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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KMPS W ROKU 2008

Rok 2008 możemy uznać za jeden z bardziej udanych. Dokonaliśmy renowacji
dachu budynku docelowo przeznaczonego dla osób bezdomnych wymagających leczenia
przed i poszpitalnego oraz z pomocą naszych podopiecznych wymieniliśmy w nim 40
okien PCV.
Do Baru „Św. Marta” zakupiliśmy stoły i krzesła, aby osoby ubogie korzystające
z naszych posiłków mogły je spożywać w godnych warunkach.
Jak co roku zorganizowaliśmy Wieczerzę Wigilijną w której uczestniczyło około
400 osób. Staraliśmy się aby osoby bezdomne w tym dniu spotkały się z życzliwością,
ciepłem, serdecznością i nie pozostawały samotne. W pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia osobom uczestniczącym we Mszy Świętej odprawianej w Parafii „Św.
Barbary”, rozdaliśmy paczki żywnościowe oraz skromne prezenty odzieżowe.
W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza” wyremontowaliśmy dwie klatki schodowe
oraz przeprowadziliśmy remont biura pracowników socjalnych a także wymieniliśmy w
nim niezbędny sprzęt biurowy. Ponadto wyremontowaliśmy dwa pokoje oraz trzy łazienki,
a jeden z naszych podopiecznych własnoręcznie ozdobił ściany korytarza w piwnicy
pięknymi pejzażami. Smutne ściany zamieniły się w tętniące życiem krajobrazy.
W roku sprawozdawczym usamodzielniło się 26 osób. Po opuszczeniu naszej
placówki nie pozostawiamy ich samym sobie, ale nadal utrzymujemy z nimi kontakt,
wspieramy ich i pomagamy w codziennym życiu.
Nasza działalność nie ogranicza się tylko do pomocy osobom bezdomnym,
przebywającym w naszym Pensjonacie, ale wspomagamy również ubogie rodziny z całej

Polski, które zwracają się do nas z prośbą o pomoc.
W okresie zimowym współpracujemy ze Strażą Miejską, która dowozi
przygotowane przez nas posiłki do około 180-ciu osób mieszkających w pustostanach, na
działkach itp.
Opieką obejmujemy także naszych podopiecznych przebywających w szpitalach
oraz na terapiach alkoholowych w oddziałach zamkniętych. Staramy się przynajmniej raz
w tygodniu odwiedzać chorych przekazując im paczki żywnościowe i higieniczne tak, aby
nie czuli się gorzej od innych pacjentów przebywających w szpitalu.

