
Wiele dzisiejszych haseł reklamowych 
bardziej lub mniej bazuje na logice „wy-
rzuć – weź”: pozbądź się tego, co masz, bo 
stare, niemodne, zużyte, nieefektywne, 
wolniejsze… by wymienić to na najnowszy 
model – czy to będzie telefon, komputer, 

telewizor, cokolwiek… O ile ten sposób myślenia nie jest po-
zbawiony logiki w odniesieniu do przedmiotów codziennego 
użytku, o tyle jednak staje się bardzo niebezpieczny, gdy cho-
dzi o pewien sposób na życie. Przestajemy dostrzegać zasadni-
czą różnicę między gadżetem, który dzwoni i robi tysiąc innych 
rzeczy, a człowiekiem, który jest obok mnie. Nie ma przesady 
w słowach papieża Franciszka, który demaskuje współcze-
sną „kulturę odrzucenia”. Powiedzmy wprost: większość 

osób bezdomnych, które szukają u nas pomocy, można na-
zwać imieniem „niechciany”, „niepotrzebny”, „wykorzystany”, 
„odrzucony”…. Po co zawracać sobie nimi głowę – pieniądze 
są na inwestycje, na nowe technologie, na modernizację tego 
czy tamtego. Tacy jak oni (bo tak mówi się o osobach bezdom-
nych) to stracony czas i pieniądze. Nie ma w nas zgody na ta-
kie myślenie dlatego jesteśmy, dlatego działamy – jak potra-
fimy najlepiej. Niech bilans za rok 2015 będzie choćby próbą 
oddania w liczbach tego, co się tu dzieje…Dziękujemy Ci, że 
wspólnym wysiłkiem budujemy razem „kulturę przyjęcia”, 
gdzie jest miejsce dla każdego, gdzie nie szkoda czasu i środ-
ków na rzecz tych, których nikt nie potrzebuje. W ten sposób 
walczymy o człowieczeństwo nie tylko tych, którym pomaga-
my, ale także o nasze własne.

Bliskie spotkanie z papieżem podczas nabożeństwa drogi 
krzyżowej, baza noclegowa dla ponad 150 młodych osób z róż-
nych stron świata, całodobowe dyżury, setki rozmów, tysiące 
wymienionych uśmiechów i zaledwie kilka dni, w których to 
wszystko miało miejsce – tak w skrócie można zrelacjonować 
to, co podczas ŚDM działo się w Dziele Pomocy św. Ojca Pio. 
Bez wątpienia czas między 26 a 31 lipca był wyjątkowy dla 
młodzieży świata, Polski, Krakowa, a w sposób szczególny 
także dla Dzieła.
– Wczoraj sprzątaliśmy teren przed Dziełem, dziś myjemy stoły 
w jadłodajni, bo niedługo przyjadą z RPA – relacjonował etap 
porządkowania budynku pan Janusz, na co dzień korzystający 
z pomocy Dzieła. Bo rzeczywiście przed przybyciem pielgrzy-
mów w Dziele obowiązywało hasło „wszystkie ręce na pokład” 
– podopieczni, bracia kapucyni, wolontariusze i pracownicy, 
wszyscy ramię w ramię włączyli się w przygotowania do przyję-
cia zagranicznych gości. Dzięki temu w poniedziałek, na dzień 
przed rozpoczęciem ŚDM, wszystko było gotowe, a w oknach 
budynku Dzieła zawisły plakaty z napisem: „Witamy papieża 
Franciszka i młodzież świata”, przetłumaczonym na kilka ję-

zyków. Jako pierwsi pojawili się pielgrzymi z Francji, potem 
do Dzieła dotarło ponad 50 osób z RPA, równie liczna grupa 
przybyła z Austrii, a w trakcie trwania ŚDM do międzynarodo-
wej ekipy dołączyli Argentyńczycy. Światła w budynkach Dzieła 
przy ul. Smoleńsk i Loretańskiej gasły późno, pracownicy i wo-
lontariusze pełnili całodobowe dyżury. Z łaźni i pralni w ciągu 
dnia korzystały osoby bez domu, a wczesnym rankiem i wie-
czorami pielgrzymi. Były długie rozmowy, pamiątkowe zdję-
cia, a nade wszystko radość ze spotkania z Piotrem naszych 
czasów. Przez tych kilka dni Dzieło stało się domem dla tych, 
którzy przemierzyli setki kilometrów, by być tu – w Krakowie, 
który w tym czasie był centrum świata. Więcej o ŚDM na stronie 4
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W naszym ŚDM-owym zabieganiu nie zabrakło czasu na 
przeżywanie tych wyjątkowych dni razem… razem z osobami 
bez domu, pielgrzymami, a przede wszystkim razem z Ojcem 
Świętym. Prócz duchowej łączności z papieżem wręcz na-
macalnie czuliśmy jego obecność – Franciszek zatrzymał się 
w Pałacu Biskupim oddalonym od Dzieła dokładnie o 208 
metrów. Nie mogło nas zatem zabraknąć na trasie przejaz-
du papieskiego tramwaju, którym Ojciec Święty w pierw-
szym dniu swej wizyty podróżował na Błonia. Wyposażeni 
w transparent z przetłumaczonym na włoski napisem „Dzie-
ło Pomocy św. Ojca Pio wita papieża miłosierdzia” i ubrani 
w koszulki z logo Dzieła, dołączyliśmy do tłumu pielgrzymów. 
Byliśmy blisko... 
Jeszcze większe emocje towarzyszyły nam w kolejnych dniach 
papieskiej wizyty, bo Dzieło zostało wybrane i zaproszone 
do włączenia się w piątkowe nabożeństwo drogi krzyżowej. 

Dwudziestu dwóch przedstawicieli Dzieła – podopiecznych, 
pracowników, braci i wolontariuszy – niosło krzyż do X stacji, 
której odpowiadał uczynek miłosierdzia „nagich przyodziać”. 
Na telebimie pojawił się materiał filmowy prezentujący dzia-
łalność Dzieła, a nasza przedstawicielka przeczytała tekst 
rozważania. Byliśmy bardzo blisko… Poczuliśmy radość 
i dumę, że cicha, cierpliwa służba człowiekowi w potrzebie, 
która na co dzień dokonuje się w Dziele, została zauważona… 
i doceniona tak bardzo, że zaprezentowano ją samemu pa-
pieżowi i tłumom zgromadzonym na krakowskich Błoniach 
i przed telewizorami. To był czas Dzieła… zawsze jest czas 
Dzieła, bo miłosierdzie się nie kończy, bo „ubogich zawsze 
mieć będziecie” (J 12,8), bo wciąż przybywa ludzi, których 
wsparcie buduje ten dom pomocy najuboższym.

Działalność Dzieła możesz wspomóc, dokonując wpłat na konto:
74 1240 2294 1111 0010 1273 0039

BYLIŚMY BLISKO

WSPIERAJĄ NASZE DZIAŁANIA:

SŁOWO PAPIEŻA

Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej 
na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, 
bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana. 

papież Franciszek,
fragment przemówienia wygłoszonego podczas nabożeństwa drogi krzyżowej na ŚDM w Krakowie Dziękujemy, że jesteście z nami!

o. Henryk Cisowski



DAROWIZNY
OD OSÓB PRAWNYCH

177 654,91 zł

4,63%

DOTACJE
205 420,39 zł

5,36%

RAZEM (100%):
3 834 154,65 zł

ROK 2015 W LICZBACH

Niezależne biuro biegłych rewidentów 
zweryfikowało sprawozdanie finansowe 
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio za rok 2015. 
Obok prezentujemy zaświadczenie
z przeprowadzonego badania.

Powyżej przedstawiono wpływy i poniesione wydatki bez 
wycen księgowych ujętych w sprawozdaniu finansowym. 
Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniach
Dzieła  Pomocy św. Ojca Pio, które są umieszczone na
www.dzielopomocy.pl.

1% PODATKU
1 765 214,90 zł

46,04%

DAROWIZNY
OD INSTYTUCJI 
KOŚCIELNYCH

90 187,95 zł

2,35%

DAROWIZNY
ZE ZBIÓREK 

PUBLICZNYCH
49 989,13 zł

1,30%

OTRZYMALIŚMY… 

... DZIĘKI TEMU STAŁO
SIĘ MOŻLIWE 

WSPARCIE SOCJALNE

WSPARCIE DORAŹNE 

WSPARCIE ZAWODOWE

MIESZKANIA WSPIERANE

WSPÓŁPRACA Z INNYMI
ORGANIZACJAMI 

KUCHNIA DLA UBOGICH

GOSPODARSTWO ROLNE

DZIAŁANOŚĆ
WOLONTARIATU

WYDAWANIE BIULETYNU
INFORMACYJNEGO
DLA DARCZYŃCÓW

DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE

RAZEM (100%): 

569 307,66 zł

403 046,80 zł

244 157,67 zł

207 732,93 zł

555 940,38 zł

74 378,55 zł

331 637,41 zł

55 337,86 zł

112 440,44  zł

539 861,30 zł

3 093 841,00 zł

673 konsultacje zawodowe 
około 90 osób podjęło pracę  
15 osób uczestniczyło w cyklicznych 
spotkaniach grupy wsparcia
„Przystanek Praca” 
12 osób wzięło udział w warsztatach 
komputerowych

4 mieszkania wspierane i dom wspierany
(do maja 2015) łącznie dla 21 osób, w tym
7 samotnych kobiet i 4 matek z dziećmi
Do końca 2015 roku usamodzielniły się
3 samotne kobiety oraz 1 rodzina

14 projektów charytatywnych
w Krakowskiej Prowincji Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów  
2604 konsultacji dla 
280 pacjentów Poradni
Psychiatryczno-Psychologicznej 
Wsparcie finansowe edukacji 49 
uczniów ze szkoły podstawowej
i gimnazjum

1540 konsultacji socjalnych i prawnych  
164 osoby w 6 grupach wsparcia  
263 wystawione decyzje
o dofinansowaniu m.in. zakupu
opału na zimę, czynszu,
dojazdu do pracy, opłat za media  
1048 zrealizowanych recept
dla 459 podopiecznych   
163 osoby wzięły udział 
w 3 projektach socjalnych

Łaźnia: 6555 wizyt  
Pralnia: 3486 wizyt 
Garderoba: 6548 wizyt 
Punkt Informacyjny: 154 spotkania

W jednym z mieszkań wspieranych Dzieła przez kilka lat 

„uczyła się” domu pani Beata. Tu nabierała sił, tu wracała, 

by odpocząć po pracy, tu z pomocą pracowników Dzieła 

podejmowała kolejne kroki, by wyjść na życiową prostą. 

Dziś mieszka u siebie - w mieszkaniu socjalnym, które 

wspólnymi siłami udało się wyremontować. Pytana co czuje 

odpowiada „Ogromną wdzięczność” (zdjęcie obok).
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18,41%

13,03%

7,89%

6,71%

17,97%

2,40%

10,72%

1,79%

3,63%

17,45%

„…gdzie bym nie był, zawsze wracam do mieszkania z ogromnym zadowoleniem” –  pan Wojtek po latach życia bez domu ma swój własny kąt. Jak sam przy-znaje bez pomocy pracowników socjalnych Dzieła nie byłoby to możliwe, bo przedzieranie się przez gąszcz przepisów, formalności i procedur wymaga dobrego przewodnika, który nie tylko zna drogę, ale również potrafi wesprzeć, kiedy brak sił i piętrzą się trudności.

Pani Anna i pan Andrzej to starsze małżeństwo, 

które regularnie korzysta z Dziełowej łaźni

i pralni. Na kartkach leżących w poczekalni 

wypisują „Bardzo dziękujemy za życzliwość

i mądrą obsługę”… śmieją się, że Dzieło jest ich 

radością na stare lata, a życie mieli niełatwe. 

Oszukani przez najbliższych trafili do działko-

wej altany. Nie tracą pogody ducha, „nie ważne 

gdzie, ważne, że razem” - mówi pani Ania.

LUDZIE DZIEŁA

PODOPIECZNI
1500

PRACOWNICY
24

WOLONTARIUSZE

156

DARCZYŃCY
9888

BRACIA
KAPUCYNI

40

ODSETKI BANKOWE
OD ZAOSZCZĘDZONYCH

ŚRODKÓW
264 785,68 zł

6,91%

DAROWIZNY
OD OSÓB

FIZYCZNYCH
1 280 901,69 zł

33,41%


