zajęcia 
grupowe z pedagogiem i zajęcia wyrównawcze. W Łodzi były zajęcia gru-
powe z psychologiem dla kobiet samotnych i dla matek. Z porad prawnych 
mieszkanki korzystały w bezpłatnych poradniach lub zaprzyjaźnionych in-
stytucjach. Placówki utrzymują kontakty ze szkołami, współpraca układała 
się dobrze. W odrabianiu lekcji pomagają opiekunki, a w Łodzi i Wrocławiu 
także wolontariusze (uczniowie).

✤ życie w schronisku

Mieszkanki same utrzymywały porządek w domu i otoczeniu, gotowały, pra-
ły, upiększały dom. Pomagały w opiece nad chorymi współmieszkankami 
i dziećmi. W Koszalinie sprzątały mieszkania osobom niedołężnym i obsłu-
giwały magazyn odzieży; w Łodzi i Wrocławiu uczestniczyły w zbiórkach 
żywności, w kwestach.

Obchodzi się święta i domowe uroczystości (z okazji Dnia Matki, Dnia Dziec-
ka, Mikołaja itp). Jest dostępna prasa, radio, telewizja, książki i zabawki; w la-
skach i Wrocławiu także Internet. Organizowano wyjścia na imprezy otwarte 
w mieście. W Łodzi wyjścia do teatru, do ZOO i teatru lalek; we Wrocławiu do 
kina, teatru i na koncerty zespołów muzycznych. W okresie Bożego Narodze-
nia śpiewa się kolędy. 



hISTOrIa, JaKICh WIElE

Młoda kobieta z dwójką dzieci trafiła do nas uciekając przed przemocą part-
nera, ojca dzieci. Jej historia jest całkiem zwyczajna: po rozwodzie rodziców 
została z mamą i trójką rodzeństwa w kawalerce; było ciężko. Miała 18 lat 
gdy spotkała tego Jedynego. Szybko było dziecko, zamieszkała z „teściami”; 
nie pomagali, ale Jedyny pracował. Po urodzeniu drugiego dziecka zaczęły 
się problemy finansowe.  Jedyny zaczął wracać z pracy pijany. Dzieci poszły 
do żłobka i przedszkola, a ona do pracy. Pieniędzy wciąż brakowało, doszły 
awantury, rękoczyny, wizyty policji. Odeszła, gdy Jedyny podniósł rękę na 
dzieci. W schronisku dzieci dość szybko zaklimatyzowały się. Jej było trud-
niej, ale przy wydatnym wsparciu współmieszkanek uwierzyła, że może być 
lepiej. Znalazła pracę, wystąpiła o alimenty i ograniczenie władzy rodziciel-
skiej ojcu, który nie interesował się losem dzieci. Oczekuje na mieszkanie 
socjalne. W międzyczasie pomogliśmy jej znaleźć mieszkanie w zamian za 
opiekę nad starszą panią. Panie bardzo się wspierają a nasza podopieczna 
często odwiedza schronisko i jest zadowolona z obecnego życia.

OChrONKa

w Stalowej Woli jest to całodobowy Dom Dziecka dla 38 dzieci i młodzie-
ży. W 2012 r. przyjęto 9 dzieci; 5 zostało adoptowanych, 1 usamodzielniło 
się, 1 wróciło do rodziny. W placówce jest zatrudniony psycholog, pedagog, 
dzieci są także objęte opieką duszpasterską parafii. Prowadzono zajęcia re-
edukacyjne 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. do-
bra, 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 pro-
gram pobytu w schronisku. W 2012 r. przyjęto tam 8 kobiet z 10 dzieci.

OŚrODEK Dla EKSMITOWaNyCh

W Gdańsku nasze koło prowadzi placówkę dla osób eksmitowanych. Miesz-
kańcy trafiają do Centrum Treningu umiejętności Społecznych na podstawie 
oferty, którą im przedstawia Wydział Gospodarki Komunalnej. Każdy uczest-
nik jest objęty indywidualną asystencją, której celem jest wspieranie i moni-
torowanie indywidualnej strategii, budowanej przez niego w porozumieniu 
z asystentem i pracownikiem 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. W 2012 roku przyjęto 72 osoby. Stałą 
pracę uzyskało 40 osób; rentę, emeryturę lub zasiłek stały uzyskało 14 osób. 
Mieszkanie uzyskało 12 osób, 2 osoby przeszły do schroniska, 1 osoba do 
mieszkania readaptacyjnego.

DOMy Dla OSóB STarSZyCh I ChOryCh

W dniu 31.12.2012 przebywało w tych domach 208 osób:

Domy w Dynowie i Kodniu są Domami Pomocy Społecznej. Dom w Sanoku 
jest Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Dom w lipowej prowadzą sio-
stry zakonne.

W 2012 r. przyjęto 108 osób. Wśród przebywających w dniu 31.12.2012 było Miejscowość kobiety Mężczyźni
1.   Dynów p. rzeszów - (DPS) 36 31
2.   Gorzyce p. Tarnobrzeg 12
3.   Jarosław 37
4.   Kodeń p. Biała Podlaska - (DPS) 27
5.   lipowa k. Opatowa 17
6.   Sanok - (ZOP) 21 8
7.   Skoszyn p. Ostrowiec Św. 14 5

Razem 164 44

Miejscowość dziennie W roku
1. Bielsko 700 219, 8 tys.
2. Gliwice 70 17, 4 tys.
3. Inowrocław 70 24, 0 tys.
4. Jarosław 120 29, 7 tys.

5. Koszalin 82 29, 5 tys.
6. Krosno 81 23, 3 tys.
7. Łańcut 123 29, 1 tys.
8. Nowa Sól 200 60, 0 tys.
9. Pabianice 70 24, 4 tys.

10. Przemyśl 250 65, 0 tys.
11. Sanok 112 33, 9 tys.

12. Świdnica 125 45, 6 tys.
13. Świdnik 230 57, 9 tys.
14. Wisłok Wielki 74 13, 5 tys.
15. Włoszczowa 150 37, 8 tys.
16. żary 180 65, 5 tys.

Razem 2637 776, 5 tys.

50 osób leżących oraz 22 osób na wózkach. Wiek od 27 do 99 lat. W 2012 r. 
zmarły 52 osoby. 

✤ praca opiekuńcza

Mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę pielęgnacyjną (w Skoszynie 
nie wymagają całodobowej opieki - pielęgniarka jest 5 dni w tygodniu). Opie-
kę lekarską najczęściej sprawowali lekarze rodzinni; porady specjalistyczne 
zapewniały przychodnie; zabiegi wykonywały pielęgniarki zatrudnione w pla-
cówce lub środowiskowe. Mieszkańcy są objęci 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 i w Skoszynie, raz w mie-
siącu w Gorzycach i Jarosławiu. W Dynowie i Kodniu były rekolekcje wielko-
postne i adwentowe. W Dynowie dla pracowników odbywały się dni skupie-
nia. W Dynowie i Sanoku mieszkańcy byli objęci pomocą psychologa.

Zabiegi rehabilitacyjne w najszerszym zakresie prowadzone były w Dynowie, 
Sanoku i Skoszynie gdzie są dobrze wyposażone gabinety. rehabilitanci lub 
opiekunki prowadziły także rehabilitację przyłóżkową. W lipowej niektórzy 
mieszkańcy byli dowożeni do gabinetów w przychodni. Terapia zajęciowa 
była prowadzona wg możliwości placówki i stanu zdrowia pensjonariuszy. 
W Dynowie i Sanoku są gabinety TZ.  W ramach terapii mieszkańcy wyko-
nywali prace plastyczne, rękodzieło, pomagali w kuchni, przy porządkach 
w domu, w uprawie ogrodu. Prace 3 osób z Dynowa prezentowano podczas 
Dni Pogórza Dynowskiego.

✤ życie w domu
Wszędzie był dostęp do telewizji i radia, książek. Obchodzi się święta. Opie-
kunki starają się o urozmaicenie pobytu poprzez różne imprezy domowe: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Chorego, andrzejki, Mikołaj, ko-
lędowanie, jasełka, Zapusty (najwięcej w Kodniu, Dynowie). Oczekiwanymi 
wydarzeniami były wizyty dzieci i młodzieży z programami artystycznymi. 
W Kodniu wystąpił zespół muzyki ludowej. Sprawniejsi mieszkańcy biorą 
udział w pielgrzymkach, w spotkaniach z innymi placówkami, imprezach 
w domu kultury. 

✤ na rzecz otoczenia

W domu w Dynowie wydzielono 4 miejsca schroniskowe plus dodatkowo 6 
zimą. Ponadto wypożyczano tu łóżka, chodziki, kule.

KuChNIE

16 kuchni wydawało 2600 posiłków dziennie:

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. 53 % obiadów było wydawanych 
bezpłatnie. również wiele schronisk wydawało obiady osobom z miasta 
- w 2012 r. wydano 22,6 tys. posiłków.

Kuchnie organizowały także inne formy pomocy (wigilie i śniadania wielka-
nocne, wydawanie odzieży, żywności, leków, świetlice i in.) opisane w dalszej 
części.



STOŁOWNICy, WG DaNyCh Z 10 KuChNI, TO:

INNE PlaCóWKI 

ŁaźNIE

Działało 5 łaźni: w Bielsku-Białej, Człuchowie, Łańcucie, Sanoku i Wrocławiu. 
W ciągu roku przyjęły 13 tys. osób, w tym we Wrocławiu 5,5 tys. również 
schroniska udostępniały nieodpłatnie swoje łazienki; skorzystało 6,9 tys. 
osób. 

PuNKTy WyDaWaNIa

22 punkty charytatywne obsłużyły w 2012 roku 75 tys. osób. Wydawano 
głównie żywność (701 t, w tym z PEaD 536), odzież używaną (47,4 t). Także 
sprzęty domowe, sprzęt rehabilitacyjny, opatrunki. Ponadto schroniska wy-
dały żywność 7,5 tys. i odzież 6,2 tys. osób z zewnątrz. Schroniska zrealizowa-
ły 750 recept osobom z zewnątrz.

KluBy I ŚWIETlICE

centrum Integracji Społecznej w Gdańsku ma 7 warsztatów zawodowych; 
rocznie prowadzi 2 cykle – w 2012 skorzystało 88 osób. kluby Integracji 
Społecznej działały w Bytomiu i Gliwicach. Placówki te zajmują się aktywi-
zacją zawodową i reintegracją społeczną osób bezdomnych i bezrobotnych; 
przeciętnie korzystało z nich 30 osób dziennie. Klub w Gliwicach ma radę 
Programową skupiającą przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących 
się wykluczeniem społecznym. klub albertyński w Zabrzu to duża placów-
ka wielofunkcyjna. Oferuje pomoc żywnościową i rzeczową, poradnictwo 
prawne, rodzinne, pedagogiczne, zawodowe, grupę samopomocy, grupę 
wsparcia dla kobiet. Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 6 osób 
oraz warsztaty kulinarne, biurowe i in. Klub wspierało 92 wolontariuszy, 
w tym 7 stałych. Działały 

Działały 2 świetlice sezonowe: w Łodzi korzystało przeciętnie 80 osób, 
w Kępnie 10. W Łodzi można otrzymać śniadanie, obiad, podwieczorek; także 
wykąpać się i otrzymać odzież. Dwa razy w tygodniu przyjmuje pielęgniarka. 
W dn. 4-29 II świetlica była czynna non stop z uwagi ma ostrą zimę. W Kęp-
nie jest posiłek i ciepły napój; we wtorki można uzyskać poradę dot. świad-
czeń. Działały też 2 świetlice całoroczne, zlokalizowane przy kuchniach: 
w Bielsku-Białej korzystało średnio 45 osób, w Łańcucie - 11 osób. W Łańcucie 
wydawano także podstawowe leki i opatrunki, raz w miesiącu przyjmował 
lekarz.

różNOrODNE DZIaŁaNIa

PrOJEKTy 

uczestniczyliśmy w Projekcie Systemowym 1.18 POKl „Tworzenie i rozwijanie 
standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”. Wraz z 6 partnera-
mi realizowaliśmy Zadanie 4, dotyczące standaryzacji pracy z bezdomnymi, 
w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdom-
ności” (GSWB). W 2012 roku w ramach projektu rozpoczęły się pilotażowe 
wdrożenia GSWB realizowane przez Partnerstwa lokalne na terenie 19 gmin 
w Polsce. Nasze Towarzystwo objęło wsparciem merytorycznym trzy z nich 
– w Dąbrowie Górniczej, Strzelcach Opolskich i Zabrzu. Partnerstwa zostały 
objęte szczegółowym monitoringiem i ewaluacją celem zidentyfikowania 
obszarów modelu wymagających uzupełnienia lub poprawy. Skorygowa-
ny model GSWB zostanie złożony do MPiPS jako końcowy rezultat projektu 
w kolejnej fazie. Więcej na stronie www.standardypomocy.pl. 

OSOby SaMOtne %
starsi 10,6
alkoholicy 10,8
chorzy 10,0
bezdomni 10,3
niepełnosprawni 5,7

inni 16,1
razem 63,6

ROdzIny %
dzieci  11,2
r. wielodzietne  4,5
samotne matki  4,1
inni 15,7
razem 36,5
baza 2637 osób

Trzecia edycja projektu „rzecznik Osoby Bezdomnej” była realizowana przez 
Koło Gdańskie od XII 2011 do XI 2012. rzecznicy działali przy kołach n. Towa-
rzystwa w 14 miastach. Objęli pomocą 122 kobiety i 744 mężczyzn. Więcej 
na www.bezdomnosc.org.pl/rzecznik Wiele kół realizowało lokalne projekty.

POMOC DZIECIOM

Działało 5 świetlic dla 124 dzieci: w Izabelinie, laskach, Pabianicach, Wisłoku 
i Terespolu. Koło Ostrowskie zorganizowało 7-dniowe półkolonie dla 20 dzie-
ci. Na dzień dziecka 6 kół zorganizowało imprezy dla 1000 dzieci (w tym 
500 w Bielsku); 5 kół przygotowało z tej okazji same paczki (760).  Spotkania 
ze Św. Mikołajem zorganizowało 6 kół dla 690 dzieci. Same paczki przygo-
towało 18 kół – 2 tys. szt. Koło Bielickie dostarczało regularnie żywność do 
przedszkola w Bielicach oraz nadwyżki darowanej żywności do 2 szkół. Koła 
w Świdniku i Tapinie prowadziły zajęcia w świetlicowe.

SPOTKaNIa ŚWIąTECZNE

Koła zorganizowały 40 wieczerzy wigilijnych dla 4128 osób i 29 śniadań 
wielkanocnych dla 1887 osób. Najliczniejsze Wigilie były w Koszalinie (800 
osób), Grudziądzu (500) i Bielsku-Białej (400 osób). Wiele schronisk przyjęło 
na swoje spotkania świąteczne osoby z miasta. Z okazji świąt rozdano 5,7 
tys. paczek żywnościowych (w tym 1,7 tys. w Bielsku 1,1 tys. w Grudziądzu).

PIElGrZyMKI

W dorocznej pielgrzymce całego Towarzystwa 9 VI 2012 do Sanktuarium Św. 
Brata alberta w Krakowie przybyło 1171 osób z 40 kół, w tym 593 podopiecz-
nych. Ponadto 17 kół zorganizowało ponad 30 pielgrzymek do różnych sank-
tuariów z udziałem swoich podopiecznych, wolontariuszy i pracowników.  
W Pieszej pielgrzymce diecezji przemyskiej na Jasną Górę szło 4-ch miesz-
kańców schroniska w Przemyślu. 7-miu mieszkańców schroniska w Koszali-
nie dotarło do Częstochowy w diecezjalnej pielgrzymce rowerowej.  Miesz-
kańcy placówki w rybniku uczestniczyli w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar, 
odbyły się także pielgrzymki Trzeźwościowe do rokitna i na Górę Chełmską. 
Kuchnia we Włoszczowie przygotowała posiłki dla 6 pielgrzymek przecho-
dzących przez miasto. 

SPOTKaNIa, SZKOlENIa

Od wielu lat organizujemy w 2 terminach dni skupienia pn Spotkania Jasno-
górskie. W marcowym uczestniczyło 90 osób z 37 kół, w październikowym 95 
osób z 39 kół. W Spotkaniu Kapelanów w kwietniu w Krakowie uczestniczyło 
15 księży i 6 osób świeckich; w programie było m.in. spotkanie z asysten-
tem Kościelnym Bp. Edwardem Janiakiem. W maju odbyło się w Zgorzelcu 
Spotkanie Prezesów, z udziałem 33 osób z 23 kół. W Spotkaniu Kierowników 
Schronisk w dn. 1-3 X w rochnie k. Łodzi udział wzięły  22 osoby z 17 kół. 
Odbyły się mistrzostwa Towarzystwa dla mieszkańców schronisk w tenisie 
stołowym w rokietnicy (Podkarpacie) i w szachach (w Sanoku). W Koszali-
nie 1-5 VIII odbył się Piknik podopiecznych placówek z udziałem 50 osób;  
w programie był m. in. spływ kajakowy i udział Pielgrzymce Trzeźwościowej 
na Górę Chełmską. W Bielicach, jak co roku, odbyło się nabożeństwo w rocz-
nicę śmierci Bł. Jana Pawła II, z udziałem mieszkańców wsi i schroniska. Koło 
Jeleniogórskie w ramach Programu FIO zrealizowało szkolenia nt spółdzielni 
socjalnych; ukończyło je 31 osób z 10 kół.

JuBIlEuSZE, WyróżNIENIa

Jubileusz XX–lecia obchodziły Koła Gorzowskie, Kaliskie, Kępińskie, Mielec-
kie oraz Dom Pogodnej Starości w Kodniu. Schronisko w Krośnie obchodzi-
ło XV-lecie działalności. W uroczystościach tych brali udział przedstawiciele 
władz samorządowych i hierarchii Kościoła Katolickiego.
Spółdzielnia Socjalna PaTrON Koła Jeleniogórskiego otrzymała tytuł Przed-
siębiorstwo Społeczne roku 2012. Ponadto kilka kół i osób zostało wyróż-
nionych nagrodami regionalnymi: P. Teresa rojek Prezes Koła Bielickiego 
- Statuetką Peregryna z Opola oraz Medalem Zasługi Niemieckiego Zakonu 
Maltańskiego w Schwert; P. Kazimiera Maźniak z Koła Bytomskiego - tytu-
łem anioła Wolontariatu; Koło Grudziądzkie otrzymało Statuetkę Organizacji 
Sprawdzonej; P. Bogusław Gałka Prezes Koła w Jeleniej Górze otrzymał wy-
różnienie niezwykli Dolnoślązacy 2012.  Statuetkę „Dobrego Pasterza” otrzy-
mał P. henryk hass Prezes Koła Przemyskiego. P. alicja Kocyłowska Prezes 
Koła w Sanoku otrzymała dyplom wojewody Pracownik Socjalny roku 2012. 
Koło w Skoszynie otrzymało Świętokrzyskiego anioła Dobroci 2012 roku. 



IMPrEZy

Koła organizują różne imprezy, które są okazją do przedstawienia społeczeń-
stwu naszej działalności; niektóre przynoszą także dochód zasilający kasę 
placówek. W Gorzowie Wlkp. organizowany przez nasze koło Tydzień Kultury 
z Bratem albertem ze swym bogatym programem wpisał się już w tradycję 
imprez w mieście. Koło Brzeskie zorganizowało Festiwal Trzy Kotwice. Kon-
certy lub spektakle charytatywne zorganizowały koła w Bielsku, w Gliwicach, 
Gorzowie Wlkp., Jeleniej Górze, Puławach. Koło w żarach zorganizowało bal 
charytatywny na budowę hospicjum, koło w Terespolu koncert z aukcją. 
W Wrocławiu Częstochowie i Jeleniej Górze miały miejsce pokazy filmów 
Dariusza Dobrowolskiego o bezdomnych i bezdomności. Koło Wrocławskie 
było współgospodarzem Mistrzostw Polski w piłce nożnej ulicznej osób bez-
domnych i środowisk trzeźwościowych, z udziałem kilku najlepszych drużyn 
europejskich. Koło Grudziądzkie zorganizowało 3 festyny parafialne, wiele 
kół organizowało pikniki, spotkania opłatkowe i inne imprezy integracyjne. 

BuDOWy, rEMONTy

Koło Bielickie prowadziło przebudowę budynku gospodarczego na dom dla 
chorych i niepełnosprawnych. Koło Dębickie kontynuowało przebudowę 
dużego obiektu na Zakład Opiekuńczo-leczniczy i mieszkania chronione. 
Trwała budowa hospicjum w żarach. Koła Gliwickie i Katowickie prowadzi-
ły adaptację obiektu w Siemianowicach na dom dla bezdomnych i niepeł-
nosprawnych. W lubinie wykonano prace przystosowawcze niezbędne do 
otwarcia schroniska w obiekcie przekazanym przez miasto. Koło Łódzkie 
zakończyło remont budynku przy ul. Nowe Sady, do którego przeniesio-
no schronisko z ul. Spokojnej, oraz kontynuowało adaptację pomieszczeń 
w Centrum Terapii Bezdomności. We Wrocławiu wykonano adaptację po-
mieszczeń dla nowootwartej ogrzewalni, w tym nowe instalacje i łazienki.

W Sanoku w Domu Bezdomnego Inwalidy zainstalowano oddymianie 
i monitoring. W 2 placówkach ocieplono ściany, w 1 pomalowano elewacje. 
W Krośnie wykonano nowe przyłącza kanalizacyjne, w Gorzowie gazowe, 
w rybniku oczyszczalnię ścieków. W 2 domach wymieniono kotły grzewcze. 
W Przemyślu wykonano wiatę na drewno opałowe, we Wrocławiu kurnik. 
Wykonano także bieżące remonty (malowanie pomieszczeń, wymiana wy-
kładzin, remonty sanitariatów i kuchni). Wiele prac wykonali sami mieszkań-
cy placówek.

WSPóŁPraCa

Nasze koła mają przeważnie dobre kontakty z innymi organizacjami na 
swoim terenie - najczęściej z Caritas i Bankami żywności. Kilka kół współ-
pracowało 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 Bia-
łorusi.. 
Towarzystwo jest członkiem FEaNTSa - organizacji skupiającej europejskie 
organizacje pracujące z bezdomnymi. Koła Gdańskie, Grudziądzkie, Kosza-
lińskie i Słupskie działają w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bez-
domności. W regionalne federacje zaangażowały się także koła w Gliwicach 
i Jeleniej Górze. Do lepszego poznania się i usprawnienia kontaktów z inny-
mi organizacjami pomagającymi bezdomnym przyczynia się także wspólna 
realizacja projektu GSWB opisanego wyżej.

STruKTura I FINaNSOWaNIE

KOŁa, CZŁONKOWIE, PraCOWNICy

Na koniec 2012 r. TPBa liczyło 2,9 tys. członków zrzeszonych w 64 kołach, 
z tego 1,2 tys. uczestniczyło w działalności. Koła liczyły od 18 do 128 człon-
ków. W XII 2012 r. powstało koło w Brzezinach k. Łodzi. 20 kół posiadało 
osobowość prawną. Na koniec 2012 r. Towarzystwo zatrudniało 686 pracow-
ników. W różnych działaniach wzięło udział 2,5 tys. wolontariuszy spoza To-
warzystwa, w tym 180 systematycznie.

ODDZIaŁy

W 2012 r. istniały 3 oddziały: Małopolski, zrzeszający 7 kół, Podkarpacki - 12 
kół, Pomorsko-Kujawski – 5 kół. Oddziały powstają z inicjatywy kół. Ich za-
daniem jest integracja kół, budowanie wspólnoty i formowanie członków  
 pracowników w duchu albertyńskim - poprzez spotkania, wizyty, wspólne 
dni skupienia, uroczystości i pielgrzymki.

MaPa KóŁ

FuNDaCJa „BlIźNIEMu SWEMu...”

została powołana przez ZG w celu wspierania i promowania Towarzystwa. 
Główną jej działalnością jest, organizowana co dwa lata, wielka aukcja ob-
razów. W dniu 18.03.2012 w Millenium hall w rzeszowie odbyła się 12-ta 
aukcja „Bliźniemu swemu…”. Na tę edycję artyści ofiarowali 295 prac (malar-
stwo, grafika, rzeźba, fotografia). W sumie wylicytowano 760 tys. zł. aukcja 
była poprzedzona wystawami w Warszawie, Wrocławiu, Koszalinie, Katowi-
cach i rzeszowie. 

„Talerz Miłosierdzia” to nowa akcja n. Towarzystwa i Fundacji. akcja nawiązu-
je do tradycji zostawiania jednego miejsca przy stole dla nieznanego przy-
bysza. Od połowy listopada do końca grudnia 2012 r. w 60 miastach Polski 
rozprowadzane były Talerze Miłosierdzia. Były ofiarowywane darczyńcom 
w zamian za przekazane datki. Zebrano kwotę 212 tys. Więcej o działalności 
Fundacji na stronie: www.blizniemuswemu.pl

ZarZąD GŁóWNy

pełnił rolę integrującą i wspomagającą koła oraz reprezen-tował Towarzy-
stwo wobec władz centralnych. Biuro ZG organizowało spotkania dla kół, wy-
dawało biuletyn wewnętrzny, prowadziło stronę internetową Towarzystwa, 
akcję pozyskiwania 1% PIT. Wraz z partnerami z innych organizacji realizo-
waliśmy zadanie 4 Projektu Systemowego 1.18 POKl „Tworzenie i rozwijanie 
standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”. Zorganizowaliśmy 
we Wrocławiu seminarium nt żebractwa z udziałem pracowników socjal-
nych, Policji, Straży Miejskiej, szpitali, urzędu Miejskiego, dworców kolejo-
wych, organizacji pozarządowych.

FINaNSOWaNIE

Przychody wyniosły 49 119,- tys. zł. w tym: ze środków publicznych - 42,31%; 
dary od osób fizycznych i prawnych - 7,45%; dary rzeczowe - 9,41%; wpłaty 
korzystających z pomocy - 14,54%; z 1 % podatku - 1,15%; przychody na re-
alizację projektów unijnych - 15,91% 

Koszty wyniosły 46 258,- tys. zł. w tym: koszty pracy - 37,20%; koszty żyw-
ności - 13,39%; koszty materiałów, energii, usług - 26,56%; koszty Zarządu 
Głównego 0,82%, koszty realizacji projektów unijnych 17,32%.   

Dane obejmują wszystkie koła (także mające osobowość prawną).

Placówki w dużej mierze opierają się na ofiarności społecznej. Prawie cał-
kowicie 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., i Dębnie. Kilka kół organizowało zbiórki żywności w sklepach. Koła 
w Bielsku-Białej, Miechowie i Wrocławiu prowadziły stałe kiermasze z używa-
ną odzieżą i aGD; koło w Zabrzu zorganizowało kiermasz ozdób wykonanych 
przez mieszkanki. Prowadziliśmy także promocję przekazywania 1% PIT.

DZIęKuJEMy

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



33. Łódzkie ul. Nowe Sady 17  ✤  94-114 Łódź 2 schroniska dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, 

Schronisko dla sam. matek, Mieszkania readaptacyjne, Świe-

tlica dla dorosłych; nocny autobus dla bezdomnych, Centrum 

Terapii Bezdomności

34. Miechowskie ul. M. Konopnickiej 7 ✤ 32-200 Miechów Schronisko dla mężczyzn, punkt wydawania odzieży 
i żywności

27. Koszalińskie ul. Mieszka I 16  ✤ 75-129 Koszalin Schronisko dla mężczyzn i kobiet; noclegownia i ogrzewalnia 

dla mężczyzn i kobiet; mieszkanie readaptacyjne

28. Krakowskie ul. Józefa 5  ✤ 31-056 Kraków Punkt wydawania odzieży i żywności

29. Krośnieńskie ul. Wojska Polskiego 26  ✤ 38-400 Krosno Schronisko dla mężczyzn i Kuchnia

30. lubelskie ul. Królewska 17/8  ✤ 20-109 lublin

31. lubińskie ul. Parkow 1  ✤ 59-300 lubin Schronisko dla mężczyzn, ogrzewalnia dla mężczyzn

32. Łańcuckie ul. Ottona z Pilczy 2  ✤ 37-100 Łańcut Kuchnia, świetlica, łazienka, punkt wydawania 

odzieży, punkt medyczny

Nasza strona internetowa www.bratalbert.org.pl   ✤ Konto: PKO BP IV O. Wrocław 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118  ✤ kRS nr 0000069581

12. Gdańskie ul. Przegalińska 135 ✤ 80-690 Gdańsk W Gdańsku: Schronisko dla mężczyzn Nowy Port, Schronisko 

dla mężczyzn Przegalina, Noclegownia dla mężczyzn, Ogrze-

walnia, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Treningu 

umiejętności Społecznych; Dom wspólnotowy w Gdyni; 

Punkty wydawania odzieży w Sopocie i Gdyni

13. Gliwickie ul. Zwycięstwa 16-18 /7 ✤ 44-100 Gliwice Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn 

i jadłodajnia, 3 mieszkania readaptacyjne, Klub Integracji 

Społecznej

14. Gorzowskie ul. Strażacka 66 ✤ 66-400 Gorzów Wlkp. Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, 

Mieszkanie readaptacyjne

15. Gorzyckie ul. Sandomierska 84a ✤ 39-432 Gorzyce Dom dla starszych i chorych kobiet 

16. Grudziądzkie ul. Parkowa 22/24  ✤ 86-300 Grudziądz Klub Integracji Społecznej, Schronisko, noclegownia i ogrze-

walnia dla mężczyzn w Grudziądzu; Schronisko dla mężczyzn 

w Smętowie Granicznym, Punkty wydawania żywności 

w Grudziądzu i Smętowie

17. Inowrocławskie ul. Jacewska 118  ✤ 88-100 Inowrocław Schronisko, ogrzewalnia, mieszkanie readaptacyjne dla 

mężczyzn, Jadłodajnia, Magazyn żywności

18. Jarosławskie ul. Jasna 4 ✤ 37-500 Jarosław Dom dla starszych i chorych kobiet, Kuchnia

19. Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51 ✤ 58-500 Jelenia Góra Schronisko i noclegownia dla mężczyzn, Schronisko dla 

starszych mężczyzn, Punkt pomocy materialnej

20. Kaliskie ul. Warszawska 93a ✤ 62-800 Kalisz Schronisko dla mężczyzn

21. Katowickie ul. Sądowa 1 ✤ 40-078 Katowice Ogrzewalnia z noclegownią dla mężczyzn

22. Kąkolewnickie ul. lipowa 25  ✤ 21-302 Kąkolewnica Punkt wydawania żywności i odzieży

23. Kępińskie ul. Kościuszki 9  ✤ 63-600 Kępno Noclegownia dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży 

i żywności, świetlica

24. Kieleckie ul. żeromskiego 36a  ✤ 25-370 Kielce Schronisko dla mężczyzn, mieszkania readaptacyjne, nocle-

gownia,  ogrzewalnia - Kielce, Dom Samotnej Matki - Wierna 

rzeka

25. Kłodzkie ul. Wyspiańskiego 2d  ✤ 57-300 Kłodzko Punkt wydawania żywności i odzieży

26. Kodeńskie ul. 1 Maja 30  ✤ 21-509 Kodeń Dom Pogodnej Starości dla kobiet

lp. kOŁO adReS kOŁa PROWadzOne PlacóWkI

1. Bielickie Bielice 127 ✤ 48-316 Łambinowice Dom dla chorych i niepełnosprawnych, Schronisko dla 

mężczyzn, Punkty wydawania żywności w Bielicach i odzieży 

w Łambinowicach

2. Bielskie ul. legionów 16  ✤ 43-300 Bielsko-Biała Kuchnia, Łaźnia, Punkt wydawania odzieży, Świetlica

3 Brzeskie Pępice 81 ✤ 49-317 Przylesie Schronisko dla mężczyzn

4. Brzezińskie ul. Św. anny 35  ✤ 95-060 Brzeziny Schronisko sezonowe dla mężczyzn, punkt  wydawania 

odzieży i żywności, Łaźnia

5. Bytomskie ul. Katowicka 34/12  ✤ 41-902 Bytom Klub Integracji Społecznej, punkt wydawania żywności, 

odzieży i sprzętów

6. Chełmskie ul. Wołyńska 69 ✤ 22-100 Chełm Schronisko dla mężczyzn

7. Częstochowskie ul. Kilińskiego 8 ✤ 42-200 Częstochowa Punkt pomocy socjalnej

8. Człuchowskie ul. Średnia 14  ✤ 77-300 Człuchów Łaźnia i pralnia

9. Dębickie ul. Słoneczna 1 ✤ 39-200 Dębica Schronisko dla mężczyzn z noclegownią sezonową

10. Dębnowskie ul. Demokracji 12  ✤ 74-400 Dębno Schronisko dla mężczyzn

11. Dynowskie ul. ks. Józefa Ożoga 12a  ✤  36-065 Dynów Dom pogodnej starości, miejsca schroniskowe dla 

bezdomnych, NZOZ Dynów



40. Pleszewskie ul. Piaski 41 ✤ 63-300 Pleszew Schronisko z noclegownią dla mężczyzn

41. Poznańskie ul. Warzywna 17  ✤ 61-658 Poznań Schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży

42. Przemyskie ul. Wybrzeże Marsz. Focha 12 ✤ 37-700 Przemyśl Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia

43. Puławskie ul. rybacka 6  ✤ 24-100 Puławy Schronisko dla mężczyzn

44. rybnickie Przegędza, ul. Mikołowska 78 ✤ 44-238 leszczyny Schronisko dla mężczyzn

45. Sanockie ul. Przemyska 24 ✤ 38-500 Sanok Dom Bezdomnego Inwalidy, Zakład Pielęgnacyjno 

-Opiekuńczy, Kuchnia,  Łaźnia, Punkt wydawania odzieży

46. Siemianowickie ul. Sobieskiego 21 ✤ 41-100 Siemianowice Śl.

47. Skoszyńskie Skoszyn 64  ✤ 27-542 Waśniów Schronisko dla rolników i osób starszych

48. Słupskie ul. leśna 6 ✤ 76-200 Słupsk Ogrzewalnia, Noclegownia dla mężczyzn, Schronisko dla 

mężczyzn, Mieszkanie readaptacyjne

49. Stalowowolskie ul. Ks. J. Popiełuszki 4 ✤ 37-450 Stalowa Wola Schronisko dla mężczyzn, Dom dziecka, mieszkanie 

chronione 

50. Suwalskie ul. Wojska Polskiego 36 ✤ 16-400 Suwałki

51. w Świdnicy ul. Westerplatte 51 ✤ 58-100 Świdnica Schronisko dla mężczyzn,  Kuchnia

52. w Świdniku ul. Niepodległości 11 ✤ 21-040 Świdnik Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia

53. Tapińskie Tapin 120 ✤ 37-562 rokietnica Punkt wydawania odzieży i żywności, Świetlica dla dzieci

54. Terespolskie ul. Wojska Polskiego 102 ✤ 21-550 Terespol Świetlica dla dzieci

55. Tomaszowskie ul. luboszowska 71 ✤ 97-200 Tomaszów Maz. Schronisko dla mężczyzn, punkt wydawania żywności

56. Warszawskie laski, ul. Brzozowa 37 ✤ 05-080 Izabelin Schronisko dla samotnych matek w laskach, Świetlice dla 

dzieci w Izabelinie i laskach

57. Warszawa-Praga ul. Knyszyńska 1 ✤ 03-647 Warszawa Schronisko dla mężczyzn

58. Wisłockie Wisłok Wielki 26a ✤ 38-543 Komańcza Kuchnia i świetlica dla dzieci

59. Włoszczowskie ul. Partyzantów 3 ✤ 29-100 Włoszczowa Kuchnia

60. Wrocławskie ul. Bp Bogedaina 5 ✤ 50-514 Wrocław We Wrocławiu: Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla ko-

biet i matek z dziećmi, Noclegownia dla kobiet, Noclegownia 

dla mężczyzn, Łaźnia i pralnia; Ogrzewalnia sezonowa dla 

mężczyzn i kobiet; Schronisko dla mężczyzn w Szczodrem

61. Zabrzańskie ul. Wolności 241 oficyna ✤ 41-800 Zabrze Schronisko dla kobiet, Schronisko dla mężczyzn, Mieszkania 

readaptacyjne dla kobiet, Klub albertyński

62. Zamojskie ul. Orlicz-Dreszera 2 ✤ 22-400 Zamość Schronisko dla mężczyzn

63. Ziębickie ul. Gliwicka 4 ✤ 57-220 Ziębice 

64. Zgorzeleckie ul. henrykowska 4 ✤ 59-900 Zgorzelec Schronisko i noclegownia  sezonowa dla mężczyzn

65. żarskie ul. Św. Brata alberta 2  ✤ 68-200 żary Dom Samotnej Matki, Kuchnia

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

Schronisko dla starszych kobiet w lipowej

ODDZIaŁ aDrES ODDZIaŁu KOŁa NalEżąCE DO ODDZIaŁu

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

lp. KOŁO aDrES KOŁa PrOWaDZONE PlaCóWKI

35. Mieleckie ul. Sandomierska 19 ✤ 39-300 Mielec Schronisko dla mężczyzn

36. Nowosolskie ul. Muzealna 46  ✤  67-100 Nowa Sól Kuchnia, , Punkt wydawania odzieży i żywności

37. Ostrowskie ul. Kard. ledóchowskiego 4  
⬗ 63-400 Ostrów Wp.

Schronisko z noclegownią dla mężczyzn, Punkt wydawania 
żywności

38. Otmuchowskie Jasienica Górna 37  ✤ 48-364 Kałków Schronisko dla mężczyzn

39. Pabianickie ul. Moniuszki 10   ✤ 95-200 Pabianice Kuchnia, Punkt wydawania odzieży i żywności, Świetlica, 
Łaźnia i pralnia

adresy i telefony placówek oraz numery kont bankowych są na naszej stronie internetowej


