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Drodzy Przyjaciele,
parę tygodni przed swoim odejściem do Pana nasz podopieczny pan Andrzej wyznał:
„Dzieło to mój drugi dom”. Znaliśmy dobrze jego pierwszy dom – zaniedbane mieszka
nie, o które walczyliśmy razem z nim, bo eksmisja, zadłużenie, traumy przeszłości, walka
o trzeźwość. Zdarzyło się, że wracając do pierwszego domu, Andrzej znajdował drzwi
zamknięte na kłódkę, ale Dzieło było dla niego zawsze otwarte – tu znalazł bliskich mu
ludzi, znalazł tych, którzy byli przy nim w chwilach trudnych, którzy wspierali go w walce
o lepsze życie. Czujemy, że było to ważne dla niego i dla nas. Takich historii znamy wiele,
każda odmienna, ale w tym jednym podobna: znaleźli tu dom. Czasem drugi, choć nie
rzadko i pierwszy dom – nie miejsce do spania czy zaspokajania podstawowych potrzeb,
ale przyjazną przestrzeń, gdzie człowiek czuje się przyjęty, gdzie staje się osobą, jest ważny,
bo ktoś na niego czeka, ktoś w niego wierzy.
Zapraszamy Was do tego wyjątkowego domu, jakim jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.
Mamy nadzieję, że tych parę stron, zdjęć i zestawień odda w jakiś sposób to, co wydarza
się tutaj każdego dnia. Zobaczcie, ile udało się nam dokonać w ciągu trzech lat od otwar
cia Centrum przy ul. Loretańskiej w Krakowie, poznajcie nasze plany związane z nowym
budynkiem przy ul. Smoleńsk.
Podziwiajcie wraz ze mną to dzieło Bożej Opatrzności – mówił św. Ojciec Pio o otwiera
nym szpitalu Dom Ulgi w Cierpieniu w roku 1956. Powtarzamy i my za Świętym
– podziwiajcie wraz z nami! Podziwiajcie i bądźcie dumni, to również owoc Waszej dobro
ci i otwartości wobec ubogich i potrzebujących.
Bogu niech będą dzięki!
Dziękujemy Wam wszystkim!
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spojrzenie na historię

2010

1999

Miejscem, w którym
swój początek bierze
historia Dzieła Pomo
cy św. Ojca Pio, jest
klasztorna furta braci
kapucynów. Od zawsze
osoby ubogie i potrzebu
jące przychodziły tu po
pomoc. Z myślą o nich
na terenie klasztornego
ogrodu powstała w 1999
roku Kuchnia św. Łaza
rza, a obok niej kilka lat
później – łaźnia.
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Kolejne lata niesienia po
mocy osobom najuboższym
pokazały, że do zmiany ich
trudnej sytuacji życiowej
potrzeba znacznie więcej
niż „bułki i ciepłej herbaty”.
Dlatego też, aby pomagać
w sposób bardziej kom
pleksowy, podjęto starania
o uzyskanie statusu organi
zacji pożytku publicznego.
W dniu 15 września 2004
roku Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio prawnie stało
się taką organizacją.

2004

23 września 2010 roku zosta
ła otwarta nowo wybudowa
na pierwsza część Centrum
Pomocy przy ul. Loretańskiej
11 w Krakowie. W miejscu
tym osoby bezdomne, zagro
żone bezdomnością i ubogie
mogą liczyć na fachowe
wsparcie pracowników so
cjalnych, doradców zawodo
wych, prawników, psychote
rapeutów i kapłanów.

2013
We wrześniu 2013 roku, za
kończono budowę drugiej
części Centrum Pomocy
przy ul. Smoleńsk 4 w Krako
wie. Łaźnia, pralnia, jadło
dajnia i ambulatorium, któ
re działają w jego ramach,
pozwalają na dopełnienie
dotychczas udzielanego
wsparcia o pomoc doraźną.
Dzięki współpracy tych
dwóch ośrodków osoby
potrzebujące mogą uzys
kać pomoc wszechstronną
i kompletną.

Dzieło Pomoc y św. Ojca Pio
Od początku swojego istnienia Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w duchu fran
ciszkańskiej troski wspiera osoby najuboższe. Z myślą o nich w Krakowie
powstało Centrum Pomocy, na które składają się dwa obiekty: przy ul. Lo
retańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4. Pomoc udzielana w Centrum ma charakter
kompleksowy i obejmuje każdą ze sfer życia człowieka, dając realną szansę
na przezwyciężenie sytuacji bezradności i wykluczenia społecznego.
Specjalistyczne poradnie – psychologiczna, socjalna, zawodowa, ducho
wa – a także łaźnia, pralnia, ambulatorium i kuchnia zapewniają osobom
potrzebującym powrót do samodzielnego życia. Podejmowane inicjatywy
podopiecznych Dzieła, jak Dyskusyjny Klub Filmowy, drużyna piłkarska
odbudowują poczucie własnej wartości. Rodzinne spotkania, które łączą
ludzi z trudnymi doświadczeniami, pozwalają odkryć radość płynącą
z bycia razem i dodają wiary w lepsze jutro. W mieszkaniach wspieranych
podopieczni Dzieła mogą doświadczyć atmosfery pierwszego domu, bez
przemocy, bez alkoholu… domu, który daje poczucie bezpieczeństwa
i akceptacji.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio tworzą ludzie: podopieczni, bracia kapucyni,
pracownicy, wolontariusze, darczyńcy, których wspólne spotkania najle
piej oddają słowa św. Ojca Pio: Wysławiam z całego serca Boga, który dał
mi poznać ludzi naprawdę dobrych.
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obszary działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Centrum Pomocy
przy ul. Loretańskiej

SMOLEŃSK

• Punkt Konsultacyjny
• Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna

Centrum Pomocy
przy ul. Smoleńsk

Lo r e ta ń s k a
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• Łaźnia • Pralnia • Magazyn odzieży
• Jadłodajnia • Ambulatorium
•S ale do aktywizacji zawodowej

Kuchnia
dla ubogich

kuchnia

mieszkania

obszary działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Mieszkania
wspierane

Ludzie Dzieła

ludzie
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Lo r e ta ń s k a

CENTRUM POMOCY PRZY ULICY LORETAŃSKIEJ
„Tu mają dla mnie czas” – to odkrycie najczęściej towa
rzyszy osobom potrzebującym, które przekraczają próg
Centrum przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie.
Od 2010 roku działają tu Punkt Konsultacyjny
i Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna. Każdego
miesiąca kilkaset osób bezdomnych i zagrożonych
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bezdomnością właśnie tu – „U Ojca Pio” – rozpoczyna
swój powrót do samodzielności. Centrum przy ulicy
Loretańskiej jest miejscem spotkania z bratem i siostrą
w potrzebie, które dokonuje się w atmosferze wzajem
nego zrozumienia i akceptacji.

W Punkcie Konsultacyjnym Dzieła Pomocy św. Ojca
Pio osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością mogą
liczyć na pomoc zespołu pracowników złożonego
ze świeckich specjalistów i braci zakonnych. Każdego
dnia w gabinetach Punktu odbywa się kilkadziesiąt in
dywidualnych rozmów. W ich trakcie następuje rozpo
znanie sytuacji życiowej osoby potrzebującej i wspólne
planowanie działań pomocowych. Czasem wystarczy
jedno spotkanie i kilka słów wsparcia, znacznie częściej
jednak narastające przez lata problemy wymagają kom
pleksowych działań prawnych, socjalnych czy zawodo
wych. Każda osoba znajdująca się pod opieką Punktu
może skorzystać nie tylko z pomocy indywidualnej,
ale także ze wsparcia grupowego.
2500
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Skuteczność pomocy udzielanej osobie bezdomnej
zależy głównie od jej aktywnego uczestnictwa w procesie pomocowym. My jako pracownicy możemy jedynie
wspierać i pokazywać możliwości rozwiązania problemu. To jednak osoba bezdomna musi chcieć zmiany,
dlatego w naszym Punkcie robimy wszystko, aby każdy
uwierzył w siebie i w to, że się uda.
Iwona Surmaj, pracownik socjalny,
kierownik Punktu Konsultacyjnego

Loretańska
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Liczba osób korzystających z pomocy w poszczególnych latach
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Loretańska

DYSKUSYJNY KLUB
FILMOWY „LORETANIN”
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Liczba osób bezdomnych
przychodzących na projekcje
pokazuje, że my też mamy coś
do powiedzenia, chcemy coś
robić ze sobą, chcemy się rozwijać, jesteśmy twórczy.

„Bezdomni dla bezdomnych” – tak swoją filmową inicjatywę określają osoby,
które w lutym 2012 roku przy Dziele Pomocy św. Ojca Pio założyły DKF
„Loretanin”. „Prosta historia”, „October Baby”, „Nietykalni” – to tylko nielicz
ne z filmów wyświetlonych dotąd na dużym ekranie „dziełowego” kina. Każdy
pokaz gromadzi kilkudziesięciu
miłośników filmu, głównie osoby
bezdomne. Wszystkie wielkoekra
nowe projekcje kończy, jak na klub
dyskusyjny przystało, ożywiona
wymiana filmowych wrażeń.

p. Ania,
jedna z założycielek DKF-u

RODZINNE SPOTKANIA
Comiesięczne, sobotnie spotkania w rodzinnym gronie na stałe wpisały się
w grafik działań Punktu Konsultacyjnego. Trwają nieprzerwanie od listopada
2011 roku. Na spotkania zapraszane są rodziny, które doświadczają problemu
bezdomności czy przemocy i znajdują się pod opieką Dzieła. Każde rodzinne
spotkanie gromadzi ponad 70 osób. Dla rodziców jest to czas refleksji i wy
miany doświadczeń, dla dzieci okazja do wspólnej zabawy w gronie pracow
ników, wolontariuszy i braci kapucynów.

Na tych spotkaniach doświadczam, że moje problemy są często
mniejsze od problemów innych.
Dziś na szczęście stanęłam na nogi
i mogę coś z siebie dać, chcę mówić
innym, że się uda, że nie warto
narzekać.
p. Ania, uczestniczka spotkań

KLUB
SPORTOWY

ZIELONA
MILA

WARSZTATY
EDUKACYJNE

SPOTKANIA
PRZY DZBANIE

O tym, że sport to zdrowie,
dobrze wiedzą bezdomni
panowie, którzy co dwa
tygodnie spotykają się, by
pracować nad swoją kondy
cją fizyczną. Klub sportowy
działa przy Dziele Pomocy
św. Ojca Pio od listopada
2011 roku. „Dzielna” dru
żyna ma na swoim koncie
wiele zaciętych meczów
rozegranych pod czujnym
okiem trenera.

Grupa Zielona Mila jest
innowacyjną formą wspar
cia, która powstała w od
powiedzi na potrzeby osób
bezdomnych uzależnio
nych od alkoholu. Grupa ta
łączy elementy terapeutycz
ne i edukacyjne. Spotkania
grupy są prowadzone przez
osoby, którym udało się
pokonać nałóg i wyjść
z bezdomności.

„Poznaj swoje prawa”
– pod taką nazwą od wrze
śnia 2012 roku prowadzone
są w Dziele Pomocy św. Ojca
Pio warsztaty zwiększające
wiedzę osób bezdom
nych z zakresu ich praw
i obowiązków. Do tej pory
na szkoleniach poruszano
m.in. zagadnienia związane
z kwestiami mieszkaniowy
mi, prawami i obowiązkami
pacjenta, ubezpieczeniami
zdrowotnymi.

Każdej niedzieli w kuchni
dla osób ubogich Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio
odbywają się spotkania
„przy dzbanie”. Ich celem jest
rozważanie Słowa Bożego
oraz dzielenie się przeży
ciami i trudnościami dnia
codziennego.

Klub sportowy składa się
z kilkunastu osób.

W spotkaniach Zielonej
Mili uczestniczy 10 osób.

Do tej pory w szkoleniach
wzięło udział 45 osób.

W niedzielnych spotkaniach bierze udział od 12
do 20 osób.

Loretańska
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Loretańska

poradnia
psychiatryczno-psychologiczna
Z myślą o osobach bezdomnych i najuboższych,
których nie stać na płatne wsparcie psychologiczne,
od 2010 roku w Centrum przy ulicy Loretańskiej
działa Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna. Tym,
co odróżnia Poradnię od innych tego typu placówek,
jest jej chrześcijański charakter i związana z tym
bliska współpraca z osobami duchownymi. W pracę
Poradni zaangażowani są psychologowie, psychotera
peuci, lekarz psychiatra oraz kapłani. Osoby potrze
bujące mogą liczyć tu na wsparcie psychologiczne,
poradnictwo duchowe, podjąć terapię średnio- i długo
terminową. Życzliwość, szacunek i otwartość na drugiego
500
człowieka to podstawy działania Poradni, które ułatwiają
budowanie opartych na zaufaniu relacji z pacjentami.
455
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400
436
spotkania
duchowe
300
Praca nad sobą, która jest podstawą psychoterapii, to
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Liczba pacjentów i spotkań duchowych
w poszczególnych latach
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trudne i wymagające zadanie. Zarazem jednak bardzo
potrzebne, kiedy tak wielu ludzi żyje w permanentnym
i wyniszczającym ich napięciu. Nasza poradnia to skromna
próba wyjścia naprzeciw bolączkom tych, którzy w szalonym tańcu codzienności zorientowali się, że nie ogarniają
własnego życia.
o. Robert Cielicki OFMCap, kapucyn posługujący w Poradni

Ciepła herbata, świeże bułki i chleb, a przede wszyst
kim krzepiące słowo braci kapucynów i wolonta
riuszy – to wszystko czeka każdego dnia na osoby
potrzebujące w prowadzonej przez Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio kuchni dla ubogich. Ten punkt wyda
wania żywności działa nieprzerwanie od 1999 roku,
jest otwarty codziennie od 16.00 do 17.00. W tym
czasie wszyscy ubodzy i potrzebujący mogą przy

O kuchni dowiedziałem się od osób bezdomnych,
które tu przychodzą. Od wielu lat moje życie wygląda tak, że mieszkam tylko wtedy, gdy pracuję,
dlatego kiedy nie mam pracy, wiem, że mogę tu
przyjść i skorzystać z pomocy.
p. Artur, podopieczny

wspólnym stole napić się ciepłej herbaty i zjeść posiłek.
Codziennie na potrzeby kuchni kupowanych jest 180 bułek
i kilkanaście bochenków chleba oraz zaparzanych około 70
litrów herbaty.

kuchnia

Kuchnia
dla ubogich

Każdego dnia z pomocy kuchni
dla ubogich korzysta ponad
100 osób.

Żywność do kuchni dla osób ubogich dostarczana jest pojazdem
firmy Melex, która od marca
2012 roku wspiera
w ten sposób działalność kuchni.
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mieszkania

Mieszkania wspierane

Do mieszkania trafiłam ze schroniska dla bezdomnych kobiet.
Te dwa miejsca różnią się od siebie równie mocno jak niebo
i piekło. Ja „trafiłam do nieba”, ten pokój jest dla mnie
namiastką domu.
p. Ela, jedna z mieszkanek

Koszty związane z utrzymaniem domu wspieranego, który
zamieszkuje usamodzielniająca się pięcioosobowa rodzina,
od września 2012 roku pokrywa firma SMAY Sp. z o.o.
14

Most do samodzielności – to okreś
lenie trafnie oddaje ideę mieszkań
wspieranych, które Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio prowadzi od czerwca
2012 roku. Inicjatywa mieszkań
wspieranych została podjęta z my
ślą o osobach bezdomnych, przeby
wających w placówkach tymcza
sowego schronienia, dla których
mieszkania te są szansą na usamo
dzielnienie się. Obecnie Dzieło
prowadzi 4 mieszkania wspierane
i dom poza miastem. W drodze
do samodzielności osobom przeby
wającym w mieszkaniach towa
rzyszą pracownicy Dzieła. Dzięki
ich wsparciu mieszkania opuściły
do tej pory trzy panie, które rozpo
częły samodzielne życie. Inicjatywa
mieszkań wspieranych dla osób
wychodzących z bezdomności jest
próbą uczenia i odkrywania domu
na nowo.

Są miejsca, które da się opisać,
wymieniając piętra, pomiesz
czenia i przedmioty, Dzieło
Pomocy św. Ojca Pio z pewno
ścią do nich nie należy,
bo Dzieło tworzą ludzie.
Tu w centralnym miejscu
stoi człowiek, dlatego też
rozmowy o Dziele to opo
wieści o osobach tworzą
cych to miejsce. Tu każdy
ma swoje imię i wszyscy
– podopieczni, darczyńcy,
pracownicy, bracia kapucyni
i wolontariusze – są tak samo
ważni. Dzięki temu Dzieło
jest miejscem, w którym
każde spotkanie odbywa się
w atmosferze akceptacji i zro
zumienia, a przede wszystkim
w prawdzie.

Kiedy próbuję ogarnąć pamięcią czas mojej posługi w Dziele, widzę, ilu wspaniałych
ludzi tutaj poznałam, jak wiele
dobra doświadczyłam i jak
bardzo wrosłam w to miejsce.
Daję naprawdę niewiele,
a otrzymuję ewangeliczne
stokroć.
Hania, wolontariuszka

ludzie

ludzie dzieła

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio tworzą: PODOPIECZNI,
PRACOWNICY, BRACIA KAPUCYNI, DARCZYŃCY i WOLONTARIUSZE
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smoleńsk
CENTRUM POMOCY
PRZY ULICY Smoleńsk
Stawianie pierwszych kroków na drodze prowadzącej
do godnego i samodzielnego życia zaczyna się najczę
ściej w Centrum przy ulicy Smoleńsk. Mieszcząca się
tu łaźnia, pralnia, magazyn odzieży, jadłodajnia czy
ambulatorium dają osobom bezdomnym możliwość
16

zaspokojenia pierwszych, podstawowych potrzeb.
Pomoc doraźna jest nieodzownym punktem wyjścia
do podjęcia dalszych działań pomocowych na polu
socjalnym, zawodowym, prawnym, psychologicznym
czy duchowym.

Najniższy poziom budynku Centrum zajmu
je łaźnia. Na otwarcie tego miejsca czekało
wiele osób bezdomnych, które na co dzień nie
mają możliwości zaspokojenia podstawowych
potrzeb higienicznych. Łaźnia wyposażona jest
w pięć pryszniców, trzy brodziki do mycia nóg
oraz cztery umywalki z lustrami, przy których
można ogolić się, uczesać czy umyć zęby. Jedna
z pięciu kabin prysznicowych ma specjalne
przeznaczenie – jest przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Cztery pozostałe
kabiny wyposażone są w panele prysznicowe
z zaprogramowanym czasem korzystania.
W łaźni znajduje się również pomieszczenie
fryzjerskie. Każda osoba korzystająca z łaźni
otrzymuje ręcznik, zestaw środków do mycia
i czyste ubranie.

smoleńsk

łaźnia

W Dziele pomoc jest konkretna. Mieć gdzie
się umyć i móc wyprać rzeczy to konkret.
A potem będzie już łatwiej… bo chciałbym
zdobyć pracę, wynająć pokój i przejechać
się po mieście własnym samochodem, tak
dla przyjemności.
Marcin, podopieczny
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smoleńsk

pralnia
i magazyn
odzieży
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Samoobsługowa pralnia dla osób
bezdomnych jest pierwszym tego
typu miejscem w Polsce. Pomy
słodawcami utworzenia pralni
w Centrum przy ulicy Smoleńsk
byli podopieczni Dzieła Pomo
cy św. Ojca Pio. Samoobsługowa
pralnia wyposażona jest w cztery
pralnico-suszarki. Urządzenia
te dzięki odpowiednim progra
mom pozwalają wyprać i wysuszyć odzież. W pralni
stosowane są specjalne środki piorące umożliwiające
dezynfekcję. Funkcjonuje tu także stanowisko do pra
sowania, gdzie pod okiem wolontariusza podopieczni
mogą wyprasować ubrania. Dodatkowo każda osoba
potrzebująca, której odzież nie nadaje się do dalszego
użytkowania, może otrzymać czyste ubranie. Tuż obok
pralni umiejscowiony jest magazyn odzieży, zaopatrzo
ny w pogrupowane rozmiarowo oraz pod względem płci
i typu ubrania na każdą porę roku. „Ulica” to miejsce,
w którym dbałość o czystość i higienę jest szczególnie
trudna, utworzenie pralni i magazynu odzieży to wyjście
naprzeciw potrzebom osób bezdomnych i pierwszy krok
na drodze do samodzielności.
Zakup jednej pralnico-suszarki
sfinansowała Galeria Krakowska,
która pokrywa także roczny koszt
utrzymania urządzenia.

Jadłodajnia u Sióstr Felicjanek wczoraj...

... i dziś (jadalnia i kuchnia)

jadłodajnia
Obecność kuchni przy ulicy Smoleńsk ma swoją długoletnią historię. Już
w roku 1872 Siostry Felicjanki zaczęły wydawać tu obiady osobom ubogim
pukającym do bram ich klasztoru. Wciąż rosnąca liczba potrzebujących spra
wiła, że siostry podjęły bardziej zorganizowane działania pomocowe i założy
ły kuchnię, która z czasem zasłynęła jako Kuchnia Społeczna Siostry Samueli.
Posilić się w niej przychodziły
nie tylko osoby bezdomne, ale
także ubodzy studenci i emery
ci. Zmodernizowana jadłodaj
nia mieszcząca się na parterze
budynku Centrum powstała
w miejscu dawnej kuchni i jest
kontynuacją jej ponadstuletniej
działalności. Jadłodajnia z zaple
czem kuchennym wyposażona
jest w nowoczesny sprzęt gas
tronomiczny. W Kuchni Spo
łecznej Siostry Samueli dziennie
ciepły posiłek może zjeść ponad
300 osób.

smoleńsk

Tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się, aby istniała
Kuchnia Studencka im. S. Samueli, szczęść Boże! Jesteście najpożyteczniejszą
instytucją w dzisiejszych ciężkich czasach.
Wpis studenta UJ do księgi pamiątkowej kuchni,
12.11.1976 r.
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Ambulatorium mieści się na pierw
szym piętrze budynku Centrum.
W jego skład wchodzi kilka wypo
sażonych w aparaturę medyczną
gabinetów, między innymi stomatolo
giczny, ginekologiczny, internistyczny
ze sprzętem do wykonywania badań
USG i EKG, oraz pomieszczenie
zabiegowe do zmiany opatrunków.
Ambulatorium powstało z myślą
o osobach bezdomnych i ubogich,
którym trudniej ze względu na swoją
sytuację życiową korzystać z państwo
wej służby zdrowia. W ambulatorium
wolontaryjnie posługują lekarze wielu
specjalności, wykonywane są zabie
gi pielęgniarskie, chorzy otrzymują
leki, odżywki. Świadczenie pomocy
medycznej w Centrum jest możli
we dzięki zaproszeniu przez Dzieło
Pomocy św. Ojca Pio do współpracy
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Sto
warzyszenie to od ponad 20 lat niesie
charytatywną pomoc medyczną lu
dziom najbardziej jej potrzebującym,
przywracając im nadzieję i poczucie
godności.

Drugie piętro budynku Centrum przy ulicy Smoleńsk
w całości przeznaczone jest na potrzeby aktywizacji
zawodowej i dla grup wsparcia. Mieszczą się tu sale
szkoleniowe i komputerowa, przystosowane do prowa
dzenia warsztatów ułatwiających powrót na rynek pracy.
Osoba, która chce podjąć zatrudnienie, może liczyć
tu na indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
w ukierunkowaniu i zaplanowaniu decyzji zawodowych,
pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz
w poszukiwaniu pracy, towarzyszenie trenera zatrudnie
nia wspieranego w procesie podejmowania oraz utrzy
mania zatrudnienia, a także udział w grupach samopo
mocowych. Wsparcie zawodowe udzielane w Centrum
przy ulicy Smoleńsk ma charakter kompleksowy i zakła
da pomoc na każdym etapie drogi zawodowej, od przy
gotowania do wyjścia na rynek pracy, przez poszuki
wanie i znalezienie zatrudnienia, po jego utrzymanie.
Długość procesu pomocowego oraz jego intensywność
zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz
możliwości podopiecznego.
Z mieszczących się na piętrze aktywizacji zawodowej sal
szkoleniowych korzystają liczne zewnętrzne organizacje
i grupy wsparcia, m.in. anonimowi alkoholicy, anoni
mowi narkomani.

Podjęcie zatrudnienia jest jednym
z kluczowych elementów w procesie
wychodzenia z bezdomności. Znalezienie pracy niejednokrotnie jest milowym krokiem do samodzielności.
Kamila Dyszyńska, pracownik socjalny
do spraw aktywizacji zawodowej

smoleńsk

aktywizacja zawodowa

21

DZIEŁO POMOCY
ŚW. OJCA PIO
ul. Loretańska 11, Kraków

DZIEŁO POMOCY
ŚW. OJCA PIO
ul. Smoleńsk 4, Kraków

22

Zapraszamy do Dzieła!

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
nr konta: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
tel. 12 433 51 70
e-mail:pomoc@dzielopomocy.pl
www.dzielopomocy.pl

