SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

• W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” wsparliśmy 318 osób z czego 45 usamodzielniło się
(samodzielny wynajem – 39 osób, Dom Pomocy Społecznej – 5 osób, lokal socjalny – 1 osoba)
a 46 skorzystało z programu mieszkań treningowych.
• W mieszkaniach treningowych w ciągu roku łącznie przebywały 94 osoby.
• W wyniku działań streetworkerskich pomogliśmy ok. 100 osobom. Nasza rola polega na
docieraniu do ludzi potrzebujących, udzieleniu informacji a w miarę możliwości schronienia,
asystujemy także przy łóżku w szpitalach. Po śmierci zajmujemy się sprawieniem pochówku,
opiekujemy się grobami.
• Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” zatrudniła 29 osób bezdomnych.
W 2018 r. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej działalności
zrealizowała następujące projekty:
„Znajdź przepis - rozwiązania ku zmianie”, dofinansowanie z budżetu m. st. Warszawy
Celem zadania była poprawa funkcjonowania osób w kryzysie bezdomności mających
problemy wynikające z uzależnienia od alkoholu poprzez nabycie lub podniesienie
umiejętności samodzielnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów. Utworzone zostały
zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztaty treningowe skupiające się wokół wzmocnienia
samokontroli, podejmowania zachowań konstruktywnych oraz minimalizowania zachowań
ryzykownych, równocześnie kształtując umiejętności psychospołeczne oraz indywidualne.
„Zrozumieć siebie - wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności”, dofinansowanie
z budżetu m. st. Warszawy
W ramach realizacji projektu została zorganizowana wycieczka do Zakopanego. Wyjazd służył
zintegrowaniu się naszych podopiecznych zarówno ze sobą nawzajem jak i kadrą. Na co dzień
często jesteśmy wszyscy zapracowani, zarzuceni dokumentami zza których ciężko znaleźć
chwilę czasu, aby dłużej porozmawiać, zapytać o dzieci, rodzinę, dalsze plany. Problemem
osób w kryzysie bezdomności jest ogromna samotność. Zauważyliśmy, że często nasi
podopieczni mieszkając w jednym pokoju nie znają swoich imion nawzajem. Wspólne bycie
razem pokazało, że wokół siebie możemy mieć osoby, które mają podobne zainteresowania,
śmieją się z tych samych żartów, potrafią dbać o siebie nawzajem.

Nieodpłatna Pomoc Prawna, finansowane z budżetu m. st. Warszawy
Celem zadania publicznego było zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług
prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji
prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości.
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Celem głównym projektu było prowadzenie działań aktywizujących osoby w kryzysie
bezdomności w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej umożliwiającej jak najszybsze
i trwałe usamodzielnienie. Realizacja tego celu możliwa była przez osiągnięcie celów
szczegółowych takich jak: prowadzenie punktu wydawania odzieży, udzielanie pomocy
prawnej, wsparcia doradcy zawodowego, umożliwienie ukończenia kursów lub szkoleń
zawodowych oraz prowadzenie coachingu.
Poza realizacją powyższych projektów w 2018 r. organizowaliśmy lub też
uczestniczyliśmy jeszcze w wielu innych różnego rodzaju inicjatywach.
W 2018 r. już po raz czwarty zorganizowaliśmy akcję społeczną Flash Mob „Bez-domność to NIE wybór”. Pomysł na akcję społeczną, gdzie wychodzimy do ludzi pokazując
prawdziwe oblicze kryzysu bezdomności, jest właśnie tym sposobem na uwrażliwienie ludzi,
że każdy z nas może w tym kryzysie się znaleźć, jeżeli nie zadba o swoje potrzeby i nie weźmie
odpowiedzialności za swoje życie. Przeszłości nie zmienimy, mamy za to wpływ na to co przed
nami!
Od kwietnia 2018 r. KMPS w ramach podpisanej umowy otrzymujemy wsparcie od
„Valores” tj. funduszu venture philanthropy. Znaleźliśmy się w gronie niewielkiej liczy
wybranych organizacji charytatywnych, ponieważ uznano, że mamy zdolność do zwiększania
skali i wywierania znacznego wpływu społecznego. Jesteśmy dumni, że doceniono naszą pracę.
Dzięki wsparciu finansowemu ościennym gminom Warszawy sfinansowaliśmy mieszkania
treningowe i lekcję tego jak wspierać ludzi w kryzysie bezdomności.
We wrześniu odwiedzili naszą organizację pracownicy socjalni organizacji
pozarządowej Streetwork Hub w Edynburgu i Glasgow oraz grupa 20 pracowników
socjalnych z Centrum Obsługi Ludności z Reykjaviku. Z dużym zaangażowaniem
wysłuchali z jakimi problemami borykają się osoby w kryzysie bezdomności zamieszkującymi
w Pensjonacie Socjalnym "Św. Łazarz", w mieszkaniach treningowych, jak również osoby

przebywające w wolnej przestrzeni

publicznej. Wspólnie podzieliliśmy się swoimi

doświadczeniami.
19 października, po 12 latach budowy świętowaliśmy usamodzielnienie się jachtu. Od
samego początku mieszkańcy Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz” brali udział w budowie
szkunera gaflowego, którego pomysłodawcą był śp. o. Bogusław Paleczny. Dzięki
Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w stoczni na warszawskim Żeraniu
będą prowadzone ostatnie prace i wodowanie.
29 listopada br. podczas Konferencji „Pokonać bezdomność", zorganizowanej przez
Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, nasza organizacja
z rąk pani minister Elżbiety Rafalskiej odebrała nagrodę za wprowadzanie
innowacyjnych podejść na rzecz osób bezdomnych.

