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DZIEŁO TO MÓJ DRUGI DOM...
Tydzień temu, gdy świętowaliśmy wspólnie pierwszą rocznicę powstania Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, jeden z jego członków powiedział mimochodem: Dzieło to mój drugi dom...
Wiele słów, mądrych i fachowych, określa to, jak pomagamy osobom potrzebującym w Punkcie Konsultacyjnym, w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej, podczas warsztatów czy innych grup wsparcia działających w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, ale to krótkie słowo DOM najpełniej i najpiękniej streszcza to, w co chcemy
być zaangażowani. Budować dom, to nie tylko tworzyć miejsca noclegowe, ale również organizować „przyjazną
przestrzeń”. Przestrzeń, w której istnieję jako osoba: gdzie przestaję być anonimowym petentem przychodzącym po pomoc, gdzie mam imię, gdzie staję się ważny, gdzie mogę przeżywać bez lęku moje porażki, a także
cieszyć się sukcesami. W domu tworzą się więzi, buduje się zaufanie, w domu się świętuje – tak jak ostatnio
„roczek” DKF-u – wreszcie dom się opuszcza, odchodzi „na swoje”, gdy przyjdzie na to czas. Ściany Dzieła Pomocy św. Ojca Pio już nie są takie czyste – dzieci, które tłumnie wypełniają ten dom, nie pozwalają nam zapomnieć,
że to miejsce do życia i aktywności, a nie muzealnego podziwiania. W tym biuletynie chcemy opowiedzieć Wam
o tym wyjątkowym miejscu i choć nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich jego zakamarków, to jednak zapraszamy do domu, który przecież wraz z nami tworzycie.

DZIAŁAMY W KRAKOWIE...
W 2012 roku w Punkcie
Konsultacyjnym i Poradni
Psychiatryczno-Psychologicznej
udzielono łącznie
4083
porady, w tym:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień














349
346
347
335

Gdańsk
Wałcz
Piła
Nowa Sól
Wołczyn
Wrocław
Częstochowa
Stalowa Wola
Bytom
Katowice
Krosno

353
338
309
310
319
373
366
338

...I W INNYCH MIASTACH POLSKI
po raz kolejny wsparliśmy realizacje projektów
charytatywnych.
Dzięki temu nasza pomoc W 2012 roku dotarła
do blisko 1500 osób potrzebujących

Z ŻYCIA DZIEŁA…
Dyskusyjny Klub Filmowy ma ROK
DKF Loretanin został założony przez osoby bezdomne w lutym 2012 roku.
Na comiesięczne projekcje do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przychodzi ponad 60
osób. Do tej pory udało się wyświetlić 11 ﬁlmów – były to m.in. „Gladiator”, „Nietykalni”, „Prosta historia”, „Wierny ogrodnik”. – Dla nas to jest wspólnota, łączenie
ludzi, żeby wyszli z tej ulicy i zobaczyli też coś innego, ludzie tego chcą! – mówi jeden
z założycieli Loretanina.

Odkrywając dom
na nowo

Jedenaście osób – siedmioro dorosłych
i czworo dzieci – wprowadziło się do odnowionych pokoi dzięki realizowanemu
przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio projektowi mieszkań wspieranych. Ten innowacyjny pomysł jest szansą dla osób
bezdomnych na pełne usamodzielnienie
się. – Bardzo się cieszyłam, gdy dowiedziałam się, że mogę tu zamieszkać. To
jest mój promyk nadziei na przyszłość
– mówi jedna z mieszkanek.

Zielona droga
do trzeźwości
W drogę do trzeźwego
życia wyruszyli członkowie grupy Zielona Mila,
która w listopadzie 2012
roku została utworzona
w Dziele Pomocy św. Ojca
Pio. Grupa ma charakter
terapeutyczno-edukacyjny, powstała z myślą o osobach bezdomnych borykających się z problemem alkoholowym. – Zielona Mila to droga długa lub krótka. Wszystko
zależy ode mnie… czy ja pójdę tą drogą, czy stanę. Mam tylko nadzieję, że
dojdę tą drogą do trzeźwości – wyznaje jeden z uczestników.

Warto wiedzieć więcej
„Poznaj swoje prawa”, „Jak skutecznie szukać pracy?” – to nazwy
warsztatów edukacyjnych odbywających się cyklicznie w Dziele
Pomocy św. Ojca Pio. Warsztaty
zwiększają wiedzę osób bezdomnych z zakresu przysługujących im
praw, a także podstawowych wymagań i obowiązków. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej są dla uczestników źródłem wiedzy o realiach rynku pracy i sposobach na jej skuteczne poszukiwanie. W ramach
tych spotkań osoby bezdomne przygotowują się także do rozmowy
kwaliﬁkacyjnej z pracodawcą.
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Sport to zdrowie!
Od listopada 2012 roku działa przy
Dziele Pomocy św. Ojca Pio Klub Sportowy. Co dwa tygodnie w klasztornej
sali gimnastycznej bezdomni panowie
pod okiem trenera pracują nad swoją
kondycją ﬁzyczną. Jest rozgrzewka,
podział na drużyny i zacięty mecz
– nad wszystkim unosi się duch sportowej rywalizacji.

Grupa daje siłę
Sobotnie Spotkania Rodzin i niedzielne, biblijne Spotkania przy Dzbanie to
grupy wsparcia działające przy Dziele
Pomocy św. Ojca Pio. Radość, wspólnota, zrozumienie – te słowa najlepiej
oddają panującą na spotkaniach atmosferę. – Czasem proste rzeczy dają najwięcej, prosta rozmowa, proste bycie
razem... – mówi br. Mariusz Leszczak,
organizator spotkań.

DZIELNY TYDZIEŃ

Ponadto w Centrum Pomocy
działają grupy wsparcia:
Zielona Mila

Każdego dnia
podopieczni Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio
otrzymują
wsparcie socjalne,
zawodowe, prawne,
psychologiczne
i duchowe, a także
doraźne w kuchni
dla ubogich

Dyskusyjny Klub Filmowy
Loretanin
Warsztaty edukacyjne:
Poznaj swoje prawa,
Jak skutecznie szukać pracy?
Klub Sportowy

WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

Spotkania Rodzin

SOBOTA

Spotkania przy Dzbanie

NIEDZIELA

NASI DZIELNI PRZYJACIELE…

Firma melex

„Nie chcemy być
obojętni!” – dyrekcja
Galerii Krakowskiej,
dostrzegając potrzeby osób bezdomnych,
nawiązała
współpracę z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio.
Kierownictwo Galerii
Krakowskiej zakupiło pralnico-suszarkę
do pralni, która już
wkrótce zacznie działać w drugiej części Centrum Pomocy. Oprócz
zakupu urządzenia Galeria Krakowska zobowiązała się do pokrywania kosztów jego utrzymania.
Dziękujemy za ten szlachetny gest!

Od marca 2012 roku pomaga nam w codziennej
posłudze wyjątkowy pojazd. Dostarczenie żywności do kuchni dla osób ubogich, szybki przejazd
na teren budowy drugiej części Centrum Pomocy
– z meleksem wszystko jest możliwe! Serdecznie
dziękujemy właścicielom ﬁrmy za ten „zwinny”
dar.
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Z MYŚLI

Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość, jaką cię Bóg
obdarza. Te cierpienia mogą być przyrównane do fundamentalnej
ŚW. OJCA PIO
skały, na której wznosi się cała budowla. Jest to swoisty fundament: miłość Boga względem ciebie. Właśnie po tym można poznać miłość Boga: jej znakiem są utrapienia, które On na ciebie zsyła. Ten znak jest w twoich rękach i w twojej świadomości; ciesz się więc z tego, że trwa nawałnica, ciesz się, powtarzam, z synami Bożymi,
gdyż to jest wyjątkowa miłość Boskiego Oblubieńca względem ciebie. Upokarzaj się więc
przed Bożym majestatem i rozważaj tę prawdę, że wiele jest na świecie dusz godniejszych
od ciebie, bardziej ubogaconych w przymioty umysłu i ciała, a niestety nie doznają tej tak
wyjątkowej miłości, jaką cię Bóg obdarza.

podaruj
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Skorzystaj z dedykowanej
wersji programu

PITy 2012
Wspólnie tworzymy
kompleksowe Centrum
dla potrzebujących…
Wkrótce otwarcie!

1% to mało,
by zmienić świat,
wiele, by odmienić
czyjąś historię…
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