
Działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2020 roku 

 
Towarzystwo jest katolicką organizacją dobroczynną, 
której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim 
w duchu Patrona św. Brata Alberta:  
 
 „...każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, 
a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało...” 
 
Powyższą zasadę, która obowiązywała w przytuliskach 
organizowanych przez św. Brata Alberta, Towarzystwo 
stara się stosować także w swoich ośrodkach. 
 
Towarzystwo w 2020 roku to  

 62 koła, zrzeszające 2,3 tys. członków i 1200 
pracowników 

 58 schronisk, 7 schronisk z usługami opiekuńczymi 

 72 mieszkania readaptacyjne 

 4 domy dla matek z dziećmi, 1 Dom Dziecka  

 2 Domy Pomocy Społecznej, 1 Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy, 1 Hospicjum 

 1 ośrodek dla eksmitowanych, 1 zespół mieszkań 
wspieranych 

 20 noclegowni, 14 ogrzewalni 

 1 Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym 

 3,5 tys. osób przebywających w tych placówkach  

 12 kuchni i jadłodajni, 10 łaźni 

 24 punkty wydawania żywności, odzieży, sprzętów 

 3 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji 
Społecznej 

 1 Dom Dziennego Pobytu, 3 świetlice dla dzieci i 4 dla 
dorosłych 

 4 Spółdzielnie Socjalne 

 Ośrodek MiserArt – miejsce spotkania artystów i ludzi 
wykluczonych 

 Cafe Albert – Klub mieszkańca 

 330 wolontariuszy zaangażowanych w działania 
Towarzystwa 

 
COVID -19 

 
Epidemia wirusa COVID-19 zmieniła działalność całego 
Towarzystwa. Obostrzenia dotyczące spotkań, nakaz 
stosowania wzmożonych środków ochronnych oraz obawy 
przed zakażeniem i zachorowaniem zdecydowanie 
ograniczyły, a w niektórych sytuacjach nawet zawiesiły, prace 
kół na rzecz osób bezdomnych, samotnych, chorych, 
potrzebujących.    
 
Działania podjęte przez koła w związku z epidemią 
 wprowadzono nowe zasady higieniczne, tj. dezynfekcja 

pomieszczeń, noszenie maseczek ochronnych, częstsze 
mycie i dezynfekcja rąk, używanie rękawiczek 
jednorazowych, kontrola stanu zdrowia, wykonywanie 
testów na obecność wirusa 

 wydzielono pomieszczenie na izolatkę dla osób 
zakażonych wirusem COVID-19 

 ograniczono wyjścia z placówek i spotkania z osobami 
zewnętrznymi – placówkę opuszczały osoby pracujące, 
udające się do lekarza lub celem załatwienia spraw 
urzędowych 

 ograniczono spotkania wśród mieszkańców placówek – 
spotkania w małych grupach z zastosowaniem 2 
metrowej odległości 

 ograniczono przyjmowanie nowych mieszkańców do 
placówek - przyjmowano osoby z negatywnym wynikiem 
testu 

 wprowadzono 48 godzinny system pracy dla personelu 
 wprowadzono dla personelu nakaz pracy w rękawiczkach 

i maseczkach, a w przypadku zakażenia - w kombinezonie 
 osoby w kryzysie bezdomności przebywające 

w samodzielnych mieszkaniach stosowały zasady 
obowiązujące wszystkich obywateli 

 odwołano liczne wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, 
sportowe i rozrywkowe 

 
Działania podjęte przez Zarząd Główny w związku 
z epidemią 

 Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy 
streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom 
bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej 
w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej COVID-
19. 
Działanie realizowano w ramach projektu „Akademia 
streetworkigu” i skierowano do osób przebywających 
w przestrzeni publicznej. Zrealizowano: 
 zaopatrzono koła w środki ochrony osobistej (m. in. 

maseczki, rękawiczki, kombinezony ochronne, środki 
dezynfekujące) – 4 038 sztuk 

 przekazano 32 000 maseczek dla osób przebywających 
w przestrzeni publicznej 

 w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu uruchomiono 
mobilne punkty wsparcie, czyli autobusy, które rozwoziły 
żywność (rozdano 90 268 posiłków), odzież (wydano 
8729 sztuk), udzielały pomocy przed medycznej, porad. 
Ze wsparcia skorzystało 75 571 osób 

 zwiększono działania streetworkerów, którzy dotarli do 
595 zupełnie nowych osób, z którymi spotkali się łącznie 
8 424 razy 

 w Gdańsku, Gliwicach, Jeleniej Górze, Warszawie 
i Wrocławiu uruchomiono placówki buforowe - zespoły  
mieszkalnych modułów kontenerowych, posiadające 
osobne węzły sanitarne i dodatkowe izolatki. Ośrodki 
przeznaczone były dla osób dotychczas przebywających 
w przestrzeni publicznej, które wyraziły wolę 
zamieszkania w noclegowni czy schronisku. Wówczas 
przechodziły dobrowolną 14-dniową izolację. W trakcie 
pobytu podopieczni mieli zapewnione schronienie, 3 
posiłki dziennie, odzież, środki czystości i higieny, 
podlegali regularnym badaniom. Placówka zapewniała 
stałą pomoc medyczną, a także pracę socjalną, terapię 
uzależnień, poradnictwo oraz aktywizację społeczną 
i zawodową. Z pomocy skorzystało 1162 osób (1128 
mężczyzn, 34 kobiety), przepracowano ponad 11 516 
osobodni  

 w Gdańsku, Gliwicach, Jeleniej Górze, Warszawie 
i Wrocławiu uruchomiono noclegownie niskoprogowe, 
których zadaniem buło wspieranie osób bezdomnych, 
uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, 
których stan psychiczny nie pozwalał na poddanie się 
izolacji w placówce buforowej. Podopieczni mogli 



korzystać ze wsparcia terapeuty, pracownika socjalnego, 
ratownika medycznego i lekarza pełniącego dyżur 
telefoniczny. Dodatkowo zapewniono 3 posiłki dziennie, 
odzież, środki ochrony i higieny osobistej. Pomocy 
udzielono 372 osobom przez 5471 osobodni 

 Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów – pod 
koniec 2020 roku Zarząd Główny wraz z Premierem RP, 
MRiPS, ARM i spółką Energa uruchomiło inicjatywę, której 
celem było przekazanie 500 ton żywności osobom ubogim, 
bezdomnym  i zagrożonym wykluczeniem społecznym na 
terenie całego kraju. Dostarczono m. in. produkty zbożowe, 
warzywa konserwowe, dania gotowe, konserwy rybne 
i mięsne, olej, herbatę, cukier. Żywność trafiła do najbardziej 
potrzebujących jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.    

 

Schroniska 
 
W 2020 r. na terenie Polski Towarzystwo prowadziło 49 
schronisk męskich na 2421 miejsc, 6 schronisk męskich 
z usługami opiekuńczymi – 242 miejsca, 9 schronisk dla 
kobiet na 277 miejsc oraz 1 schronisko z usługami 
opiekuńczymi dla mężczyzn i kobiet – 50 miejsc. 
W dniu 31.12.2020 w schroniskach przebywało 2519 osób, 
z tym że 1580 z nich było tam przez cały rok, 1009 przez 3 
lata i dłużej. 149 osób zmarło. Liczba mieszkańców zimą 
i jesienią jest wyższa, latem spada: w dniu 30.06 było 2320  
osób. 
 
Schroniska  
 

 
Miejscowość Dla Miejsc 

Osób 
31 XII 

1 Bielice m 70 52 

2 Chełm m 50 67 

3 Dębica ul. Słoneczna m 35 42 

4 Dębica  ul. Św. Brata Alberta k 50 21 

5 Dębica  ul.  Św. Brata Alberta m 80 81 

6 Dębno m 30 30 

7 Gdańsk ul. Równa m 80 73 

8 Gdańsk ul. Starowiślna m 83 53 

9 Gliwice ul. Św. Brata Alberta m 80 66 

10 Gliwice ul. R. Traugutta m 60 45 

11 Grudziądz m 88 71 

12 Inowrocław m 68 59 

13 Jarosław k 35 29 

14 Jasienica m 50 45 

15 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka m 44 46 

16 Jelenia Góra ul. Wolności m 33 33 

17 Kalisz m 40 36 

18 Katowice m 6 3 

19 Kielce m 42 29 

20 Koszalin k 5 3 

21 Koszalin m 35 27 

22 Krosno m 20 12 

23 Lubin m 40 29 

24 Łódź ul. Nowe Sady m 170 153 

25 Łódź ul. Szczytowa m 45 41 

26 Łódź ul. Kwietniowa k 70 61 

27 Miechów m 38 28 

28 Mielec m 21 15 

29 Mielec k 8 0 

30 Nowy Skoszyn k 14 14 

31 Nowy Skoszyn m 12 9 

32 Ostrów Wlkp. m 17 14 

33 Pabianice m 30 38 

34 Pępice  m 40 33 

35 Pleszew m 41  29 

36 Poznań m 23 19 

37 Przegędza m 80 70 

38 Przemyśl m 50 57 

39 Puławy m 40 36 

40 Sanok m 88 88 

41 Siemianowice m 35 27 

42 Słupsk m 38 32 

43 Smętowo m 40 28 

44 Stalowa Wola m 18 13 

45 Szczodre m 87 108 

46 Świdnica ul. Westerplatte m 80 63 

47 Świdnica ul. Św. Br. Alberta k 18 18 

48 Świdnik m 45 38 

49 Tomaszów Mazowiecki m 28 24 

50 Ustka czynne do 31.12.2020 m 33 4 

51 Warszawa-Praga m 28 21 

52 Wodzisław m 24 17 

53 Wrocław ul. Bogedaina m 105 85 

54 Wrocław ul. Strzegomska k 72 30 

55 Zabrze  k 5 5 

56 Zabrze m 42 38 

57 Zamość m 33 22 

58 Zgorzelec m 56 52 

 
Razem 

 
2698 2282 

 
Schroniska z usługami opiekuńczymi 
 

 
Miejscowość Dla Miejsc 

Osób 
31 XII 

1 Bielice m 53 53 
2 Gdańsk m 130 93 
3 Grudziądz m 12 12 
4 Jelenia Góra m 18 15 
5 Lubin m 5 4 
6 Słupsk m 24 15 
7 Świdnica m, k 50 45 
 Razem  292 237 

 
Praca opiekuńczo – wychowawcza 

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

 pomoc lekarska 
Schroniska kierowały chorych do publicznych przychodni. 
W razie potrzeby pomagały w umówieniu wizyty, dowoziły 
na badania oraz pomagały w realizacji recept. W 4 
schroniskach działały gabinety lekarskie, a w 19 - 
pielęgniarskie. Pomoc psychiatry była dostępna w 8 



schroniskach, pozostałe zapewniały ją w instytucjach 
zewnętrznych. 12 osób przebywało w sanatoriach. W Sanoku 
prowadzono rehabilitację oraz 4 osoby były na turnusach 
rehabilitacyjnych w szpitalach.  
 

 opieka duszpasterska 
W 36 schroniskach są kaplice, w tym 20 ma Najświętszy 
Sakrament. 50 schronisk było objętych opieką kapelana - 
księdza z parafii lub zakonu. W 2 domach kapelan był 
codziennie, w 19 - co najmniej raz na tydzień, w 13 raz na 
miesiąc lub częściej. Msze św. były odprawiane w 3 
schroniskach codziennie, w 20 - raz lub 2 razy na tydzień, w 8 
- raz lub dwa razy w miesiącu, w 5 - kilka razy w roku. 
Z reguły uroczyście obchodzone jest święto naszego Patrona 
(w Przemyślu poprzedzone rekolekcjami). W 24 schroniskach 
odbyły się rekolekcje wielkopostne, a w 22 adwentowe. 
W wielu schroniskach odbywały się różne nabożeństwa – 
najczęściej różaniec i majowe; w Ostrowie Wlkp. w Wielkim 
Poście i Adwencie były nabożeństwa pokutne ze spowiedzią 
św. Rożne grupy modlitewne odwiedzały (w czasie, gdy było 
to możliwe) schroniska w Gdańsku, Sanoku, Wrocławiu 
i Zabrzu. Członkowie i wolontariusze Koła Gliwickiego 
zorganizowali Dzień Czystości Słowa. W Katowicach odbyły 
się spotkania w ramach projektu „Biblia wykluczonych”. 
W Bielicach zamawiano Msze św. za zmarłych mieszkańców; 
co miesiąc była Msza św. za śp. Jerzego Marszałkowicza, 
inicjatora powstania Towarzystwa.  
 

 praca socjalna 
W 2020 roku w wyniku pracy socjalnej: 
 393 os. otrzymało dowód osobisty 
 171 os. uzyskało legalną pracę 
   73 os. uzyskały mieszkanie 
 307 os. przyznano rentę, emeryturę, zasiłek stały 
 142 os. przeszły do Domów Pomocy 
   73 os. wróciły do rodzin 

 
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności 
podpisały 852 osoby w 24 schroniskach. 1553 osoby 
podpisały kontrakt socjalny. W Jeleniej Górze odbywały się 
zebrania społeczności. W 41 schroniskach pracownicy 
socjalni byli zatrudnieni na stałe, w pozostałych przychodzili 
z miejscowego OPS lub ośrodka, który skierował mieszkańca. 
Pomoc psychologa była dostępna w 26 schroniskach na 
miejscu, w pozostałych była zapewniona w instytucjach 
zewnętrznych. W 17 schroniskach z porad prawnych można 
było skorzystać na miejscu, w 44 usługa była zapewniona 
w instytucjach zewnętrznych, 4 schroniska jej nie oferowały. 
W 9 placówkach odbyły się różne warsztaty i szkolenia 
(kulinarne, gospodarowanie budżetem, obsługa komputera, 
pierwsza pomoc, reżim sanitarny i in.)  
 

 pomoc w chorobie alkoholowej 
Leczenie odwykowe odbyło 200 osób z 40 schronisk. 
Terapeuci ds. uzależnień byli dostępni w 27 schroniskach na 
miejscu, w pozostałych pomoc była zapewniona 
w instytucjach zewnętrznych. 
Grupy AA działały w 18 schroniskach, jednakże mieszkańcy 
preferują spotkania w mieście. W Zabrzu i Żarach odbyły się 
zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień, w Tomaszowie 
działa grupa wsparcia. 
Wśród mieszkańców placówek Towarzystwa występują także 
uzależnienia: od narkotyków (w 23 schroniskach), leków 
(w 15), dopalaczy (w 11), innych śr. psychoaktywnych (w 11), 
hazardu (w 16), nikotyny (w 11). 

 praca 
Pomoc w poszukiwaniu pracy 
W Bielicach przeprowadzono szkolenia z pisania pism, 
załatwiania spraw urzędowych, uzyskiwania dokumentów. 
W Gdańsku pomagał specjalista ds. rozwoju i motywacji. 
W Pleszewie w ramach projektu dla każdego mieszkańca 
opracowano ścieżkę wsparcia; dostępny był psycholog, 
doradca zawodowy, terapeuta uzależnień; odbył się kurs 
poszukiwania pracy oraz 2 kursy zawodowe zakończone 4-ro 
miesięcznym stażem – ukończyło je 15 osób. 
W Siemianowicach Śl. Albertowskie Centrum Aktywności 
Lokalnej prowadziło aktywizację społeczną i zawodową 
(pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, pomoc 
psychologiczna).  
Jednak większość mieszkańców nie jest zdolna do pracy na 
rynkowych warunkach. Opiekunowie w placówkach włączali 
te osoby, stosownie do ich możliwości, do różnych prac 
w schronisku, przy pozyskiwaniu środków finansowych oraz 
na rzecz swojej miejscowości. 
Praca na rzecz placówki 
W schronisku pomagali słabszym i niepełnosprawnym 
mieszkańcom, utrzymywali czystość w budynkach 
i w otoczeniu, pracowali w kuchni, wykonywali przetwory,  
pracowali w kotłowni, pralni, jako kierowcy, wykonywali 
konserwacje i bieżące remonty budynków. W Skoszynie 
i Smętowie prowadzili małe gospodarstwa rolne, w Jasienicy 
i Smętowie hodowali trzodę, w Kaliszu kury, w 6 schroniskach 
uprawiali ogrody warzywne (największy w Puławach). 
W Pleszewie pozyskiwali drewno na opał, w Grudziądzu 
sprzedawali znicze. 
Praca na rzecz lokalnej społeczności 
Prace porządkowe na cmentarzach, ulicach, przystankach, 
parkach; sprzątanie i odśnieżanie terenu parafii, placówek 
służby zdrowia i oświaty; pomoc starszym i chorym sąsiadom 
w cięższych pracach, pomoc podopiecznym OPS 
w przeprowadzkach. Pomagali innym organizacjom przy 
rozładunkach i dystrybucji żywności. W Warszawie szyli 
i rozprowadzali maseczki. W Grudziądzu, Pleszewie i Słupsku 
pomagali przy organizacji miejskich i parafialnych imprez 
plenerowych (np. w Pleszewie zbudowali szopkę w rynku). 
W Sanoku opiekowali się bezdomnymi psami.  
 

 życie w schronisku 
Placówki starają się aktywizować mieszkańców także przez 
rozwój zainteresowań. Pandemia mocno ograniczyła dostęp 
do imprez sportowych i kulturalnych. 
Popularne są szachy (odbyły się turnieje w Gdańsku, 
Grudziądzu, Kaliszu), tenis stołowy (Gdańsk, Grudziądz). We 
Wrocławiu trenuje drużyna piłki nożnej ulicznej. W Sanoku 
jest siłownia. W Gdańsku były wyjścia na mecze piłki nożnej. 
W schroniskach jest dostęp do telewizji, radia i prasy, 
w wielu są biblioteczki. W Kaliszu, Miechowie, Pleszewie 
i Wrocławiu są pracownie komputerowe. W Gdańsku i 
Szczodrem prowadzono terapię zajęciową. W Gliwicach 
działa klub filmowy, w Rybniku – „Teatr dziki”, a  W 
schronisku w Lubinie odbyło się spotkanie z P. Jerzym 
Górskim, Mistrzem świata w triathlonie, w Łodzi spotkanie z 
aktorem Lechem Dyblikiem. W Gliwicach ogłoszono Dzień 
Czystości Słowa, w Jarosławiu obchodzono Dzień Chorego. 
Wyjścia edukacyjne i kulturalne przygotowano dla 
mieszkańców schroniska w Warszawie (m. in. do Pałacu 
Prezydenckiego na spotkanie z Pierwszą Damą).  
 
 
 



Fotografia statystyczna 
Mieszkańców schronisk w dniu 31.12.2020:  
 

 

 6,6% miało legalną pracę, a 4,8% pracę bez umowy 

 27,6% otrzymywało rentę, emeryturę 

 31,9% otrzymywało zasiłek stały 

 42,1% było niepełnosprawnych, w tym 12,0% w stopniu 
znacznym 

 9,1% miało stałe zameldowanie 
 

Noclegownie, ogrzewalnie, autobus, streetworking 

 
Działało 20 noclegowni, w sumie na 638 miejsc. 
Noclegownie to placówki interwencyjne. Są czynne cały rok 
(poza Gliwicami i Pabianicami) w porze wieczorowo-nocnej. 
Zapewniają nocleg oraz przynajmniej jeden posiłek (zupę lub 
kanapki i herbatę). Oferują także kąpiel, odzież, pranie. 
W większości jest możliwość kontaktu z pracownikiem 
socjalnym. 
W marcu 2020 roku noclegownie przekształcono w placówki 
całodobowe, wprowadzono 7 dniowy system pracy dla 
kadry, podopiecznym dostarczano gotowe posiłki trzy razy 
dziennie.  
 

 Miejscowość Dla Miejsc Przebywało 
31 XII 

1 Brzeziny  m 14 7 
2 Dębno m 20 19 
3 Gdańsk m 80 49 
4 Gliwice V-IX m 25 0 
5 Gorzów m 14 1 
6 Gorzów* m 34 22 
7 Grudziądz m 20 0 
8 Jelenia Góra m 20 14 
9 Katowice m 40 38 

10 Kielce m 20 17 
11 Kłodzko m 20 18 
12 Koszalin m, k 38 41 
13 Lubin m 6 8 
14 Łódź m 85 70 
15 Mielec m, k 12 11 
16 Nowa Sól m, k 34 20 
17 Ostrów Wlkp. m 18 14 
18 Pabianice I-IV i X-XII m 20 12 
19 Słupsk m 18 10 
20 Wrocław m 100 130 

 Razem  638 501 
*noclegownia o podwyższonym standardzie 
 
 

Działało 13 ogrzewalni – 2 całoroczne oraz 11 sezonowych.  
Ogrzewalnie to placówki interwencyjne. Są otwarte w porze 
wieczorowo-nocnej, a w razie dużych mrozów także w dzień. 
Przyjmowano spokojne osoby nietrzeźwe. Zapewniają 
miejsce siedzące, jeden posiłek, kąpiel, w razie potrzeby 
odwszawienie i odzież.  
W okresie wzmożonego zagrożenia ogrzewalnie zawiesiły 
działalność, potem pracowały w dużym ograniczeniu. 
Ogrzewalnie w Brzezinach i Mielcu nie funkcjonowały. 
Natomiast 18.03.2020 otwarto ogrzewalnie na 30 miejsc 
w Katowicach. Działała do 30.09.2020. 
 

 Miejscowość Czynna Dla Miejsc 
Przebywało 

31 XII 
1 Brzeziny X-III M 10 0 
2 Gliwice X-IV M,K 25 3 
3 Gorzów Wlkp. I-XII M,K 10 12 
4 Grudziądz I-XII M 30 14 
5 Inowrocław X-IV M 20 4 
6 Jelenia Góra X-IV M,K 15 4 
7 Koszalin X-IV M,K 8 9 
8 Lubin X-IV M,K 15 14 
9 Mielec X-III M,K 4 0 

10 Tczew X-III M 36 29 
11 Tomaszów Maz. X-III M,K 10 8 
12 Wrocław XI-IV M,K 50 34 
13 Zgorzelec X-IV M 14 4 

 Razem   247 135 
 
Koło w Gorzowie Wlkp. prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym. W ramach ośrodka funkcjonuje ogrzewalnia na 
10 miejsc (wykazana powyżej). 
 
Autobus dla potrzebujących 
To forma doraźnej pomocy osobom przebywającym 
w przestrzeni publicznej. Odpowiednio dostosowany 
autobus, w którym dyżurują wolontariusze, ratownicy 
medyczni, czasami pracownik socjalny, jeździ wyznaczoną 
trasą i wspiera osoby potrzebujące, które mogą otrzymać 
ciepły posiłek, czystą odzież, pomoc medyczną, a nawet 
zostać zawiezieni do ogrzewalni lub noclegowni. Zadanie 
realizowane jest w Gdańsku (Autobus SOS), Łodzi (Autobus 
dla bezdomnych i potrzebujących), Warszawie (Mobilny 
Punkt Poradnictwa) i Wrocławiu (StreetBus) w ścisłej 
współpracy gmin miejskich, kół Towarzystwa i innych 
organizacji pomocowych.  
 

Nazwa / Miasto 
Średnia dzienna 

liczba 
wspieranych osób 

Średnia dzienna 
liczba wydanych 

posiłków 
Autobus SOS 
w Gdańsku 

50 – 70 110 – 160 

Autobus dla 
bezdomnych 
i potrzebujących 
w Łodzi 

110 – 150 120 – 180 

Mobilny Punkt 
Poradnictwa 
w Warszawie 

220 – 260 280 – 320 

StreetBus 
we Wrocławiu 

120 – 170 180 – 260 

 

Ze względu na epidemię koronawirusa autobusy zostały 
uruchomione już na przełomie kwietnia i maja. 
Przekazywanie żywności, odzieży, środków ochronnych oraz 

Wiek %  Stan cywilny % 
do 20 lat 0,3  kawaler 34,4 
21-30 lat 2,4  żonaty 8,3 
31-40 lat 6,9  rozwiedziony 45,7 
41-50 lat 15,0  wdowiec 11,6 

51-60 lat 28,1  baza 2456 osób  
61-70 lat 33,7    
ponad 70 lat 13,6  Wykształcenie % 

baza 2531 osób   podstawowe 31,8 
   zawodowe 47,0 
   średnie 18,1 
   wyższe 3,3 

   baza 2514   osób    



pomoc medyczna były oferowane nie tylko osobom 
w kryzysie bezdomności, ale także innym, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji. Autobusy łącznie wydały ponad 90 tys. 
posiłków, 8 tys. sztuk odzieży. Z pomocy skorzystało ponad 
75 tys. osób. 
 

Streetworking 
W 10 miastach: Dębnie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., 
Grudziądzu, Jeleniej Górze, Katowicach, Pabianicach, 
Stalowej Woli, Warszawie i Wrocławiu pracowało 30 
streetworkerów (w tym 11 wolontariuszy). Docierali 
regularnie do ponad tysiąca osób przebywających 
w miejscach niemieszkalnych. W Gdańsku poprzez aplikację 
Arrels na smartfony mieszkańcy miasta mogą informować 
streetworkerów o miejscach, w których przebywają osoby 
bezdomne. Przeprowadzono także kampanię informacyjną 
o tej aplikacji.  
W czasie epidemii działania streetworkerów były wspierane 
przez autobusy dla potrzebujących. Streetworkerzy dotarli do 
około 600 osób i odwiedzali ich systematycznie. Odbyli 
ponad 8 tys. spotkań. Przekazywali żywność, środki 
ochronne, informowali o sytuacji epidemiologicznej oraz 
możliwościach uzyskania pomocy.  
 

Schroniska dla kobiet i dzieci  

 
Towarzystwo prowadzi 4 domy dla matek z dziećmi na 70 
miejsc, w tym 50 dla kobiet i 20 dla dzieci. W dniu 31.12.2020 
przebywały w nich łącznie 54 osoby. 
 

 Miejscowość Matki Dzieci 
1 Laski k/Warszawy 2 5 
2 Wierna k/Kielc 3 3 
3 Zabrze 6 10 
4 Żary 8 17 
 Razem 19 35 

 

W 2020 roku przyjęto 6 kobiet w ciąży, 32 matki i 59 dzieci. 
Urodziło się 7 dzieci. 
 

Praca opiekuńczo – wychowawcza 

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

 pomoc lekarska 
Mieszkanki korzystały z publicznych placówek zdrowia. 
W schronisku w Zabrzu była dostępna pomoc psychiatry. 

 opieka duszpasterska 
W domach w Wiernej i Żarach są kaplice z Najświętszym 
Sakramentem, w Zabrzu kaplica bez NS. 

 praca socjalna 
Efekty pracy socjalnej to: 
   8 kobiet otrzymało mieszkanie 
 12 kobiet uzyskało stałą pracę 
   6 kobiet otrzymało alimenty 
   6 kobiet przeszło leczenie odwykowe 

 

Psychologowie byli dostępni w 3 placówkach, mieszkanki 
Wiernej korzystały z placówek zewnętrznych. W Zabrzu w dni 
powszednie odbywały się zajęcia grupowe dla dzieci 
prowadzone przez pedagoga i jedną z matek (wg grafika), 
a dla kobiet 2 razy w tygodniu były zajęcia psycho-
edukacyjne.  W Żarach przeprowadzono zajęcia dotyczące 
uzależnień. Z porad prawnych mieszkanki korzystały 
w bezpłatnych poradniach lub zaprzyjaźnionych z domem 
instytucjach. Placówki utrzymują kontakty ze szkołami. 
W odrabianiu lekcji pomagają opiekunki i wolontariusze.  

Życie w schronisku 
Mieszkanki same utrzymywały porządek w domu i otoczeniu, 
gotowały, prały, upiększały dom. Pomagały w opiece nad 
chorymi współmieszkankami i dziećmi. Wspólnie obchodzi 
się święta i domowe uroczystości (Dzień Matki, Dzień 
Dziecka, Mikołajki itp.). W Zabrzu mieszkanki mogły korzystać 
z treningów fitness. 
 

Dom Dziecka  
 
Ochronka w Stalowej Woli jest to całodobowy Dom Dziecka 
dla 30 dzieci i młodzieży. Na koniec roku mieszkało 29 osób, 
w tym 11 pełnoletnich i 16 w wieku 14-17 lat. 6 osób było 
niepełnosprawnych i 9 chorych przewlekle. W 2020 r. 
2 osoby usamodzielniły się.  
W placówce jest zatrudniony psycholog, pedagog, 
wychowankowie są także objęci opieką duszpasterską parafii.  
Od marca nauka prowadzona była w formie zdalnej. 
Wychowankowie byli angażowani w prace domowe, takie jak 
sprzątanie, przygotowywanie posiłków i świąt. W domu 
panuje dobra, rodzinna atmosfera. 
Odbyły się jasełka z kolędowaniem, zabawa karnawałowa, 
andrzejki. Z okazji Dnia Dziecka był wyjazd do stadniny koni; 
na Dzień Chłopaka wyjazd do zajazdu w Obojni. Z powodu 
pandemii nie było wyjazdu na kolonie, w zamian odbyły się 3 
wycieczki wyjazdowe oraz wyjścia do parku linowego, parku 
wodnego, do kina, na kręgle.  
 

Mieszkania 
 
Mieszkania wspierane 
Mieszkania wspierane i domy wspólnotowe stanowią etap 
przejściowy przed zakwaterowaniem we własnym lokum. Są 
to pojedyncze mieszkania w mieście lub niewielkie budynki 
z samodzielnymi pokojami. Do mieszkań wspieranych 
kierowane są osoby, które w schronisku wykazały wolę 
powrotu do samodzielnego życia i mają źródło utrzymania. 
Mieszkańcy opłacają czynsz i media. Mają zapewnioną 
opiekę asystenta. Mieszkania są dostępne w 20 miastach.  
 

 Miejscowość Dla 
Liczba 

mieszkań 
Osób 
 31 XII 

1 Dębica m, k 8 24 
2 Gdańsk m 2 5 
3 Gdańsk-Przegalina m 6* 6 
4 Gdynia m 6* 9 
5 Sopot m 1 4 

6 
Gliwice, Ruda Śl., 
Świętochłowice 

m 3 10 

7 Gorzów Wlkp. m 4* 1 
8 Grudziądz m 1 4 
9 Inowrocław m 1 0 

10 Kalisz m 8 8 
11 Kielce m, k 10* 14 
12 Kłodzko k+d 1 5 
13 Koszalin m, k, k+d 5 14 
14 Łódź m 9* 10 
15 Przemyśl m 1 3 
16 Słupsk m 1 5 
17 Tomaszów m 1 2 
18 Wrocław m 1 1 
19 Zabrze k+d 3 5 

 Razem  72 130 
*liczba samodzielnych pokoi 
 



Projekt Dolne Młyny 
Koło Gdańskie realizuje projekt „Ekologiczne mieszkania ze 
wsparciem Dolne Młyny”. Projekt obejmuje 25 mieszkań 
komunalnych dla mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi. Na 
koniec 2020 r. mieszkało w nich 51 osób. Mieszkańcy sami 
utrzymują mieszkanie; po zakończeniu projektu przejmą za 
nie odpowiedzialność. Są pod opieką asystenta, co tydzień 
jest spotkanie społeczności. Wspólnie organizują imprezy 
i dbają o otoczenie domu. W 2020 r 25 osób uzyskało legalną 
pracę a 9 osób rentę, emeryturę lub zasiłek stały.   
 

Ośrodek dla eksmitowanych 
Koło Gdańskie na zlecenie gminy prowadzi Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznych. Przebywają tu osoby 
eksmitowane z zasobów lokalowych miasta Gdańska na 
podstawie postanowienia wystawionego im przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej. Klienci mogą przebywać w CTUS 
przez pół roku z możliwością przedłużenia o dodatkowe 6 
miesięcy, jeżeli z obiektywnych powodów mieszkaniec nie 
usamodzielnił się. Pobyt w CTUS może zakończyć się 
przyznaniem lokalu socjalnego. Wszyscy mieszkańcy byli 
objęci indywidualną opieką asystenta. Ośrodek dysponuje 47 
pomieszczeniami. W 2020 r. przyjęto 9 osób, w dniu 
31.12.2020 r. przebywały 33 osoby. W 2020 r. 10 osób 
przeszło do innego mieszkania, 2 - do DPS, 3 osoby zmarły.  
 

Domy dla osób starszych i chorych 

 
DPS w Dynowie 
Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób 
przewlekle somatycznie chorych ma 73 miejsca. W dniu 31 
XII 2020 przebywało 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), 
w tym 22 chorych i 38 w podeszłym wieku. W roku 2020 
przyjęto 15 osób. 
  

DPS w Kodniu 
Dom Pomocy Społecznej dla kobiet w podeszłym wieku 
dysponuje 26 miejscami. W dniu 31 XII 2020 przebywało tu 
20 kobiet. W roku 2020 przyjęto 11 pań.  
Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej są objęci posługą 
duszpasterską, w domach są kaplice. Dom w Dynowie 
wypożycza mieszkańcom miasta sprzęt ortopedyczny. 
 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sanoku (NZOZ) 
ZPO jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom 
przewlekle somatycznie chorym. Ma 30 miejsc. W dniu 31 XII 
2020 w placówce przebywało 26 osób (17 kobiet i 9 
mężczyzn), w tym 26 osób nieopuszczających łóżek. W roku 
2020 przyjęto 26 osób.  
 

Hospicjum stacjonarne w Żarach 
Ma 15 miejsc. W roku 2020 przebywało 128 osób. Na koniec 
roku pozostało 8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn). 
Pandemia koronawirusa powodowała duże kłopoty ze 
skierowaniami pacjentów do Hospicjum, a także utrudniała 
opiekę nad podopiecznymi w związku ze stosowaniem 
zaostrzonych obostrzeń sanitarnych.  
Zrezygnowano z działań wolontariuszy, co ograniczyło efekty 
akcji "Pola Nadziei". Jednakże Hospicjum otrzymało znaczną 
pomoc od mieszkańców i firm w postaci środków ochrony 
osobistej i sprzętu higienicznego. 
 

Kuchnie 
 

W Towarzystwie działa 12 kuchni, które w 2020 roku 
wydawały 1400 obiadów dziennie. 

 
 Miejscowość Dziennie W roku 

1 Bielsko 500 150,4 tys. 
2 Inowrocław 105 34,2 tys. 
3 Katowice 30 7,2 tys. 
4 Krosno 64 19,2 tys. 
5 Łańcut 67 17,0 tys. 
6 Nowa Sól 100 24,0 tys. 
7 Przemyśl 30 7,2 tys. 
8 Sanok 54 21,5 tys. 
9 Świdnik 135 34,4 tys. 

10 Wisłok Wielki 45 4,7 tys. 
11 Włoszczowa 160 35,5 tys. 
12 Zgorzelec 145 35,5 tys. 

 Razem 1435 392 tys. 
 
Kuchnie gotowały obiady na miejscu. 6 kuchni wydawało 
posiłki dwudaniowe, 7 – jednodaniowe. 36% obiadów było 
wydawanych bezpłatnie. Głównymi odbiorcami były osoby 
samotne - 81%, zaś 19% to rodziny. 
Również niektóre schroniska wydawały obiady osobom 
z miasta. W 2020 r. wydano 17 tys. obiadów, w tym 2,2 tys. 
w Jeleniej Górze i 2,2 tys. w Przegędzy. Kuchnia 
w Inowrocławiu wydawała także śniadania i kolacje - łącznie 
w roku 42 tys. posiłków.  
W związku z pandemią działania podjęło Koło w Kłodzku 
i wydawało ciepłe posiłki – w sumie rozdysponowano 254 
gotowych dań w czasie 1,5 miesiąca. Kuchnie w Wisłoku 
Wielkim i Włoszczowie zostały zamknięte, natomiast 
pozostałe jadłodajnie ograniczały czas pracy do 2-3 godzin 
dziennie oraz możliwość spożywania posiłków na miejscu. 
Przygotowywano gotowe dania w jednorazowych 
opakowaniach lub paczki żywnościowe. Zrezygnowano 
z organizacji publicznych wigilii i śniadań wielkanocnych. 
Pracownicy zaopatrzeni byli w maseczki, rękawiczki 
jednorazowe oraz fartuchy ochronne. Niektóre koła, jak 
Krośnieńskie, rozwoziło żywność mieszkańcom, którzy nie 
mogli opuszczać domów. 
 

Inne placówki 
 
Łaźnie 
W 2020 roku funkcjonowało 10 łaźni: w Bielsku-Białej, 
Człuchowie, Gdańsku, Grudziądzu, Koszalinie, Łańcucie, 
Sanoku, Słupsku, Tczewie i Wrocławiu. W ciągu roku przyjęto 
12,0 tys. osób, w tym 3,3 tys. w Bielsku-Białej. Również 
niektóre schroniska udostępniały nieodpłatnie swoje łazienki, 
z których skorzystało ponad 500 osób.  
Na czas wzmożonego zagrożenia działalność łaźni zawiesiły 
koła w Brzezinach, Inowrocławiu i Słupsku. 
 
Punkty wydawania 
22 punkty wydawania obsłużyło w 2020 roku 30 tys. osób. 
Wydawano głównie żywność (561 ton, w tym z POPŻ) i odzież 
używaną. Rzadziej sprzęty domowe, sprzęt rehabilitacyjny, 
opatrunki. Także schroniska wydały żywność (2,2 tys.) 
i odzież (3,7 tys.) osobom z zewnątrz. 
W okresie epidemii zamknięto punkty wydawania w 
Bielicach, Człuchowie, Gliwicach, Pabianicach, Sanoku, 
Słupsku, Tapinie, Zabrzu.  
 
Reintegracja społeczna i zawodowa 
Centra Integracji Społecznej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mają  
w sumie 110 miejsc; każde prowadzi kilka warsztatów 
zawodowych. W 2020 skorzystały z nich łącznie 143 osoby. 



Centra zawiesiły działalność od marca do lipca, potem 
działały w ograniczonym zakresie i w warunkach reżimu 
sanitarnego. 
Kluby Integracji Społecznej w Bytomiu i Gliwicach - z powodu 
pandemii w marcu działalność została zawieszona.  
Spółdzielnie Socjalne z udziałem naszych kół działały 
w Gdańsku, Jeleniej Górze, Koszalinie i Wrocławiu.  
W Łodzi i Wrocławiu kontynuowano projekty w dziedzinie 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.  
MiserArt we Wrocławiu jest to strefa kreatywna, która 
prowadzi pracownie sitodruku, dizajnu upcyklingowego, 
chleba oraz streetworking z ulicznym ambulatorium. Tutaj 
wspólny język przy tworzeniu znajdują ludzie wykluczeni 
i artyści.  
Cinema Albert Production to wytwórnia niskobudżetowych 
krótkich form dokumentalnych i fabularnych. Produkcją 
filmów zajmują się mieszkańcy schronisk, a pieczę nad 
realizacją ma kierownik schroniska we Wrocławiu. 
Klub mieszkańca Cafe Albert w Gdańsku to miejsce, w którym 
spotykają się mieszkańcy dzielnicy Dolny Wrzeszcz, realizują 
swoje zainteresowania, uczestniczą w wydarzeniach 
organizowanych dla lokalnej społeczności. Klub dodatkowo 
daje możliwość naturalnego integrowania się osób 
wykluczonych ze społeczeństwem. Oferta klubu obejmuje 
różnorodne aktywności w zakresie edukacji, sztuki, rekreacji. 
Ze względu na pandemię Klub nie działał od marca 2020 
roku. 
 

Świetlice 
W 2020 roku Towarzystwo prowadziło: Dom Dziennego 
Pobytu w Inowrocławiu na 15 miejsc, całoroczne świetlice dla 
dorosłych w Bielsku-Białej i Łańcucie - w sumie na 75 miejsc, 
świetlicę terapeutyczną w Bielsku-Białej na 60 miejsc oraz 
czynną w zimie świetlicę dla bezdomnych w Łodzi – 35 
miejsc.  
Dla dzieci i młodzieży były świetlice w Izabelinie, Tapinie 
i Wisłoku Wielkim – łącznie ponad 90 miejsc.  
Placówki były otwarte tylko do połowy marca, potem, ze 
względu na zwiększające się zagrożenie epidemiologiczne 
i obostrzenia dotyczące spotkań, zostały zamknięte. 
 

Różnorodne działania 
 
Porady 
Bezpłatnych porad prawnych udzielano w 19 kołach, porad 
psychologicznych w 16 kołach. Porady udzielano głównie 
telefonicznie lub przez komunikator internetowy. 
 

Dzieciom 
Półkolonie zorganizowały Koło w Ostrowie - dla 25 dzieci. 7 
kół rozdało dzieciom 376 paczek; koła w Ostrowie i Wisłoku 
zorganizowały także po 2 imprezy dla dzieci. 
 

Więźniom 
Kilka kół prowadziło działania na rzecz osadzonych – 
najczęściej korespondencję połączoną z wysyłką znaczków 
pocztowych, kart telefonicznych, odzieży, art. papierniczych. 
Wymianę listów prowadziły koła Krakowskie (95 osób) 
i Bielickie (50 osób).  
 

Spotkania świąteczne 
Ze względu na epidemię w 2020 roku nie odbyły się ani 
publiczne wieczerze wigilijne ani publiczne śniadania 
wielkanocne. W zamian przygotowano paczki żywnościowe, 
które rozdawano osobom ubogim, samotnym, bezdomny 
i najbardziej potrzebującym. Z okazji świąt rozdano 3,3 tys. 

paczek żywnościowych.  
Spotkania świąteczne odbyły się tylko dla mieszkańców 
schronisk, noclegowni, domów dla osób starszych i chorych 
oraz domu dziecka. 
 

Spotkania, szkolenia, wyjazdy 
Od wielu lat w dwóch terminach Towarzystwo organizuje dni 
skupienia pn. Jasnogórskie Dni Skupienia. Jednak ze względu 
na epidemię wirusa COVID-19 marcowe spotkanie nie odbyło 
się, a w listopadowym uczestniczyło kilkanaście osób, które 
dokonało uroczystego poświęcenia Sztandaru Towarzystwa. 
Dla pozostałej społeczność Towarzystwa przeprowadzono 
transmisję Mszy Św. na portalu społecznościowym.  
Jeszcze przed wybuchem epidemii pod koniec lutego 
w Poroszewicach odbyło się Spotkanie Kapelanów, w którym 
uczestniczyło 17 księży i 6 osób świeckich. Uczestnicy spotkali 
się z Asystentem Kościelnym Bp. Edwardem Janiakiem.  
W bardzo ograniczonym składzie i w warunkach reżimu 
sanitarnego w sierpniu w Skorzeszycach przeprowadzono 
szkolenia dla księgowych - 10 uczestników i przedstawicieli 
komisji rewizyjnych  - 20 uczestników oraz spotkania 
prezesów (23 osoby) i kierowników (19 osób). 
Tylko kilka kół zorganizowało imprezy okolicznościowe 
i spotkania integracyjne. 5 kół zorganizowało pielgrzymki lub 
wycieczki. 35-lecie działalności obchodziło Koło Kieleckie.  
 

Wyróżnienia 
Maria Skręt z Koła Łańcuckiego została wyróżniona statuetką 
„Aktywny Senior 2020”. 
Koło Krakowskie otrzymało nagrodę w konkursie 
Archidiecezji Krakowskiej „Błogosławieni Miłosierni”. 
Wyróżnienia i podziękowania za pracę wolontariacką 
otrzymali członkowie Towarzystwa w Dębnie, Tomaszowie 
Mazowieckim i Zgorzelcu. 
 

Budowy, remonty 
Budowy/adaptacje: W Mielcu miasto zakończyło budowę 
obiektu na schronisko dla kobiet, noclegownię i ogrzewalnię; 
Koło Mieleckie uruchomiło i prowadzi te placówki. 
Koło Dębickie zakończyło przebudowę dużego obiektu przy 
ul. Św. Brata Alberta, w którym mieszczą się schronisko dla 
mężczyzn, schronisko dla kobiet i mieszkania wspierane. Koło 
Gliwickie kontynuowało adaptację budynku przy ul. 
Traugutta.  
W Skoszynie zbudowano altanę; w Pleszewie urządzono 
pokój rozmów; w Kaliszu przebudowano garaż na magazyn 
żywności; w Puławach uruchomiono mroźnię i chłodnię.  
Remonty budynków wykonano: w Bielicach (strych), Kielcach 
(pokrycie dachu i ocieplenie noclegowni), Mielcu (elewacja), 
Pępicach (pokrycie dachu), Przegędzy (remont dachu), 
Warszawie (wzmocnienie ścian), Wrocławiu (izolacja ścian 
i dachu w budynku biura), Zabrzu (wymiana rynien 
w schronisku męskim). 
Remonty instalacji wykonano w Chełmie (c.o.), Dynowie 
(monitoring), Jarosławiu (inst. elektryczne), Kielcach (montaż 
paneli fotowoltaicznych), Szczodrem (podłączenie do 
kanalizacji miejskiej), Zamościu (wymiana inst. wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej). 
Remonty pomieszczeń wykonano m. in. w Chełmie (podłogi), 
Grudziądzu (łazienki, korytarze, drzwi), Krośnie (łazienki), 
Warszawie (łazienki, kuchnia, podłogi), Słupsku (2 pokoje 
i biuro). 
Dostosowywanie obiektów do standardów określonych przez 
MPRiPS prowadzono m. in. w Gliwicach i Pabianicach. 
Dostosowywanie obiektu do wymogów ppoż. wykonano 
w Poznaniu.  



Przeprowadzano także bieżące remonty i konserwacje, które 
przeważnie wykonywali mieszkańcy placówek. 
 

Współpraca 
Podstawowymi partnerami kół w ich działalności są władze 
samorządowe. 14 kół oceniło współpracę ze swoją gminą 
jako bardzo dobrą, 31 kół jako dobrą, 12 jako poprawną, 
2 jako trudną, jedno koło nie współpracowało z gminą.    
Koła Towarzystwa przeważnie mają dobre kontakty z innymi 
organizacjami na swoim terenie - najczęściej z Caritas 
i Bankami Żywności. Inne przykłady: Koło w Dębnie wspólnie 
z Klubem Seniora prowadzi jadłodzielnię; w Hospicjum 
w Żarach pielęgniarki odbywały praktyki zawodowe oraz były 
wizyty studyjne studentów. 
Towarzystwo jest członkiem FEANTSA - zrzeszenia 
skupiającego europejskie organizacje pracujące z osobami 
bezdomnymi, Ogólnopolskiej Federacji na rzecz 
Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz członkiem EAPN 
Polska – związku polskich organizacji pozarządowych 
działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy 
społecznej. W 2020 r. Koło Warszawa-Praga było 
gospodarzem Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa. 
 
 

Struktura i finansowanie 

 
Koła, członkowie, pracownicy 
Na koniec 2020 r. TPBA liczyło 2,3 tys. członków zrzeszonych 
w 62 kołach. Koła liczyły od 15 do 124 członków. Już 57 kół 
posiada osobowość prawną. W 2020 r. w Towarzystwie było 
zatrudnionych 1168 pracowników. W różnych działaniach 
wzięło udział 330 wolontariuszy, w tym 180 osób przez okres 
ponad 6 m-cy. Najczęściej były to osoby w wielu powyżej 60 
lat oraz 50-60 lat. 
 
Mapa kół 

 
Zarząd Główny 
Pełnił rolę integrującą i wspomagającą koła oraz 
reprezentował Towarzystwo wobec władz centralnych.  
Krajowe Biuro organizowało spotkania dla kół, 
przygotowywało materiały informacyjne.  
W 2020 roku Zarząd Główny kontynuował trzy projekty 
współfinansowane z funduszy europejskich:  

 „Akademia streetworkingu” - podniesienie kompetencji 
i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - 
zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania 

w pracy metody streetworkingu. Partnerem projektu 
jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia 
z Bezdomności. 

 „P(PAS) - Ponadnarodowe Partnerstwo Akademii 
Streetworkingu” - wypracowanie zasad postępowania 
i przygotowanie kluczowych pracowników pomocy 
społecznej i aktywnej integracji w zakresie pracy 
z osobami bezdomnymi zaburzonymi psychicznie 
przebywającymi w przestrzeni publicznej. Partnerem  
zagranicznym projektu jest Associao para o Estudo 
e Integrao Psicossocial, a krajowym - Pomorskie Forum 
na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. 

 „Housing first – najpierw mieszkanie” - wdrożenie 
nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, metody 
„Housing first”, powstałego dzięki współpracy 
z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze 
rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 
miesięcy realizacji projektu. Projekt jest realizowany 
w partnerstwie krajowym z Urzędem Miejskim 
w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, 
Urzędem Miejskim Wrocławia i Ogólnopolską Federacją 
na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności oraz 
z partnerem zagranicznym - portugalską organizacją 
Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (AEIPS). 

oraz dwa ze środków krajowych: 

 "Albertyńskie Centrum Aktywności Lokalnej" – 
nieodpłatne wspieranie organizacji pozarządowych 
i nieformalnych grup prowadzących działalność dla 
mieszkańców Wrocławia z jednoczesnym 
zobowiązaniem ich do kierowania części swojej 
aktywności na rzecz osób bezdomnych. Zadnie publiczne 
realizowane ze środków Gminy Wrocław. 

 „Podyplomowe studia trzeciego wieku – Sejsmograf” -  
zadanie, którego celem była poprawa jakości i poziomu 
życia seniorów przez aktywność społeczną w ramach 
rówieśniczych grup rozwijających zainteresowania 
i hobby, rozwijanie działalności wolontariackiej oraz 
partycypację w życiu społecznym przez zaangażowanie 
w działania kulturalno-informacyjne realizowane na 
rzecz lokalnej społeczności. Zadanie realizowano w 
ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 
2020. 
 

Fundacja „Bliźniemu swemu...” 
Została powołana przez Zarząd Główny dla wspierania 
i promowania Towarzystwa. Główną jej działalnością jest 
organizowana co dwa lata wielka aukcja obrazów. Rok 2019 
był poświęcony pozyskiwaniu dzieł na XVI edycję aukcji. 
Artyści ofiarowali 147 prac. W dniu 29 XI 2019 w Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie odbył się pierwszy przedaukcyjny 
wernisaż wystawy, kolejne we Wrocławiu (8 I 2020),  
Katowicach (29 I 2020), Warszawie (13 II 2020). Aukcja 
odbyła się 23 II 2020 w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta 
w Warszawie. Dochód z aukcji wyniósł 291 404,13 zł.  
Fundacja pozyskuje też środki z akcji internetowej Okruszek, 
akcji „Być dobrym jak chleb”, Balu Charytatywnego 
w Arłamowie. Więcej o działalności Fundacji na stronie 
www.blizniemuswemu.pl.  
Pozyskane środki Fundacja przekazała na pomoc 
wychowankom domów dziecka, osobom starszym, 
samotnym, ubogim oraz wsparła niektóre koła Towarzystwa 
w działalności statutowej. 
 
 



Finansowanie 
Przychody Towarzystwa w 2020 r. wyniosły 103 250 
439,62 zł. 
 

 Przychody % 
1 Ze źródeł publicznych 49,68 
2 Środki na realizację projektów 13,87 
3 Odpłatność korzystających 11,78 
4 Darowizny pieniężne osób fizycznych i prawnych 6,14 
5 Darowizny rzeczowe osób fizycznych i prawnych 12,57 
6 Składki członkowskie 0,03 
7 1% PIT 0,50 
8 Pozostałe 5,43 
 Razem                                                         103 250 439,62 zł 

 
Koszty Towarzystwa w 2020 r. wyniosły 100 621 421,61 zł. 
 

 Koszty % 
1 Zużycie materiałów i energii 19,89 
2 Koszty żywności 17,52 
3 Usługi obce 6,14 
4 Koszty pracy 35,42 
5 Koszty realizacji projektów 14,31 
6 Koszty krajowego biura TPBA 10,36 
7 Pozostałe 6,72 
 Razem                                                         100 621 421,61 zł 

 

 
 
 
 
Placówki w dużej mierze opierają się na ofiarności 
społecznej. Prawie całkowicie z darów pochodzi odzież 
(używana) oraz duża część żywności. Koła otrzymują środki 
czystości, sprzęty domowe, a w 2020 roku dodatkowo środki 
ochrony osobistej. Z powodu epidemii wszystkie zbiórki 
pieniężne odbyły się zdalnie na stronach internetowych kół, 
portalach społecznościowych. Koła pozyskiwały środki z 1% z 
PIT.  
Koła aktywnie uczestniczyły w konkursach regionalnych 
celem pozyskania środków europejskich lub krajowych na 
bieżącą działalność.  
 
 
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.  
 
 
 

 
Strona internetowa: www.bratalbert.org  

Konto: PKO BP IV O. Wrocław 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118 
KRS nr 0000069581 

 
 

Koła i placówki - 31.12.2020 

LP Koło Nr KRS Adres koła Prowadzone placówki 

1 Bielickie 0000339423 
Bielice 127 
48-316 Łambinowice 
tel. 77 431 11 56 

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko z usługami 
opiekuńczymi dla mężczyzn, 2 punkty wydawania 
żywności, 1 punkt wydawania innych rzeczy 

2 Bielskie 0000134564 
ul. Legionów 16 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 812 55 73 

Jadłodajnia, Łaźnia, Świetlica dla dorosłych, Punkt 
wydawania odzieży, Świetlica terapeutyczna 

3 Brzeskie 0000311370 
Pępice 81 
49-317 Pępice 
tel. 77 412 39 87 

Schronisko dla mężczyzn 

4 Brzezińskie 0000825296 
ul. Św. Anny  
35 95-060 Brzeziny 
tel. 796 880 079 

Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia dla 
mężczyzn, Punkt wydawania żywności 

5 Bytomskie 0000069581 
ul. Katowicka 34/12  
41-902 Bytom 
tel. 32 389 01 89 

 

6 Chełmskie 0000716358 
ul. Wołyńska 69   
22-100 Chełm 
tel. 82 563 01 12 

Schronisko dla mężczyzn  

7 Częstochowskie 0000069581 
ul. Dobrzyńska 112/114 
42-202 Częstochowa   
tel. 604 298 957 

 

8 Człuchowskie 0000740380 
ul. Średnia 14 
77-300 Człuchów 
tel. 535 414 410 

Łaźnia i pralnia, Punkt Wydawania Odzieży 

9 Dębica 0000702983 
ul. Św. Brata Alberta 2  
39-200 Dębica 
tel. 503 615 227 

Schronisko dla mężczyzn (ul. Słoneczna), Schronisko 
dla mężczyzn (ul. Św. Brata Alberta), Schronisko dla 
kobiet, Mieszkania chronione 



10 w Dębnie 0000069581 
ul. Demokracji 12  
74-400 Dębno  
tel. 95 760 30 86 

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn 

11 Dynowskie 0000426978 
ul. ks. Józefa Ożoga 12a  
36-065 Dynów   
tel. 16 652 11 44 

Dom Pogodnej Starości 

12 Gdańskie 0000106330 
ul. Władysława IV 12 
80-547 Gdańsk  
tel. 58 343 28 37 

W Gdańsku: Schronisko dla mężczyzn (ul. Równa), 
Schronisko dla mężczyzn (ul. Starowiślna), 
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn 
(ul. Równa), Dom Wspólnotowy dla mężczyzn (ul. 
Przegalińska), Mieszkania chronione, Noclegownia 
dla mężczyzn, Łaźnia, Centrum Integracji Społecznej, 
Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; W 
Gdyni: Mieszkania chronione, Centrum Integracji 
Społecznej; W Sopocie: Mieszkania chronione, 
Centrum Integracji Społecznej, Punkt wydawania 
żywności i odzieży 

13 Gliwickie 0000325158 
ul. Zwycięstwa 16-18 m 7  
44-100 Gliwice   
tel. 32 231 18 47 

Schronisko dla mężczyzn (ul. św. Brata Alberta), 
Schronisko dla mężczyzn (ul. Traugutta), 
Ogrzewalnia/Noclegownia, Klub Integracji 
Społecznej, 3 Mieszkania readaptacyjne 

14 Gorzowskie 0000184980 
ul. Strażacka 66  
66-400 Gorzów Wlkp.   
tel. 95 723 97 47 

Noclegownia dla mężczyzn, Noclegownia z wyższym 
standardem dla mężczyzn, Mieszkania treningowe, 
Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Ogrzewalnia 

15 Grudziądzkie 0000242424 
ul. Parkowa 22/24  
86-300 Grudziądz   
tel. 56 643 30 64 

Schronisko dla mężczyzn (Grudziądz), Schronisko 
z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn (Grudziądz),  
Schronisko dla mężczyzn (Smętowo), Mieszkanie 
wspierane, Noclegownia, Ogrzewalnia, Łaźnia, Punkt 
wydawania żywności 
 

16 Inowrocławskie 0000589424 
ul. Jacewska 118  
88-100 Inowrocław   
tel. 52 357 11 22 

Schronisko dla mężczyzn, Mieszkanie treningowe, 
Ogrzewalnia, Kuchnia,  Dom Dziennego Pobytu, 
Punkt wydawania żywności 

17 Jarosławskie 0000069581 
ul. Jasna 4  
37-500 Jarosław 
tel. 16 621 35 76 

Schronisko dla  kobiet 

18 Jeleniogórskie 0000343427 
ul. Grunwaldzka 51  
58-500 Jelenia Góra   
tel. 75 752 61 22 

Schronisko dla mężczyzn (ul. Grunwaldzka), 
Schronisko dla mężczyzn (ul. Wolności), Schronisko 
z usługami opiekuńczymi (ul. Grunwaldzka), 
Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia, Punkt 
wydawania  żywności, Placówka buforowa 

19 Kaliskie 0000733516 
ul. Warszawska 93a  
62-800 Kalisz 
tel. 62 757 30 45 

Schronisko dla mężczyzn, mieszkania wspierane 

20 Katowickie 0000453170 
ul. Bracka 18  
40-858 Katowice 
tel. 730 930 112 

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, 
Jadłodajnia 

21 w Kąkolewnicy 0000752526 
ul. Lipowa 25  
21-302 Kąkolewnica  
tel. 502 046 136 

Punkt wydawania żywności 

22 Kieleckie 0000329963 
ul. Żeromskiego 36a  
25-370 Kielce  
tel.41 361 44 85 

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn, 
Dom dla samotnych matek i ofiar przemocy, 
Mieszkania wspierane 

23 Kłodzkie 0000827996 
ul. Armii Krajowej 31  
57-300 Kłodzko  
tel. 74 647 05 77 

Noclegownia dla mężczyzn, Punkt wydawania 
żywności, Punkt wydawania żywności odzieży, 
sprzętów, Jadłodajnia. Mieszkanie wspierane 

24 Kodeńskie 0000711810 
ul. 1 Maja 30  
21-509 Kodeń 
tel. 83 375 42 25 

Dom Pogodnej Starości  

25 Koszalińskie 0000408381 
ul. Mieszka I 16  
75-129 Koszalin 
tel. 94 341 92 69 

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla kobiet, 
Noclegownia, Ogrzewalnia, Mieszkania treningowe 



26 Krakowskie 0000794088 
ul. Józefa 5  
31-056 Kraków 
tel. 12 430 64 72 

Punkt wydawania odzieży i żywności 

27 Krośnieńskie 0000717128 
ul. Wojska Polskiego 26  
38-400 Krosno  
tel. 13 436 83 90 

Schronisko dla mężczyzn, Jadłodajnia 

28 Lubińskie 0000768841 
ul. Parkowa 1   
59-300 Lubin 
tel. 76 847 03 33 

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko z usługami 
opiekuńczymi dla mężczyzn, Noclegownia dla 
mężczyzn, Ogrzewalnia 

29 Łańcuckie 0000737898 
ul. Ottona z Pilczy 2  
37-100 Łańcut  
tel. 17 225 28 68 

Kuchnia, Świetlica dla dorosłych, Łaźnia, Punkt 
wydawania żywności i odzieży 

30 Łódzkie 0000314496 
ul. Nowe Sady 17  
94-102 Łódź 
tel. 42 259 27 05 

Schronisko dla mężczyzn (ul. Nowe Sady), Schronisko 
dla mężczyzn (ul. Szczytowa), Noclegownia dla 
mężczyzn, Schronisko dla kobiet, Świetlica dla 
bezdomnych, Nocny autobus dla bezdomnych, 
Mieszkania chronione 

31 Miechowskie 0000155885 
ul. M. Konopnickiej 11  
32-200 Miechów   
tel. 41 383 00 78 

Schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży 
i mebli 

32 Mieleckie 0000707160 
ul. Sandomierska 19  
39-300 Mielec  
tel. 17 586 22 52 

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla kobiet, 
Noclegownia, Ogrzewalnia 

33 Nowosolskie 0000675115 
ul. Topolowa 4  
67-100 Nowa Sól 
tel. 68 387 37 65 

Noclegownia dla mężczyzn i kobiet, Jadłodajnia 

34 Ostrowskie 0000785507 
ul. Kard. Ledóchowskiego 4  
63-400 Ostrów Wlkp.   
tel. 62 738 36 46 

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia, Punkt 
wydawania żywności 

35 Otmuchowskie 0000723554 
Jasienica Górna 37   
48-385 Otmuchów 
tel. 77 435 69 90 

Schronisko dla mężczyzn 

36 Pabianickie 0000807242 
ul. Kościuszki 22/26   
95-200 Pabianice  
tel. 42 215 55 00 

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia sezonowa, 
Punkt wydawania żywności i odzieży,  

37 Pleszewskie 0000748337 
ul. św. Brata Alberta 1  
63-300 Pleszew  
tel. 62 742 18 42 

Schronisko dla mężczyzn 

38 Poznańskie 0000808930 
ul. Warzywna 17   
61-658 Poznań 
tel. 61 823 81 50 

Schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawania odzieży 

39 Przemyskie 0000789721 
ul. Wybrzeże Marsz. Focha 12   
37-700 Przemyśl  
tel. 16 677 07 62 

Schronisko dla mężczyzn, Jadłodajnia, Mieszkanie 
wspierane  

40 Puławskie 0000769591 
ul. Rybacka 6   
24-100 Puławy 
tel. 81 887 48 56 

Schronisko dla mężczyzn 

41 Rybnickie 0000702775 
ul. Mikołowska 78,  
44-238 Przegędza tel. 32 431 
46 70 

Schronisko dla mężczyzn 

42 w Sanoku 0000412037 
ul. Hetmańska 11   
38-500 Sanok 
tel. 13 464 57 45 

Schronisko dla mężczyzn, Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy, Kuchnia,  Łaźnia, Punkt wydawania 
odzieży 

43 Siemianowickie 0000069581 
ul. Sobieskiego 21  
41-100 Siemianowice Śl.   
tel. 32 205 11 24 

Schronisko dla mężczyzn, Klub seniora 

44 w Skoszynie  0000025197 
Nowy Skoszyn 65  
27-425 Waśniów 
tel. 41 334 19 06 

Schronisko dla mężczyzn i kobiet 



45 Słupskie  0000415806 
ul. Krzywoustego 6  
76-200 Słupsk 
tel. 59 840 42 70 

Schronisko dla mężczyzn (Słupsk), Schronisko dla 
mężczyzn (Ustka), Schronisko z usługami 
opiekuńczymi dla mężczyzn, Noclegownia dla 
mężczyzn, Łaźnia, Mieszkanie treningowe 

46 Stalowowolskie  0000717382 
ul. Ks. J. Popiełuszki 4  
37-450 Stalowa Wola   
tel. 15 844 19 47 

Schronisko dla mężczyzn, Dom Dziecka 

47 w Świdnicy 0000224677 
ul. Westerplatte 51  
58-100 Świdnica   
tel. 74 856 97 70 

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla kobiet, 
Schronisko  z usługami opiekuńczymi dla kobiet 
i mężczyzn 

48 w Świdniku 0000710192 
ul. Niepodległości 11  
21-040 Świdnik   
tel. 81 751 31 91 

Schronisko dla mężczyzn, Kuchnia 

49 w Tapinie 0000782446 
Tapin 120  
37-562 Rokietnica 
tel. 602 159 680 

Świetlica dla dzieci, Punkt wydawania odzieży 
i sprzętów 

50 Tczewskie 0000776083 
ul. Gdańska 6  
83-110 Tczew   
tel. 603 382 551 

Ogrzewalnia, Łaźnia, Punkt wydawania żywności 
i odzieży 

51 Terespolskie 0000822167 
ul. Wojska Polskiego 102  
21-550 Terespol   
tel. 505 006 193 

działania doraźne 

52 Tomaszowskie 0000845669 
ul. Luboszewska 71  
97-200 Tomaszów Maz.  
tel. 44 724 95 92 

Schronisko dla mężczyzn, Ogrzewalnia, Mieszkanie 
readaptacyjne 

53 Warszawa-Praga 0000769401 
ul. Knyszyńska 1  
03-647 Warszawa  
tel. 22 679 07 03 

Schronisko dla mężczyzn, Dom samotnej matki, 
Mieszkanie readaptacyjne, Ognisko dziecięco-
młodzieżowe, Placówka buforowa 

54 w Wisłoku Wielkim 0000819777 
Wisłok Wielki 26A  
38-543 Komańcza  
tel. 13 466 30 17 

Kuchnia i świetlica dla dzieci 

55 Włoszczowskie 0000807265 
ul. Partyzantów 3  
29-100 Włoszczowa  
tel. 41 394 25 30 

Kuchnia 

56 Wodzisławskie 0000850016 
ul. Rzeczna 24  
44-300 Wodzisław Śl.  
tel. 603 062 509 

Schronisko dla mężczyzn 

57 Wrocławskie  0000298714 
ul. Bp. Bogedaina 5  
50-514 Wrocław   
tel. 71 367 12 37 

Schronisko dla mężczyzn (Wrocław), Schronisko dla 
mężczyzn (Szczodre), Schronisko dla kobiet,  
Noclegownia dla mężczyzn, Łaźnia i pralnia,  
Ogrzewalnia, Mieszkanie chronione 

58 Zabrzańskie 0000321492 
ul. Wolności 241  
41-800 Zabrze 
tel. 32 630 11 20 

Schronisko dla kobiet, Schronisko dla mężczyzn, Dom 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
Mieszkania readaptacyjne dla kobiet, Punkt 
wydawania odzieży i sprzętów 

59 Zamojskie 0000761265 
ul. Orlicz-Dreszera 2  
22-400 Zamość   
tel. 84 627 09 31 

Schronisko dla mężczyzn 

60 Zgorzeleckie 0000717938 
ul. Henrykowska 4  
59-900 Zgorzelec   
tel. 75 771 77 77 

Schronisko dla mężczyzn, Ogrzewalnia dla mężczyzn, 
Jadłodajnia 

61 Ziębickie 0000792487 
ul. Gliwicka 4  
57-220 Ziębice  
tel. 74 819 12 49 

Punkt wydawania żywności 

62 Żarskie 0000316460 
ul. Św. Brata Alberta 4   
68-200 Żary   
tel. 68 374 39 58 

Dom Samotnej Matki, Hospicjum stacjonarne 

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

 


