
Sprawozdanie Merytoryczne Sprawozdanie Merytoryczne 

z działalności z działalności 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata AlbertaTowarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło ZabrzańskieKoło Zabrzańskie

za  rok 2011za  rok 2011

I. Nazwa: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie

 Adres siedziby: 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 3

 Data wpisu do KRS :  28.01.2009r. pod numerem 0000321492  Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 REGON:  241121004   PKD (2007) : 9499Z

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 
• Artur Mych – Sekretarz Koła 
• Brygida Piasecka – Hampf – Członek Zarządu 
• Barbara Kowol – Członek Zarządu 
• Danuta Hinc – 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.

Cele Statutowe: 

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, 

chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy -  w duchu Patrona,  Św. 

Brata Alberta.
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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:

• Ośrodek Wsparcia dla Kobiet , zlokalizowany 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,

• Punkt Aktywizacji Bezrobotnych – Punkt Pomocy Koleżeńskiej - aktywizacja 

zawodowa. PPK zlokalizowany przy  ul. Wolności 241 of prowadzony jest  przez PUP 

w Zabrzu. 

II. Informacja o prowadzonej działalności w poszczególnych placówkach:

a)  W Ośrodku Wsparcia dla Kobiet 

Ośrodek Wsparcia  dla Kobiet posiada 20-25 miejsc i  jest  to jedyna placówka dla kobiet i 

matek  z  dziećmi  w  Zabrzu,  która  zabezpiecza  działania  pomocowe  o  charakterze 

interwencyjnym i długofalowym. Praca prowadzona w placówce ma charakter terapeutyczny. 

Kobiety  przebywające  w  Ośrodku  biorą  udział  w  rocznym  Kompleksowym  Programie 

Ośrodka obejmującym m.in.:

1. zapewnienie całodobowego schronienia,

2. zapewnienie wyżywienia,

3. pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną,
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4. pomoc pedagogiczną,

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

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

współpracy z pracownikiem socjalnym MOPR w Zabrzu (realizacja Indywidualnych 

Programów Wychodzenia z Bezdomności).

      

-    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 od stycznia do grudnia w 2011 roku  zostało 113 osób, ( 53  kobiety i 60 

dzieci).

Na  terenie  Ośrodka  w  2011  roku  przebywały  osoby  z  poza  Zabrza  m.in:  Gliwic, 

Świętochłowic.

Zadanie  współfinansowane  jest  przez  Miasto  Zabrze,  Śląskim  Urząd  Wojewódzki,  Urząd 

Marszałkowski,  Ministerstwo   Pracy  i  Polityki  Społecznej  (  w  ramach    Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). 

Inne źródła finansowania: darowizny rzeczowe i finansowe, 1% z podatku, kwesty i zbiórki 

publiczne. 

b) MIESZKANIA READAPTACYJNE  - II etap pomocy dla Kobiet. 

Ukończenie 12 – miesięcznego programu w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet jest przepustką do 

ubiegania  się  o  pobyt  czasowy  w  Mieszkaniach  Readaptacyjnych  prowadzonych  przez 

Towarzystwo.

Mieszkania przeznaczone są dla kobiet i matek z dziećmi.

Program Mieszkań zakłada wzmocnienie umiejętności nabytych w trakcie pobytu w Ośrodku, 

a tym samym zwiększa szansę na trwałą zmianę w sferze psychospołecznego funkcjonowania.

Każda osoba przebywająca w mieszkaniach jest objęta specjalistyczną pomocą.

Od stycznia do grudnia 2011 w mieszkaniach przebywało 13 osób (5 kobiet i 8 dzieci). 
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c) 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.

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” –  od stycznia do 

grudnia  2011 roku opieką objętych zostało 54 nowo przyjętych mężczyzn.  Na dzień 1 

stycznia 2011 roku w placówce znajdowało się  43 mężczyzn. Na dzień 31.12.2011 w 

placówce znajduje się 38 mężczyzn. 

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. 
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• Osoby  przejawiające  zaburzenia  w  zakresie  zachowania  oraz  zdiagnozowane  pod 

kątem choroby psychicznej były objęte opieką psychiatryczną. Na terenie Przytuliska 

przeprowadzono  konsultacje lekarskie.

• Na terenie placówki psycholog przeprowadził także   spotkania indywidualne.

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). 

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 w Pielgrzymce Towarzystwa do Częstochowy.

6. Działania  z zakresu aktywizacji społecznej w 2011  roku ( styczeń – czerwiec):   

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:

      W tym okresie  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.  udział  w  Pielgrzymce  do 

Sanktuarium „Ecce Homo”.
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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 okresie od stycznia do grudnia 2011 :

• dowód osobisty otrzymało 9 osób;

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uzyskało 7 osób;

• legitymację osoby niepełnosprawnej otrzymały  2 osoby;

• zasiłek stały otrzymało 9 osób;

• ubezpieczenie z MOPR uzyskało 8 osób;

• leczenie specjalistyczne podjęło 21 osób;

• do wynajętego mieszkania przeszły 2 osoby;

• do mieszkań readaptacyjnych/chronionych przeszły 4 osoby;

• do wyremontowanego mieszkania  wyprowadziła się 1 osoba;

• do mieszkań socjalnych przeszła 1 osoba;

• do rodziny powróciła1 osoba;

Od października do grudnia realizowany był program Ministra  Pracy i Polityki Społecznej 

pod nazwą „Przebuduj Dom-Przebuduj Życie”, którego głównym celem było  przystosowanie 

do  przepisów  przeciwpożarowych  i  sanitarnych,  a  tym  samym  poprawa  standardu  i 

bezpieczeństwa  w  Placówce.   Ponadto  w  ramach  prac  społecznie  -  użytecznych 

zaktywizowano zawodowo uczestników zadania. 

• Wykonano  zaplanowane  prace  remontowe  dostosowujące  Placówkę  do  przepisów 

p.poż.  i  sanitarnych  wraz  z  rozbudową  jadalni  i  wydzieleniem  pokoju  dla  osób 

niepełnosprawnych.

• Zaktywizowano zawodowo grupę mieszkańców (8 osób) poprzez ich udział w kursie 

ogólnobudowlanym  podwyższającym  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykonanie  prac 

społecznie użytecznych na rzecz Przytuliska.

Wszystkie osoby mieszkające w Przytulisku objęte zostały kompleksową pomocą socjalno-

bytową,  a  także  psychologiczną  i  realizowały  Indywidualny  Program  Wychodzenia  z 

Bezdomności.

d) W KLUBIE ALBERTYŃSKIM 

Pomoc polegała na przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego poprzez:

 aktywizację społeczno- zawodową. Uruchomienie Programu Prac Społecznie 

Użytecznych w których uczestniczyło - 7 osób,

 prowadzono warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych,
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 prowadzono warsztaty kulinarne - ,, Piecz i gotuj razem z nami”,

 prowadzono doradztwo zawodowe oraz pedagogiczne, 

 udzielano pomocy socjalnej osobom/rodzinom ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i bezdomnością w tym:

• Działania osłonowe i aktywizujące prowadzone były wobec rodzin/osób znajdujących się 

w trudnej  sytuacji  materialno  -  bytowej.  W większości  osoby te  kierowane były  przez 

pracowników socjalnych. W 2011 roku pomoc ukierunkowana została w szczególności na 

rodziny  wielodzietne,  osoby  starsze,  matki  i  ojców  samotnie  wychowujących  dzieci. 

Pomoc  żywnościowa  z  Programu  PEAD,  oraz  pozyskiwane  przez  Towarzystwo 

darowizny, przekazywane były wszystkim osobom kwalifikującym się do tej pomocy ( do 

wyczerpania przyznanej Towarzystwu puli żywności ). 

• Przez cały okres sprawozdawczy prowadzone były karty indywidualne beneficjentów - 449

• Przez pięć dni w tygodniu była wydawana żywność,  w ilości od  30 do  80  prowiantów 

dziennie.

• Z udzielanego jeden raz w tygodniu wsparcia skorzystało 449 środowisk – tj. 1206 osób.

• Transport i pozyskiwanie darowizn w okresie sprawozdawczym odbywał się na bieżąco, 

pięć dni w tygodniu. Pozyskano darowizny o łącznym tonażu – 124,7 ton             ( w tym 

PEAD – 49 ton ), o łącznej wartości 308.124,10 PLN ( w tym PEAD – 99.985,00 PLN )

• Liczba  bezpośrednich  odbiorców  zadania  w  całym  okresie  sprawozdawczym, 

korzystających z pomocy na stałe wyniosła – 1206 osób, w tym:

• dzieci do lat 15 – 386 ( do lat 7 – 197 ),

• kobiety – 411 ( w tym samotnych – 63),

• mężczyźni  – 409 ( w tym samotnych – 132 ).

W gronie  naszych  beneficjentów były  również  osoby niepełnosprawne (  dorośli  i  dzieci  ) 

w liczbie łącznej – 129. Grupa kobiet samotnie wychowujących dzieci – 80 ,grupa mężczyzn 

samotnie wychowujących dzieci – 6 oraz rodziny wielodzietne – 57

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% są to mieszkańcy miasta Zabrze. 

Od 1 sierpnia 2010 roku do 30 sierpnia 2011 realizowany był   projekt pt.  „ Zabrze – 

moja szansa na lepszą przyszłość” - POKL 7.2.1 - przy współpracy z Lorica Iuris Kancelarią 

Adwokacką i Radców Prawnych z Katowic. W ramach programu oferowaliśmy  poradnictwo 

prawne, psychologiczne i zawodowe.  W projekcie uczestniczyło 20 beneficjentów. 

III. Współpraca z partnerami zewnętrznymi 
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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.
Salezjański Zespół Szkół Publicznych

oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 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 

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;
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• 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.   Wydarzenia
 Udział   w XX Ogólnopolskim Przeglądzie  Abstynencji  Twórczości  Artystycznej  z 

udziałem 6 osób z Przytuliska
 Udział w spotkaniu trzeźwości owym org. przez Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji 

Osób i ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”

 11czerwca  2011  roku,  50-ciu  przedstawicieli  Koła  uczestniczyło  w  ogólnopolskiej 

pielgrzymce do Sanktuarium „ECCE HOMO” w Krakowie. 

 W dniach 17 do 25 września odbyła się Peregrynacja   Relikwii  Św. Brata Alberta 

i Błogosławionej Siostry Bernardy  oraz   Obrazu   ECCE  Homo.

 W  ramach  obchodzonego  święta  miasta  Zabrza,   nasze  Koło  uczestniczyło 

1 października 2011 w „Skarbnikowych Godach” , zorganizowanych  przez MOK w 

Zabrzu oraz Centrum Organizacji Pozarządowych, promując działania Towarzystwa na 

rzecz ,,Bliźniego Swego”

 1  listopada  2011  roku  jak  co  roku  odbyła  się  Kwesta   „  Bliźniemu  Swemu”  na 

zabrzańskich nekropoliach. Została zebrana kwota 14.048,38.  

 Pielgrzymka do Częstochowy – 12.11.2011 – 57 osób

 Spotkanie z wolontariuszami i z udziałem Pani Prezydent – 22.11.2011

 Zbiórka publiczna  - 3-4.12.2011 – 10 osób

 Kiermasz Świąteczny  w Centrum Handlowym Platan – 13 grudnia 2011 – 10 osób

V. Kontrole
Odbyły się  następujące kontrole:
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1. ZUS w dniach 27.04.2011 – 08.06.2011 – polegała na badaniu:

-   prawidłowości  i  rzetelności  obliczania  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  oraz  innych 

składek,  do  których  pobierania  zobowiązany  jest  Zakład  oraz  zgłaszanie  do  ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu. 

-prawidłowości i terminowości  opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

-  poprawności  wystawiania  zaświadczeń   i  zgłaszania  danych  do  celów  ubezpieczeń 

społecznych.     

2. POKL w dniach 20-22 lipca 2011r. Polegająca na badaniu  prawidłowości realizacji 

projektu.

3. FIO  w dniu 03.11.2011r – wizyta  monitorująca realizację zadania. 

4. PPIS w Gliwicach SANEPID – cztery razy.     
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