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Koło Zabrzańskie działa od 1996r., a w 2009 rok uzyskało status organizacji pożytku 

publicznego  i  osobowość  prawną.  Działa  na  podstawie  Statutu  obowiązującego 

w całym Towarzystwie, realizując cele określone w Statucie oraz Uchwałach władz 

krajowych.  Terenem  działania  Koła  jest  głównie  Aglomeracja  Śląska. 

Nie odmawiamy pomocy osobom z poza Śląska.

Skład Zarządu Koła:

• Maria Demidowicz – Prezes Koła 
• Manfred Hampf – Skarbnik Koła 
• Marzena Michalik – Wiceprezes Koła 
• Urszula Potyka – Sekretarz Koła 
• Brygida Piasecka – Hampf – Członek Zarządu 
• Barbara Kowol – Członek Zarządu 
• Danuta Hinc – Członek Zarządu 
• Artur Mych – Członek Zarządu 

           Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa, w tym również zaciągania zobowiązań  

           finansowych, składają łącznie Prezes i Skarbnik Koła co jest zgodne z paragrafem 20   

           pkt. 5  obowiązującego Statutu Towarzystwa.
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Cele Statutowe: 

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i  ubogim, w tym 

niepełnosprawnym – w duchu Patrona,  Św. Brata Alberta.

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, realizacja celów 

statutowych i ich finansowanie:

      Koło Zabrzańskie TPBA realizuje swoje cele poprzez:

• Udzielanie schronienia

• Udzielanie pomocy socjalno - prawnej

• Udzielanie wsparcia duchowego

• Wsparcie  psychologiczno - pedagogiczne

• Wsparcie z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień oraz pomocy medycznej

• Aktywizację zawodowo – społeczną

            -   Udzielanie w/w pomocy realizowane jest w placówkach stacjonarnych przez całą 

                dobę:

• Schronisko dla bezdomnych kobiet, matek z dziećmi i ofiar przemocy w rodzinie, 

zlokalizowane w Zabrzu – Rokitnicy, przy ul. Ofiar Katynia 48

• Mieszkania readaptacyjne, zlokalizowane w Zabrzu – Biskupicach,   ul. Bytomska 

92, dla kobiet i matek z dziećmi.

• Przytulisko „ Dom św. Brata Alberta” dla bezdomnych mężczyzn, zlokalizowany 

w Zabrzu , przy ul. Kochanowskiego 26.

-  a także udzielanie pomocy doraźnej w placówce wsparcia:

• Klub Albertyński, zlokalizowany w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 5of.

• Rzecznik Osoby Bezdomnej – w ramach wolontariatu udziela porad przy  ul. 

Wolności 241 of, dawny PAB

II. Informacja o prowadzonej działalności w poszczególnych placówkach:

a)  W SCHRONISKU prowadzono:

Aktywizację  społeczną  oraz  zabezpieczano  osłonę  socjalną  kobiet  samotnych 

i z dziećmi będących w sytuacji kryzysowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
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prowadzącą do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Zadanie 

to realizowane było poprzez:

1. zapewnienie całodobowego schronienia,

2. zapewnienie wyżywienia,

3. pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną,

4. zajęcia i warsztaty grupowe (m.in. psychoedukacja, treningi, warsztaty)

5. pomoc prawną dla beneficjentów

6. konsultacje lekarskie psychiatryczne,

7. pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z sytuacją socjalno- bytową, 

we  współpracy z pracownikiem socjalnym

      -    Osoby kierowane były  do placówki przez  :

• Pracowników socjalnych z MOPR

• Zespół Interwencji Kryzysowej

• Inne organizacje pozarządowe

• Kuratorów oświaty, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych

• Służby pomocowe: Policję, Straż Miejską

Do  placówki  przyjmowane  są  również  osoby,  które  zgłaszają  się  same  i  nie  posiadają 

skierowania (np. uciekające przed sprawcą przemocy). 

Pomocą objętych zostało 133 osoby w tym 79 kobiet i 54 dzieci. Był to pobyt od kilku dni 

do kilku miesięcy.

Wiek odbiorców zadania:

• Osoby pełnoletnie od 18 roku życia 

• Dzieci 0-18 r. ż.

Na terenie Schroniska w 2010 roku przebywały osoby z poza Zabrza: m.in.  Bytom, Ruda 

Śląska , Świętochłowice.

W 2010 r. podpisano 33 Umowy o Współpracy określających czas i warunki pobytu w tym 

udział  w Kompleksowym Programie Placówki na pierwszy miesiąc pobytu,  na kolejne 11 

miesięcy  –  12  umów.  Kobiety  podczas  pobytu  brały  udział  w  różnych  formach  pracy 

terapeutycznej po zawarciu „Umowy o Współpracy” wg indywidualnego planu. Wszystkie 

osoby przebywające w Schronisku tworzą społeczność terapeutyczną, stanowiącą swoistego 

rodzaju „reprezentację rzeczywistości społecznej”, dającą wszystkim jej członkom możliwość 
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modyfikowania, normalizowania i zmiany wadliwych postaw i zachowań oraz rozwiązywania 

indywidualnych i grupowych problemów. 

- Codzienna współpraca i współżycie w ośrodku polegały m.in. na tworzeniu więzi, treningu 

społecznym, treningu samoobsługi poprzez takie działania jak: planowanie zadań związanych 

z  utrzymaniem  placówki  w  czystości,  dbanie  o  higienę  osobistą  oraz  ład  i  porządek 

zajmowanych pomieszczeń, planowanie i przygotowywanie posiłków, planowanie wydatków, 

wolnego  czasu,  organizowanie  opieki  nad  dziećmi  itp.,  w  oparciu  o  zasady  współżycia 

społecznego i regulamin placówki.

- Zebrania społeczności ( 280 spotkań)  odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. 

Czas  trwania  spotkania  –  45  min.  Spotkania  prowadzone  są  przez  dwóch 

psychologów/psychoterapeutów. W społecznościach  wzięło  udział  38  kobiet. W trakcie 

spotkań  planowana jest  praca  na  terenie  Schroniska,  omawiane  plany na  następny dzień, 

bieżące problemy, konflikty oraz relacje interpersonalne. Dzięki informacjom zwrotnym od 

grupy uczestnicy są w stanie zobaczyć swoje własne potrzeby, deficyty,  konflikty, mocne i 

słabe  strony.  Praca  terapeutyczna  umożliwia  kobietom  przebywającym  w  placówce 

przyswojenie nowych konstruktywnych sposobów działania  i  funkcjonowania na poziomie 

emocjonalnym i społecznym. Aby kobiety mogły brać udział w spotkaniach, w tym samym 

czasie dzieci miały swoje zajęcia prowadzone przez pedagoga.

- Zajęcia grupowe dla kobiet –  131 spotkań  (psychoedukacja, warsztaty) dostosowane do 

indywidualnych potrzeb grupy. Zajęcia organizowane były od stycznia do grudnia 2010 r. 

(z przerwą  wakacyjną). Kobiety brały udział w zajęciach po pierwszym miesiącu pobytu na 

podstawie  podpisanej  Umowy  o  Współpracy  i  zgodnie  z  Ramowym  Planem  Tygodnia. 

Tematyka zajęć uwzględniała aktualne problemy i dylematy pojawiające się w społeczności. 

Zajęcia prowadzone na terenie schroniska przez psychologów 4 razy w tygodniu.

-  Kobiety  przyjęte  do  Schroniska  objęte  były  indywidualnymi  spotkaniami 

z  psychologiem/psychoterapeutą.   Spotkania  w pierwszym miesiącu  pobytu,  odbywały się 

najczęściej 1 raz w tygodniu miały charakter konsultacji (ok. 3-4 spotkań). W późniejszym 

czasie kontakt był dostosowany do potrzeb i możliwości przebywających w placówce kobiet.

Przeprowadzono  182  indywidualne  spotkania o  charakterze  diagnostyczno  – 

konsultacyjnym z psychologiem w których udział wzięło 49 kobiet.

Od stycznia do grudnia 2010 kobiety mogły skorzystać z nieodpłatnej  pomocy prawnej na 

terenie  Schroniska.  Prawnik  udzielał  porad  i  pomocy  w  pisaniu  dokumentów  według 

zgłaszanych przez mieszkanki potrzeb. W 2010  roku udzielono 6 porad prawnych.
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Konsultacje lekarskie psychiatryczne odbywały się w każdy wtorek od stycznia do grudnia. 

Forma konsultacji: jednorazowe spotkania dot. wywiadu, diagnostyki lub objęcie regularnym 

kontaktem  z  zastosowaniem  farmakoterapii.  Przeprowadzono  27  konsultacji 

psychiatrycznych. Współpraca zespołu z lekarzem psychiatrą w zakresie diagnozy i leczenia 

pozwalała  na  lepsze  rozumienie  pojawiających  się  problemów  w  zakresie  zdrowia 

psychicznego oraz planowanie i prowadzenie pracy z kobietami. 

Kobiety przebywające w Schronisku korzystały z pomocy pracownika socjalnego Miejskiego 

Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  zakresie  pomocy  socjalnej  m.in.  uzyskiwania  zasiłków 

okresowych,  celowych  i  innych,  pomocy  w  wypełnianiu  wniosku  na  przydział  lokalu 

mieszkalnego,  wyrabianiu  brakujących  dokumentów (dowód osobisty,  karta  ubezpieczenia 

zdrowotnego itp.).  

Na  terenie  Schroniska  organizowane  były  zajęcia  indywidualne  i  grupowe  dla  dzieci 

przebywających w placówce oraz zajęcia manualne dla matek z dziećmi, prowadzone przez 

Pedagoga.  Codziennie  w  trakcie  trwania  spotkania  społeczności  terapeutycznej  i  zajęć 

grupowych dla kobiet, dzieci przebywające w Schronisku miały swoje zajęcia, dostosowane 

do ich możliwości. Jednorazowo w zajęciach udział brało 1-10 dzieci. W zajęciach z dziećmi 

uczestniczyły też kobiety wybierane ze społeczności rotacyjnie.

Od stycznia do grudnia 6 osób skierowanych z sądu realizowało na terenie Schroniska karę w 

postaci wykonywania prac społecznie użytecznych na stanowisku pracownik gospodarczy.

W Mieszkaniach Readaptacyjnych w 2010 roku mieszkało 10 osób w tym 3 matki z 6 

dzieci oraz jedna kobieta samotna.

b) W PRZYTULISKU prowadzono następujące działania:

1. Zabezpieczenie podstawowych  potrzeb,  m.in.  noclegu,  wyżywienia  oraz  całodobowej 

opieki bezdomnym mężczyznom. 

2. Diagnozę  sytuacji –  poprzez  podejmowanie  czynności  mających  na  celu  ustalenie 

prawdziwości  oraz  przyczyny  bezdomności  mieszkańców,  w  celu  stworzenia 

indywidualnego programu wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znaleźli.

3. Oddziaływanie terapeutyczne – w stosunku do osób pozostających w obrębie patologii 

społecznej, uzależnionych i współuzależnionych. Celem niwelowania, korekcji deficytów 

poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych. 

4. Oddziaływanie  edukacyjno  -  wychowawcze  – uczenie  nowych  umiejętności, 

aktywizacja społeczna.

5. Wspieranie  i  rozwój  potencjalnych  możliwości,  zainteresowań  i  zdolności  wśród 

mieszkańców Domu.

5



6. Opiekę  duszpasterską  –  stwarzanie  możliwości  uregulowania  SPRAW  BOŻYCH  

i przywrócenia wiary w sens życia i godność CZŁOWIEKA.

7. Pomoc socjalno – prawną - umożliwiającą uregulowanie sytuacji prawno- socjalnej  

      mieszkańców, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, uzyskanie przysługujących   

      świadczeń, pomoc w wyrobieniu dokumentów osobistych, uzyskaniu miejsc w Domach    

      Pomocy Społecznej, Hospicjum itp.

Działania realizowane w Domu św. Brata Alberta – Przytulisko –  w roku 2010 przyjęto i 

udzielono pomocy    99 mężczyznom  

Pomoc polegała na:

1. Przyjęciu do Placówki, zakwaterowaniu, udzieleniu pomocy rzeczowej. 

2. Zapoznaniu  z  regulaminem,  ramowym  porządkiem  dnia,  pozostałymi  mieszkańcami

i  pracownikami  Domu  oraz  z  realizowanymi  programami.  Przydzieleniu  opiekuna 

prowadzącego.

3. Rozpoznawaniu  sytuacji  psychospołecznej  każdej  nowo  przyjętej  osoby  w  celu 

zaplanowania  dalszej  pomocy  w  okresie  pierwszych  kilku  tygodni  pobytu.  Działaniu 

w kierunku  ustalenia  przyczyn  bezdomności,  rozpoznania  sytuacji  rodzinnej,  ustalenia 

oczekiwań i motywacji do zmiany sytuacji trudnej, w której nowo przyjęta osoba znalazła 

się. Diagnozowaniu osób i ustaleniu mapy problemów poprzez indywidualne rozmowy. 

• Osoby  przejawiające  zaburzenia  w  zakresie  zachowania  oraz  zdiagnozowane  pod 

kątem choroby psychicznej były objęte opieką psychiatryczną. Na terenie Przytuliska 

przeprowadzono 55  konsultacji lekarskich, które objęły 20 osób.

• Na terenie  placówki  psycholog przeprowadził  115  spotkań  indywidualnych,  które 

objęły 58  osób.

• Z konsultacji dotyczących problematyki uzależnień na terenie placówki skorzystały 

26 osób podczas 52 spotkań. 

4. Ustaleniu  kierunku  działań  do  stworzenia  „Indywidualnego  Programu  Wyjścia 

z Bezdomności”, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu – 

ujecie  wieloaspektowe.  Stworzenie  i  realizacja  indywidualnych  programów  wyjścia 

z  bezdomności  mieszkańców  (IPWzB)  przy  ścisłej  współpracy  z  partnerami 

uczestniczącymi  w  realizacji  zadania  (m.in.  MOPR,  Sąd,  PUP,  szkoły,  Ośrodek 

Profilaktyki i Leczenia Uzależnień). 

Dla mieszkańców Przytuliska –  w 2010r. utworzono 40  IPWzB, 
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5. Opiece  duszpasterskiej,  która  polegała  na  indywidualnym  duchowym  wsparciu 

mieszkańców zgodnie z oczekiwaniem. W każdym miesiącu odprawiana jest w Kaplicy 

Przytuliska  Msza Św. Mieszkańcy uczestniczyli  w pielgrzymkach  m.in.  do Grobu św. 

Brata Alberta w Krakowie oraz na Górę Św. Anny. 

Uczestnikami pomocy w  2010 r byli bezdomni mężczyźni w przedziale wiekowym:

- do 30 lat – 0

- 30-40 lat – 3

- 40-50 lat – 15

 - powyżej 50 roku życia  - 25

6. Działania  z zakresu aktywizacji społecznej w 2010 roku:  

1. Prowadzenie społeczności terapeutycznej:

• Codzienna  współpraca  i  współżycie  w  placówce  (tworzenie  więzi,  trening 

społeczny, trening samoobsługi).

Trening  społeczny -  czynny  udział  w  życiu  placówki  –  podejmowanie  dyżurów 

i dostosowanie się do zasad współżycia społecznego.

Trening  samoobsługi –  dostosowanie  się  do  harmonogramu  dyżurów,  samodzielne 

załatwianie spraw urzędowych, dbanie o higienę osobistą, przestrzeganie obowiązujących 

na terenie Placówki zasad i reguł. 

• Zebrania społeczności:

      Od stycznia do grudnia 2010. prowadzona była społeczność terapeutyczna (domowa), 

      która odbywała się co tydzień w poniedziałek. Miała ona na celu:

• regulowanie codziennej współpracy i współżycia w placówce, 

• modelowanie prawidłowych zachowań, 

• trening komunikacji, szczerości, asertywności,

                      kształtowanie norm, postaw i wartości oraz zasad współżycia.

W  Przytulisku  działa  Kółko  fotograficzne,  którego  członkowie  aktywnie  uczestniczą 

w wielu wystawach fotograficznych.   Obsługują także okolicznościowe spotkania w Kolo 

Zabrzańskim.  Nadto  w  minionym  roku  mieszkańcy  Przytuliska  uczestniczyli  w  wielu 

wydarzeniach  kulturalnych  na  terenie  Zabrza  i  okolic  m.in.  Wyjazd  na  „X Jubileuszowy 

Wieczór  Poetycki”  nad  zalewem  Chechło,  udział  w  Pielgrzymce  do  Sanktuarium  „Ecce 

Homo”,  wyjazd  integracyjno  –  krajoznawczy  do  Mosznej.  Mieszkańcy  Przytuliska  brali 

udział  także w „ Skarbnikowych Godach” miasta  Zabrze oraz uroczystościach  w kościele 

p.w.  Św.  Kamila  w Zabrzu  z  okazji  rozpoczęcia  Roku Jubileuszowego 30 lecia  istnienia 

Towarzystwa   oraz  15-  lecia  Koła  Zabrzańskiego.  W  2010  roku  placówka  ściśle 
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współpracowała   z  Ośrodkiem Profilaktyki  i  Uzależnień   w Zabrzu  w zakresie  diagnozy 

i terapii. 6 osób z problemem uzależnienia zostały skierowane na konsultacje z terapeutą ds. 

uzależnień pracującym w OPiLU. 

Ponadto placówka wsparła swoich  mieszkańców  w uzyskaniu, remoncie i zagospodarowaniu 

mieszkania ( m.in. Lokalu socjalnego, mieszkania chronionego, do remontu) lub miejsca w 

Domach Pomocy Społecznej. W 2010 roku 2  osoby otrzymały mieszkanie do remontu,  2 

osoby otrzymały mieszkania socjalne, 1 osoba wynajęła lokal, a 6 osób  przeszło do mieszkań 

readaptacyjnych. 3 osoby przeszły do Domu Pomocy Społecznej. 

     

Efekty pomocy socjalno - prawnej świadczonej beneficjentom w Przytulisku     

przedstawia poniższe zestawienie: 

1. Dowód osobisty wyrobiło: 5 osób

2. W PUP zarejestrowało się po raz pierwszy: 5  osób 

3. Mieszkanie do remontu, socjalne, wynajęte (inne): 5 osób 

4. Do mieszkań readaptacyjnych przeszło: 6 osób

5. Kartę Chip Ubezpieczenia  Zdrowotnego : 6 osób

6. Zasiłek stały: 11  osób

7. Pracę uzyskało: 7 osób

8. Do rodziny powróciły: 0 osób

9. Do Domu Pomocy Społecznej : 3 osoby  z Przytuliska 

10. Leczenie Specjalistyczne rozpoczęły 27 osób z Przytuliska

c) W KLUBIE ALBERTYŃSKIM 

Pomoc polegała na przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego poprzez:

• aktywizację społeczno- zawodową. Uruchomienie Programu Prac Społecznie   

     Użytecznych w których uczestniczyło 7 osób. 

• udzielenie pomocy socjalnej osobom/rodzinom ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym:

-  wspieraliśmy  beneficjentów  poprzez  udzielanie  konsultacji  psychologicznych, 

pedagogicznych (  pedagog przeprowadził  22 konsultacji  i  rozmów indywidualnych) 

oraz udzieliliśmy pomocy prawnej  w rozwiązywaniu  trudnych  problemów i  sytuacji 
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życiowych  beneficjentów.  Ze  sprawami  trudnymi  prawnie  kierowaliśmy  osoby  na 

indywidualne konsultacje z prawnikiem. Udzielono 62 porady prawne.

− 525  środowisk  czyli  1462 osoby  uzyskało pomoc żywnościową i rzeczową.

W tym dzieci do lat 15 -   489, w tym do lat 7 – 215 , kobiety  486 ( w tym samotnych 

72), mężczyźni 487  w tym samotnych 141.)   

− Z pomocy rzeczowej skorzystały 94 osoby – w szczególności zaopatrzeni zostali w 

meble, sprzęt AGD, pościel i odzież – wartości tej  pomocy szacujemy na kwotę około 

7000,00 zł.

  Wartość przekazanych darowizn żywnościowych wyniosła   

   331.381,32 zł ( 100 TON ZYWNOŚCI w tym PEAD – 49,90 ton, w tym wartość PEAD 

wyniosła  141.304,52 zł.)

 - W szkoleniach,  warsztatach i treningach w 2010 roku wzięło udział  ponad 15 osób 

spośród beneficjentów Klubu Albertyńskiego.

         Zorganizowano:

• szkolenia z zakresu BHP i p.poż oraz wymagań sanitarnych w obrocie żywnością – 

dla grypy samopomocowej w której udział wzięło 12 osób.

• warsztaty i treningi z zakresu procedur obowiązujących w zadaniu „Zabrzański 

Stół”.- w których udział brało w zależności od potrzeb od 2 do 9 osób,

• warsztaty z zakresu ,, Komunikacji interpersonalnej” – dla grupy wsparcia, w 

których uczestniczyło od 3 do 12 osób – odbyło się 18 spotkań warsztatowych,

• w warsztatach kulinarnych organizowanych w okresie sprawozdawczym 

uczestniczyło od 2 do 5 osób - odbyły się 64 spotkania warsztatowe.

Z  uwagi  na  status  materialny  –  beneficjentami  zadania  są  osoby  i  rodziny,  których 

dochody  –  określane  były  przez  pracowników  socjalnych  kierujących  do  pomocy  – 

„poniżej kryterium dochodowego”, w 99% mieszkańcy miasta Zabrze.

-organizowaliśmy  lokalne  kampanie  społeczne  integrujące  mieszkańców  na  rzecz 

wzmacniania osób i rodzin skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością poprzez:

− organizację  i  przeprowadzenie  kwesty  ,,Bliźniemu  Swemu”.  Dzięki  przychylności 

proboszczów  w  dniu  1  listopada  odbyła  się  10  kwesta  ,,  Bliźniemu  Swemu” 

zorganizowana przy nekropoliach zabrzańskich. Celem kwesty było zebranie środków 

pieniężnych  pozwalających  nieść  pomoc  osobom  bezdomnym  i  ubogim,  w  tym 

niepełnosprawnym, samotnym matkom, ofiarom przemocy – wzorem naszego Patrona 

św.  Brata  Alberta.  Uczestniczyli  w niej  pracownicy Towarzystwa,  parlamentarzyści, 

władze samorządowe oraz wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Zebraliśmy prawie 15 tyś zł.
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−  w ramach współpracy z mediami, informacje o naszych działaniach publikowane były 

na łamach lokalnej prasy oraz w Zabrzańskiej Telewizji. 

Od 1 sierpnia 2010 roku  realizujemy projekt pt.  „ Zabrze – moja szansa na lepszą 

przyszłość”  przy współpracy z Lorica Iuris Kancelarią Adwokacką i Radców Prawnych 

z  Katowic.  W  ramach  programu  oferujemy  poradnictwo  prawne,  psychologiczne  i 

zawodowe.  W projekcie uczestniczy 20 beneficjentów. Zakończył  się etap  szkolenia 

teoretycznego.  Aktualnie  odbywają  się   bezpłatne  szkolenia  praktyczne  w  zakresie: 

magazynier  z  obsługą  wózków  jezdniowych,  fryzjer,  kucharz  garmażer,  brukarz, 

sprzedawca, manicure i pediucure. 

III. Współpraca z partnerami zewnętrznymi 
Organizacja, Instytucja Forma współpracy

MOPR w Zabrzu (w  innych miastach z których 

pochodzą nasi beneficjenci)

• Współpraca w zakresie planowania 

pomocy w tym tworzenia i realizacji 

Indywidualnych Programów Wychodzenia 

z Bezdomności;

• Kierowanie beneficjentów  do KA celem 

udzielania pomocy w zakresie 

żywnościowej i rzeczowej

• kierowanie osób na prace społecznie 

użyteczne

PUP w Zabrzu • Wsparcie merytoryczne, współdziałanie w 

zakresie aktywizacji zawodowej 

beneficjentów. 

• Refundacja  kosztów zatrudnienia  w 

ramach programu „Roboty Publiczne”

• kierowanie osób na prace społecznie 

użyteczne
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w 

Zabrzu, Oddziały leczenia uzależnień oraz Kluby 

Abstynenckie

• Wsparcie merytoryczne. Pomoc dla 

mieszkańców, prowadzenie terapii i grup 

samopomocowych.
Liceum Salezjańskie oraz Gimnazjum nr 13. • W zakresie współpracy przy nauce dzieci 

mieszkających w Schronisku,

• Pomoc w przeprowadzeniu kwesty 

pieniężnej „Bliźniemu Swemu”.
Kościół Katolicki oraz lokalny Caritas Diecezji 

Gliwickiej.

• Współpraca z parafiami w zakresie posługi 

duszpasterskiej  oraz  w zakresie 

organizacji Kwesty „Bliźniemu Swemu” na 
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zabrzańskich nekropoliach

• W zakresie przekazywania darowizn 

żywnościowych w ramach programu 

PEAD.

Poradnie Zdrowia Psychicznego , Szpitale 

Specjalistyczne

• Współpraca w zakresie diagnozowania i 

leczenia.
Gmina Zabrze, Rada Miejska w Zabrzu • W zakresie realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych z 

ukierunkowaniem na program -

  ,, Bezdomność” oraz  programów 

profilaktycznych skierowanych do osób 

niepełnosprawnych i uzależnionych,

• W zakresie częściowego dofinansowania 

realizowanych zadań i użyczenia 

budynków na świadczenie pomocy 

całodobowej;

• W zakresie wymiany informacji i 

propozycji uchwałodawczych.
Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej.

• W zakresie uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez ROPS

• W zakresie częściowego dofinansowania 

realizowanych projektów.
Wojewoda Śląski • Wkład finansowy

Lokalne Media • W zakresie informowania o 

podejmowanych działaniach, inicjatywach.
Inne  organizacje  pozarządowe,  szczególnie 

Stowarzyszenie  na  rzecz  Adapt.  Osób 

Uzależnionych i  ich Rodzin do Społ.,,  Żyj  i 

Daj Żyć” w Zabrzu.

• W zakresie  kierowania osób do mieszkań 

readaptacyjnych  jako  kolejny  etap 

wychodzenia z bezdomności. 

Salon Fryzjerski -,, Top – Styl” w Zabrzu. • Kierowanie  beneficjentów  jako  modeli, 

celem zmiany wizerunku zewnętrznego. 

IV. Działalność naukowo badawcza

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z placówkami naukowymi i studentami 

piszącymi  prace  dyplomowe  z  zakresu  szeroko  rozumianej  bezdomności  (w  2010  roku 

udzielono  informacji  o  działalności  i  pomocy  oferowanej  w  Placówkach  jednej  osobie 

piszącej   pracę  licencjacką.  Dwie  osoby  (  Absolwenci  Uniwersytetu  Śląskiego,  Wydział 

Pedagogiki i Psychologii) odbyły  w Schronisku dla kobiet i matek z dziećmi nie odpłatny 

staż. 
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V.   Wydarzenia

2 lutego 2010 roku w Katowicach w  Galerii Sztuki Współczesnej BWA , 

odbyła się wystawa przed aukcyjna „Bliźniemu Swemu”. 
11  czerwca  2010  roku,  50-ciu  przedstawicieli  Koła  uczestniczyło  w  ogólnopolskiej 

pielgrzymce do Sanktuarium „ECCE HOMO” w Krakowie. 

W ramach obchodzonego święta miasta Zabrza,  nasze Koło uczestniczyło w „Skarbnikowych 

Godach”, zorganizowanych  przez Centrum Organizacji Pozarządowych, promując działania 

Towarzystwa na rzecz ,,Bliźniego Swego”.

17 listopada 2010 roku w parafii św.  Kamila w Zabrzu odbyła się uroczysta Msza Święta  

z okazji rozpoczęcia 30 – lecia powstania Towarzystwa w Polsce oraz 15 – lecia działalności 

Koła Zabrzańskiego. W uroczystej  Mszy Św. brali udział członkowie Koła, Zarząd Koła , 

podopieczni i sympatycy Koła,  Prezydent Miasta Zabrze wraz z Radnymi Rady Miejskiej, 

poseł na Sejm RP i  mieszkańcy Zabrza. 

14  grudnia  2010 roku odbył  się  Kiermasz  Świąteczny  w Centrum Handlowym Platan  ,  

zorganizowany przez mieszkanki i pracowników  Schroniska dla kobiet i matek z dziećmi. 

VI. Kontrole

Odbyły się  kontrole stanu pomieszczeń w budynkach Schroniska i Przytuliska przez Sanepid, 

a  także  kontrole   Straży  Pożarnej  w  sprawie   dostosowania  budynków   do  wymogów 

przepisów   p.  poż.  Przytulisko  nie  spełnia   wymogów  dot  .  dostosowania  budynku  do 

przepisów p.  Poż.  Decyzją  Administracyjną   otrzymaliśmy   zgodę  na  dostosowanie  w/w 

budynku do przepisów p. poż. do  dnia 31.12.2011r. (Koszt remontu wynosi ok. 100 tyś zł. )

Innych kontroli nie przeprowadzono.

VII.  Informacja z prac Władz Towarzystwa
Najwyższą władzą Koła jest zebranie ogólne członków, które zarząd zobowiązany jest zwołać 

co najmniej 2 razy w roku.

 W 2010 roku zgodnie z paragrafem 19 Statutu Towarzystwa odbyły się dwa zebrania Koła. 

1. W dniu  23.03.2010r.

2. W dniu  17.11.2010r. 
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