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Drodzy Darczyńcy
Na początku pandemii, gdy z mediów docierał do
nas komunikat „Zostań w domu”, dzięki Waszemu
wsparciu, mogliśmy być z tymi, którzy tego domu
nie mają. W tym czasie, jeden z naszych
podopiecznych wypowiedział słowa, które zapadły nam w pamięci: „Dziękuję Wam, dziękuję, że
nas nie zostawiliście”. Dziś chcemy powiedzieć to
samo Wam, drodzy Darczyńcy. Nie znajdując
innych słów wdzięczności, za panem Jankiem
powtarzamy: „Dziękujemy Wam, drodzy
Darczyńcy, dziękujemy, że nas nie zostawiliście”!
Gdy rozpoczęła się epidemia i zachęcani byliśmy
do pozostania w domach, to Wasze serca jeszcze
bardziej otworzyły się na potrzeby innych
osób. Potwierdzeniem tego jest otrzymana kwota
z darowizn, którą przedstawiamy w biuletynie.
To właśnie dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy
w zeszłym roku kontynuować działalność. Mimo
że w marcu 2020 łaźnia została chwilowo zamknięta, szybko udało się zakupić niezbędne kombinezony oraz środki ochronne i wznowić jej działanie.
Codziennie wraz z wolontariuszami pełniliśmy
dyżury na recepcji, podczas których rozdawaliśmy
kanapki i ciepłe napoje. Nieustannie też prowadziliśmy wsparcie specjalistyczne: konsultacje zawodowe i socjalne, oraz porady prawne i duchowe.

Udało nam się także rozwinąć projekty mieszkaniowe i zaprosić kolejne osoby bezdomne do życia
pod dachem.
Choć biuletyn w połowie wypełniają liczby, to
nasza Dziełowa rzeczywistość zbudowana jest
z setek, a nawet tysięcy ludzi. Za przedstawionymi liczbami stoją konkretne osoby, a na
naszych oczach zachodzą konkretne zmiany,
jak choćby w życiu pana Andrzeja, który na chwilę
przed nastaniem epidemii trafił do prowadzonego
przez Dzieło mieszkania. Ten epidemiczny czas
mógł przeżyć spokojnie, pozostając w domu.
Podobnie było w przypadku pani Marty, która
w 2020 roku zmieniła swoje życie o 180 stopni wynajęła kawalerkę i utrzymała zatrudnienie.
Z kolei pan Szymon rozpoczął terapię i zamieszkał
w Dziełowym mieszkaniu.
Za liczbami kryjecie się także Wy, drodzy Darczyńcy i Wasza realna pomoc potrzebującym! Ze wzruszeniem myślimy dziś o tym, że w 2020 roku
razem
mogliśmy
towarzyszyć
osobom
bezdomnym. Przed nami jesień i zima – mimo że
dla osób bez domu jest to najtrudniejszy czas,
wierzymy, że nadal razem będziemy im pomagać.
Z wdzięcznością
Zespół Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Odwiedź nas na:

br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap
były Dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Wdzięczność – to
słowo przychodzi mi
na myśl, gdy obejmuję pamięcią 5 lat
mojej posługi jako
Dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Jestem wdzięczny osobom
bez domu, które tak wiele mnie nauczyły, jestem
wdzięczny pracownikom i wolontariuszom za
ich oddanie najuboższym. Wam, drodzy Darczyńcy, z serca dziękuję za Waszą obecność
w Dziele i hojność. Przez te lata byłem świad-

kiem przemian tak wielu historii życia osób
bezdomnych, ich małych i wielkich radości. Dziś,
kończąc posługę w Dziele, w Wasze ręce oddajemy podsumowanie 2020 roku – roku pełnego
wyzwań, które wspólnie udało nam się pokonać.
Choć moja przygoda z Dziełem dobiegła końca,
to wierzę, że dobro w Dziele będzie trwać, bo
wciąż jest wiele osób, które potrzebują obecności i wsparcia w drodze do domu. Dziś wszystkim
Wam, którzy byliście z nami przez ten czas,
z serca błogosławię i składam serdeczne Bóg
zapłać!

br. Jacek Waligóra OFMCap
nowy Dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
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„Miłość nie cierpi
zwlekania” – tak napisał w jednym ze
swoich listów nasz
Patron, św. Ojciec Pio.
Dlatego bez zwłoki
zwracam się do Was, kochani Darczyńcy i Przyjaciele Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. To dla mnie
szczególny dar, móc włączyć się w tworzenie tego
wielkiego dobra razem z Wami.
I chociaż Dzieło nie jest dla mnie nową rzeczywistością, bo w przeszłości mogłem asystować przy
jego „narodzinach”, to teraz mogę być „w” Dziele
i razem z Wami pomnażać dobro. Taka jest bowiem
misja Dzieła, aby dzielić się dobrem z tymi, którzy
pogubili się w życiu i stracili dom, pozostając bez
wsparcia bliskich. Tę misję realizujemy my – bracia
kapucyni, pracownicy i wolontariusze Dzieła –
dzięki Waszej ofiarności. Dlatego pragnę Wam

serdecznie podziękować za to zaufanie, którym
nas darzycie, przekazując w nasze ręce środki
materialne, które w formie konkretnej pomocy
trafiają do naszych podopiecznych, ratując im
życie i przywracając godność.
Niedawno jeden z podopiecznych Dzieła opuścił
nasze mieszkanie wspierane i usamodzielnił się.
Podczas rocznego pobytu w mieszkaniu spłacił do
końca zadłużenia, uzupełnił dokumenty w ZUS-ie
oraz rozpoczął i kontynuuje terapię. Złożył również
wniosek o lokal socjalny, na który oczekuje. Aktualnie wynajął samodzielny pokój. To tylko jedna
z historii, która pokazuje, że warto pomagać i że
nie ma takiej sytuacji życiowej, z której nie byłoby
drogi wyjścia.
Pragnę gorąco podziękować wcześniejszym
dyrektorom Dzieła: br. Henrykowi i br. Grzegorzowi, oraz Wam, drodzy Darczyńcy. Cieszę się, że
razem będziemy tworzyć Dzieło i szerzyć dobro!
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ROK 2020 W LICZBACH

LUDZIE DZIEŁA

DARCZYŃCY
PODOPIECZNI
WOLONTARIUSZE
PRACOWNICY

WSPARCIE, KTÓRE OTRZYMALIŚMY

199
35
4

890 118,98 zł

19,20%

787 703,88 zł

17,00%

WSPARCIE ZAWODOWE

602 538,77 zł

13,00%

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

398 951,38 zł

8,60%

WSPARCIE DORAŹNE

• 1025 konsultacji socjalnych i prawnych
WSPARCIE SOCJALNE
• 84 decyzje o dofinansowaniu m.in. czynszu,
dojazdu do pracy, zakupu opału na zimę
• 8 miejsc w hostelach
• 44 osoby w 2 grupach wsparcia
• 204 opłacone zdjęcia do dokumentów
• 901 zrealizowanych recept dla 331 podopiecznych
• 338 konsultacji zawodowych
• 112 wizyt w punkcie poszukiwania pracy
• ponad 300 osób skorzystało ze wsparcia
zawodowego

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

2 928 005,16 zł

52,94%

1% PODATKU

1 207 649,88 zł

21,84%

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

385 431,79 zł

6,97%

DOTACJE

343 744,09 zł

6,22%

ODSETKI BANKOWE OD ZAOSZCZĘDZONYCH ŚRODKÓW

246 018,30 zł

4,45%

DAROWIZNY OD INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

155 292,57 zł

2,81%

DAROWIZNY ZE ZBIÓREK I ZRZUTEK PUBLICZNYCH

141 617,98 zł

2,56%

WYDAWANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO
DLA DARCZYŃCÓW

PRZYCHODY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

116 988,94 zł

2,12%

4 900 zł

0,09%

5 529 648,71 zł

100 %

KARY, NAWIĄZKI

RAZEM

2

1 600

• łaźnia: 4 389 wizyt
• pralnia: 1 464 wizyty
• garderoba: 4 074 wizyty

• 4 mieszkania wspierane dla kobiet i rodzin oraz
MIESZKANIA
301 985,89 zł
2 mieszkania dla mężczyzn dały schronienie 17 osobom,
w tym 10 kobietom, 3 dzieci i 4 mężczyznom
• 3 mieszkania chronione-treningowe dla mężczyzn dały schronienie 23 mieszkańcom
• projekt „Najpierw mieszkanie” – 1 lokator
Łącznie usamodzielniło się 14 osób.
• czynności administracyjno-techniczne

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU

6,66%

974 104,69 zł

21,47%

46 635,10 zł

1,03%

• 12 projektów charytatywnych
WSPÓŁPRACA
12,05%
558 335,93 zł
w Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci
Z INNYMI ORGANIZACJAMI
Mniejszych Kapucynów
• 1078 konsultacji dla 135 pacjentów w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
• Wsparcie finansowe uczniów ze szkoły podstawowej.

RAZEM

63 061,05 zł

1,36%

GOSPODARSTWO ROLNE

9 265,26 zł

0,20%

INNE WYDARZENIA

1 636,55 zł

0,04%

4 634 337,48 zł

100%

DZIĘKI TEMU STAŁO SIĘ MOŻLIWE

BRACIA KAPUCYNI

11 400
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