SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KMPS W ROKU
2009
Drodzy Ofiarodawcy!
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej w roku 2009 poniosła ogromną stratę.
Zmarł założyciel „misji” o. Bogusław Paleczny. Został pochowany na cmentarzu
zakonnym
w Tarnowskich Górach. Dzięki woli Rady Prowincjalnej „misja” nadal działa w
ramach
i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Prowadzenie dzieł o. Bogusława jest
kontynuowane zgodnie z jego wolą i myślą.
Drodzy Ofiarodawcy, pragnę Wam donieść, że w całym 2009 roku
pomogliśmy 208 osobom bezdomnym. Jesteśmy dumni, że usamodzielniło się aż 27
osób.
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5 osób umieszczono w Domu Pomocy Społecznej
4 osoby wyjechały zagranicę do pracy
4 osoby powróciły do domu rodzinnego
13 osób wynajęło pokój na wolnym rynku
1 osoba uzyskała lokal komunalny
1 osoba uzyskała skierowanie do lokalu socjalnego
1 osoba uzyskała skierowanie do lokalu komunalnego
36 osób podjęło pracę
29 osób złożyło wniosek o lokal socjalny i komunalny
11 osób czeka na przydział lokalu socjalnego
4 osoby czekają na miejsce w Domu Pomocy Społecznej
8 osób uzyskało rentę lub emeryturę z ZUS-u

Niestety z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zamknąć Bar
Charytatywny
„Św. Marta”. Działał on do końca września. Pałac Kultury i Nauki nie zgodził się na
dalszą dzierżawę gruntu ze względu na opracowany nowy plan zagospodarowania
przestrzennego a tym samym przebudowanie ulicy Emilii Plater.
Ponadto zmuszeni zostaliśmy także do zamknięcia Punktu Pomocy
Medycznej „Św. Kamil” przy Dworcu WKD Śródmieście. Nowelizacja ustawy z
2004 roku zablokowała możliwość finansowania placówek medycznych nie
będących ZOZ-em lub NZOZ-em. Poinformowano „misję” że po środki finansowe
może zwrócić się do NFZ-tu. Ze względu na warunki naszej placówki rejestracja jej
w NFZ jest nie możliwa, a co za tym idzie nie możliwy jest kontrakt z NFZ.
W roku 2009 dalej kontynuowaliśmy remont drugiego budynku znajdującego
się tuż obok Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz” na ul. Traktorzystów 24.

Docelowo budynek ten ma spełniać funkcję miejsca w którym bezdomni mogliby
znaleźć schronienie przed i po leczeniu szpitalnym. Mamy nadzieję że w roku 2010
uda nam się dokończyć inwentaryzację budynku i rozplanować dokładnie rozkład
pomieszczeń oraz rozpocząć remont wewnątrz. Zgodnie z wolą śp. O. Bogusława
Palecznego znajdzie się tam pomoc dla nieubezpieczonych chorych byłych
podopiecznych Punktu Pomocy Medycznej.
Między budynkami trwa praca nad ogromnym jachtem pełnomorskim. Prace
nad budową szkunera gaflowego rozpoczął trzy lata temu O. Paleczny. Aktualnie
skończone jest szczelne spawanie kadłuba jachtu. W pracach nad budową
uczestniczyło do tej pory 24 podopiecznych, uzyskując w ten sposób kwalifikacje,
kursy i umiejętności konieczne do podjęcia pracy zawodowej.
Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” od 1 grudnia zwiększył ilość
przyjmowanych osób o 20. W rezultacie przez cały rok zapewni to schronienie 100
bezdomnym mężczyznom. Każda nowo przyjęta osoba może liczyć na całodobowe
wyżywienie, czystą odzież, środki higieniczne i co uważamy za najważniejsze
pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa i duszpasterza. Na stałe z
podopiecznymi mieszka ojciec kamilianin Włodzimierz Mazur. Osoby nie przyjęte
do placówki mogą liczyć na pomoc socjalną. Wyżywienie, możliwość wykąpania i
przebrania się w czystą odzież. Pracownik socjalny udziela wyczerpujących
informacji na temat innych placówek pomagających osobom bezdomnym jak
również o pomocy jaka im przysługuje ze strony państwa.
Mając na uwadze pamięć o Ojcu Bogusławie prosimy o modlitwę w jego
intencji oraz jego dzieła. Prosimy również o dalsze wsparcie dla tej „misji”.
Codziennie wszystkich dobrodziejów ogarniamy modlitewną pamięcią.
Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam dobro, które czynicie ludziom
bezdomnym.
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