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ie trzeba być wiekowym,
by pamiętać wypisywane
na murach hasło: „telewizja
kłamie”. Skazani na oficjalny, jedyny kanał informacyjny, umieliśmy
doskonale weryfikować podawane
nam treści – nikt z nas nie wyrzucał
telewizorów z domu, choć niektórzy na czas wiadomości
wystawiali je na parapety okien… Dzisiaj cisną się na usta
podobnie brzmiące słowa, kiedy próbujemy podsumować ubiegły rok naszej pracy: „liczby kłamią!!!”. Bo jak
można napisać, że w 2014 roku wsparło nas 6828 osób,
bez poczucia, że te cyfry nie są w stanie w żaden sposób
oddać tego, kim są i dlaczego nam pomagają te wszystkie
osoby? Bo kim jest pan Karol, który kilka razy w miesią-

do jednego, nie troszcząc się o to, co się pod sumą tych
jedynek kryje.
A jednak… świadomi tego „kłamstwa liczb”, dalej zestawiamy je w podsumowania, bilanse, diagramy, aby choć
w jakimś niewielkim stopniu oddać to, co do końca niewyrażalne – cały ogrom dobra, które w tym miejscu dzieje się
każdego dnia, po cichu, w ukryciu, bez fleszy – dzięki Wam
i tylu dobrym ludziom. Gdy będziemy świadomi, co kryje
się pod każdą podarowaną złotówką, co zawiera w sobie
każda z cyfr naszych zestawień – wtedy znajdziemy właściwy klucz do lektury naszego bardzo uproszczonego
bilansu za 2014 rok. Zobaczymy nie sprawny, wydajny system pomocy, ale wspólnotę ludzi, którzy siebie nawzajem
potrzebują, którzy znajdują radość w dzieleniu się dobrem
i których dobro przemienia. Odkrywamy ludzi, którzy nie

cu wpłaca 20 zł z nieodmiennym „xyz” w tytule przelewu?
Albo co myśli pan Tomasz, gdy pisze: „wpłata obywatelska”? Co sprawiło, że bank pana Grzegorza przysłał nam
46,82 zł z adnotacją, że „Pan Bóg jest dobry”? Czy wreszcie wzruszające wyznanie pani Barbary w tytule przelewu:
„grosz dla potrzebujących – niestety mam 800 zł emerytury”. Wszyscy oni i tylu, tylu innych mieszczących się w tych
prawie siedmiu tysiącach ofiarodawców…
Albo ponad siedem tysięcy wizyt w łaźni czy garderobie… Czy jest taka liczba, która potrafi oddać ten cud
przemiany, jaki dokonuje się w tym miejscu – gdy spod
zniszczonej odzieży, spod warstw brudu wyłania się, pięknieje człowiek…? I znowu musimy mierzyć się z oszustwem matematyki, która beznamiętnie dodaje jeden

potrafią i nie chcą żyć w złudnym poczuciu samowystarczalności. Pięknie wyraża tę prawdę zuluskie przysłowie:
Umuntu Ngumuntu Ngabantu – „Jestem, ponieważ jesteśmy”. Dzieło JEST, może być, działać, czynić dobro, ponieważ JESTEŚMY: wszyscy – ci silniejsi i ci słabsi, ci, którym
w życiu się udało, i ci, którzy walczą o każdy dzień, ci, którzy
pomagają, i ci, którzy przypominają, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, aby żyć, aby stawać się bardziej
ludźmi… A jeśli prawdą są słowa Jezusa, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35), to w tych
wszystkich cyfrach zawiera się także bardzo wiele szczęścia
i radości…

o. Henryk Cisowski
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OTRZYMALIŚMY
4,87%

4,88%

2,99%

2,37%

123 393,00 zł

75 723,33 zł

59 981,28 zł

Wpływy z 1% podatku
Darowizny od osób fizycznych
Odsetki bankowe od zaoszczędzonych
środków
Darowizny od osób prawnych
Dotacje budżetowe
Darowizny od instytucji kościelnych
Darowizny ze zbiórek publicznych

123 298,62 zł

7,90%
200 100,50 zł

50,24%
26,75%

1 271 951,71 zł

677 261,31 zł

Razem (100%): 2 531 709,75 zł

WYDALIŚMY
6,27%

1,39%

2,78%

170 336,34 zł

37 719,09 zł

75 513,07 zł

DZIAŁANIA POMOCOWE BEZPOŚREDNIE:
Mieszkania wspierane
Wsparcie żywnościowe

14,67%

Wsparcie doraźne (prowadzenie łaźni, pralni,

398 181,38 zł

26,21%

garderoby i magazynu odzieży)

Wsparcie zawodowe

6,33%

711 622,17 zł

171 992,11 zł

Wsparcie socjalne (poradnictwo indywidualne, wsparcie finansowe podopiecznych, pomoc w zakupie lekarstw)

13,59%
21,05%

368 939,49 zł

2,34%
63 439,15 zł

571 625,58 zł

5,37%
145 796,10 zł

Współpraca z innymi organizacjami
Wydawanie biuletynu informacyjnego
dla darczyńców
Działalność wolontariatu
Gospodarstwo rolne
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

Razem (100%): 2 715 164,48 zł

Sprawozdanie finansowe Dzieła Pomocy
św. Ojca Pio za rok 2014
zostało zweryfikowane
przez niezależne biuro
biegłych rewidentów.
Zaświadczenie z przeprowadzonego badania
prezentujemy obok.
Powyżej przedstawiono
wpływy i poniesione wydatki
bez wycen księgowych ujętych
w sprawozdaniu finansowym.
Więcej informacji znajdą
Państwo w sprawozdaniach
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio,
które są umieszczone na
www.dzielopomocy.pl.

POMOC UDZIELONA OSOBOM BEZ DOMU W 2014 ROKU

WSPARCIE MIESZKANIOWE

WSPARCIE ZAWODOWE

WSPARCIE DORAŹNE

4 mieszkania wspierane
1 dom wspierany
łącznie dla 21 osób,
w tym 7 samotnych kobiet
i 4 rodzin
Do końca 2014 roku usamodzielniły się
2 rodziny oraz 2 samotne kobiety

448 konsultacji
z doradcą zawodowym

Łaźnia: 7020 wizyt
Pralnia: 3120 wizyt
Garderoba: 7608 wizyt

42 osoby uczestniczyły
w grupie wsparcia i warsztatach
komputerowych

WSPARCIE FINANSOWE

WSPARCIE SOCJALNE

221 wystawionych decyzji o dofinansowaniu opłat za media, dojazdów
do pracy, zakupu opału na zimę,
adaptacji lokali

1758 konsultacji
socjalnych i prawnych

1140 zrealizowanych recept
dla 493 podopiecznych

73 osoby podjęły pracę

WSPÓŁPRACA Z INNYMI
ORGANIZACJAMI POMOCOWYMI

194 osoby w 7 grupach wsparcia
156 osób wzięło udział
w 4 projektach socjalnych:
„Pierwszy dzwonek”, „Zimowe Dzieło”,
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”,
„Rekolekcje dla osób bezdomnych”

Dofinansowanie 25 projektów
charytatywnych w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów
3267 konsultacji psychologicznych
w Poradni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Wsparcie finansowe edukacji
48 uczniów ze szkoły podstawowej
i gimnazjum

„…i my również dziękujemy.”

WSPIERAJĄ NASZE DZIAŁANIA

Usterki naprawiamy
narzędziami
firmy NYCZ.

Szybki i sprawny pojazd firmy
MELEX ułatwia przewożenie
rzeczy między budynkami
Centrów Pomocy.

Firma SMAY pomaga
w utrzymaniu mieszkania
wspieranego dla osób
bez domu.

Świeżych owoców i warzyw
na spotkania grup wsparcia
dostarcza firma PROMIWEX.

Słodka herbata w kuchni dla osób
ubogich czy zupa fasolowa
w jadłodajni to zasługa firmy KROS,
która dostarcza żywność.

PODOPIECZNI

DARCZYŃCY

BRACIA
KAPUCYNI

PRACOWNICY

w 2014 roku

WOLONTARIUSZE

LUDZIE
DZIEŁA
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40
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