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okresu mojego dzieciństwa najlepiej pamiętam długie
godziny spędzone w lesie na zbieraniu jagód (sprzedając jagody, zarabiałam na zakup ubrania). I to, jak dowiedziałam się, że dom, w którym mieszkałam z rodzicami,
nie jest nasz i mamy się wyprowadzić. To był dla mnie szok.
Mieszkaliśmy odtąd w przeróżnych warunkach, ale nigdzie
nie czułam się bezpiecznie... Kiedy przyszedł czas wyboru liceum, bez problemu dostałam się do tego o profilu
plastycznym, od zawsze lubiłam malować. Czas spędzony
w szkole średniej to były moje szczęśliwe lata. Potem zaczęły się schody, nie dostałam się na malarstwo i rok spędziłam
w domu… to było ciężkich 12 miesięcy, miałam złe relacje
z tatą… nauczyłam się „przepraszać, że żyję” i nie mieć żadnych potrzeb. Potem spróbowałam znowu i dostałam się na
studia. Skończyłam malarstwo w Krakowie. Jednak jeszcze
w trakcie nauki zaczęłam się panicznie bać życia i tego, że
sobie nie poradzę. I rzeczywiście wraz z otrzymaniem dyplomu mój czarny scenariusz spełnił się… zostałam oszukana
przez właścicielkę galerii, w której pracowałam. Bez pieniędzy i pomysłu na życie przemieszkałam dwa lata u znajomych, rzeczy trzymałam w depozycie. Do rodziców wracałam tylko na święta, ale nie przyznawałam się do tego, jak

wygląda moja sytuacja. Robiłam wszystko, by się utrzymać.
W końcu razem z kolegą zaczęłam wynajmować pracownię
– on w niej malował, a ja mieszkałam. Wszystko dobrze, tylko w pracowni nie było łazienki i w ogóle wody. Mój dzień
to było nieustanne kombinowanie, gdzie i jak się umyć. Zapadłam na zdrowiu psychicznym, wstydziłam się zadzwonić
do pracodawcy, bo wstydziłam się siebie... Któregoś dnia zobaczyłam przyklejoną do drzwi kartkę z adresem Smoleńsk
4, pod którym mieści się łaźnia i pralnia dla bezdomnych.
„Choć nie wyglądam, to jedną nogą już jestem na ulicy” –
pomyślałam i poszłam tam. Był to 2014 rok, chyba marzec.
Ta kartka na drzwiach uratowała mi życie. Z działu pomocy
doraźnej trafiłam do działu socjalnego, potem zaproponowano mi pomoc psychologiczną. Pani Asia, psychoterapeutka, zaproponowała mi terapię grupową. „Boję się, ale
wchodzę w to!” – powiedziałam. Tak rozpoczęła się powolna
przemiana mojego życia. Po jakimś czasie otwarły się dla
mnie kolejne drzwi – trafiłam do dziełowego Centrum Integracji Społecznej i dzięki temu wkrótce potem podjęłam
pracę. Dziś od nowa uczę się żyć, jestem innym człowiekiem.
Kinga

Razem odmieniamy historie osób bezdomnych…
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okój i Dobro! Drodzy Przyjaciele, tym franciszkańskim pozdrowieniem chciałbym przywitać się z Wami wszystkimi.
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego”, tym razem liczbowo podsumowującego rok 2016.
Miniony rok również i dla mnie był czasem niezwykłym. W lipcu 2016 dołączyłem do zespołu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
I już na samym początku mojej posługi tutaj dane mi było uczestniczyć wraz z osobami bez domu, pracownikami i wolontariuszami Dzieła w drodze krzyżowej z ojcem świętym Franciszkiem na krakowskich Błoniach, w ramach ŚDM.
Dzisiaj wspólnie z Wami chciałbym podsumować miniony rok i z całego serca podziękować za wsparcie. Imponująca jest
liczba ponad 10 tysięcy Darczyńców, którzy wsparli Dzieło w minionym roku. To dzięki Wam każdego dnia możemy przychodzić z pomocą najbardziej potrzebującym i wykluczonym. Świadomy jestem, że w sposób szczególny łączy nas Patron
Dzieła - św. Ojciec Pio oraz chęć niesienia pomocy w sposób mądry, długofalowy i przemyślany. W tym niezwykłym miejscu,
jakim jest Dzieło, splatają się losy tak wielu ludzi: Darczyńców, braci kapucynów, pracowników, wolontariuszy i tych najważniejszych – osób bez domu. Dzięki Wam, drodzy Przyjaciele, patrzymy w przyszłość z nadzieją, że dane nam będzie nieść
pokrzepienie tym, którzy tego potrzebują - Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14).
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Znajdź nas:

Patroni medialni:

iczby, zestawienia, diagramy... martwe i bez emocji,
zwykle nie przyciągają naszego wzroku. Od rzędów
cyfr i statystyk wolimy historie, dobrze pokazujące rzeczywistość zdjęcia czy krótkie wypowiedzi kogoś znającego
się na rzeczy. Liczby jednak czytane w odpowiednim kluczu
nabierają wyjątkowego znaczenia. I tak kluczem do odczytania dziełowego bilansu za rok 2016 są ludzie, ich historie,
które ulegają przemianie niezależnie od tego, czy jest się
obdarowywanym czy obdarowującym. Te liczby łączą ludzi,
tworzą most pozwalający wyjść z egocentryzmu i skierować
się ku drugiemu. A sposobów na budowanie wspomnianych
mostów jest w Dziele naprawdę dużo. Jednym z ponad 10
tysięcy Darczyńców, którzy w 2016 roku wsparli Dzieło, jest
pani Ania, która regularnie z bielskiego Hałcnowa przywozi
setki kilogramów odzieży dla osób bez domu. Do pomocy
najuboższym przekonała nie tylko swojego męża, który

w domu przygotował specjalnie pomieszczenie do przechowywania darów, ale również całą rzeszę swoich znajomych.
Dzięki pani Ani pan Jurek korzystający z dziełowej garderoby otrzymał wymarzoną kurtkę. Darczyńcy Dzieła w 2016
roku spełnili także ponad 30 innych marzeń. Właśnie tylu
bezdomnych panów odbyło podróż do Włoch na spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Jak wspomina pan Staszek: „Na
pielgrzymce podobało mi się wszystko. Wszystko!”. Wszystko zmieniło się również w życiu pani Kingi, której świadectwo publikujemy w tym biuletynie. Zachęcamy, by jego treść
czytać w kluczu przemiany na lepsze konkretnych ludzkich
historii. Historii zarówno osób bez domu, jak i Darczyńców,
którzy już dawno odkryli, że:
Nie można spokojnie siedzieć w domu, gdy u drzwi leży Łazarz
(papież Franciszek, homilia z 13 listopada 2016).
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LUDZIE DZIEŁA

ROK 2016 w liczbach

PRACOWNICY

26

DARCZYŃCY

10088

PODOPIECZNI

2000

BRACIA
KAPUCYNI

40

... DZIĘKI TEMU STAŁO
SIĘ MOŻLIWE

37,59%
1 475 238,42 zł

16, 73%

767 konsultacji zawodowych

0,69%

DAROWIZNY
OD INSTYTUCJI
KOŚCIELNYCH

27 124,42 zł

2,18%
85 749,86 zł

4,75%

186 622,44 zł

1,20%

PRZYCHODY CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

47 342,22 zł

100 %

353 959,19 zł
8,36%

KUCHNIA DLA
UBOGICH

78 612,04 zł

255 979,39 zł

2,56%
GOSPODARSTWO
ROLNE

DOTACJE
ODSETKI BANKOWE OD
ZAOSZCZĘDZONYCH
ŚRODKÓW

512 396,51 zł

około 50 osób podjęło pracę

DAROWIZNY ZE
ZBIÓREK PUBLICZNYCH

2,85%

112 008,70 zł

grupy wsparcia “Przystanek Praca”

DAROWIZNY
OD OSÓB FIZYCZNYCH
DAROWIZNY
OD OSÓB PRAWNYCH

115 452,23 zł

11,56%

17 osób uczestniczyło w spotkaniach

1% PODATKU

2,94%

WSPÓŁPRACA Z INNYMI
ORGANIZACJAMI

16 projektów charytatywnych w Krakowskiej Prowincji
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 2837 konsultacji

RAZEM : 3 925 947,39 zł

dla 262 pacjentów w Poradni Dzieła Pomocy św. Ojca

1538 konsultacji socjalnych i prawnych
244 decyzje o dofinansowaniu m.in. czynszu,
dojazdu do pracy, zakupu opału na zimę ,112 osób
w 5 grupach wsparcia, pomoc w zakupie leków:
1023 realizowanych recept dla 397 podopiecznych

4 mieszkania dla kobiet i rodzin dały schronienie
23 osobom, w tym 9 samotnym kobietom oraz
5 matkom z 9 dziećmi. Usamodzielniła się 1 rodzina oraz
2 samotne kobiety. 3 mieszkania dla mężczyzn dały
wsparcie 26 mieszkańcom. Usamodzielniło się 2 mężczyzn
2,13%

65 231,44 zł

INNE WYDARZENIA
ŚDM, Pielgrzymka osób bezdomnych
do Włoch, Obchody Roku Miłosierdzia,
Święto Ubogich

22,33%
684 140,37 zł

55 342,49 zł

DZIAŁALNOŚĆ
WOLONTARIATU
1,81%

Pio, wsparcie finansowe edukacji 56 uczniów ze szkoły

podstawowej i gimnazjum

WYDAWANIE BIULETYNU
INFORMACYJNEGO DLA
DARCZYŃCÓW

65 394,27 zł
2,13%

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.p

WSPARCIE SOCJALNE

MIESZKANIA WSPIERANIE

32 953,58 zł
1,08%

Niezależne biuro biegłych rewidentów
zweryfikowało sprawozdanie finansowe
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio za rok 2016.
Obok prezentujemy zaświadczenie
z przeprowadzonego badania.
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Garderoba: 6112 wizyt

410 920,81 zł

153

OTRZYMALIŚMY…
1 876 409,10 zł

Łaźnia: 6525 wizyt ,pralnia: 3300 wizyt

WOLONTARIUSZE

WSPARCIE ZAWODOWE

47,80%

WSPARCIE DORAŹNE

13, 41%

548 148,43 zł
17,90%
DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE

RAZEM

100%

3 063 078,52 zł
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