SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA 2019 ROK:
W 2019 roku Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zrealizowała następujące projekty:
1. Prowadzenie schroniska, łaźni, mieszkań treningowych oraz działań streetworkerskich
na rzecz osób bezdomnych, dofinansowane z budżetu m. st. Warszawy.
W 2019r. ze wsparcia w formie tymczasowego schronienia w Pensjonacie Socjalnym
„Św. Łazarz” skorzystał 302 osoby. 491 osób , które z różnych powodów nie mogły
zostać przyjęte do placówki skorzystało z pomocy w postaci kąpieli, paczki
żywnościowej, czystej odzieży, porady. Dzięki pomocy KMPS 25 osób złożyło
wniosek o dowód osobisty (zdjęcie do D.O. , pomoc w wypełnieniu wniosku). 7
mieszkańcom placówki Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość konsumencką. 103
mieszkańcom udzielono pożyczki na zakup leków. W ciągu 2019r. 24 razy skierowano
mieszkańców do szpitala. 5 osobom umożliwiono odbywanie kary ograniczenia
wolności w formie prac społecznie użytecznych na terenie placówki. W 2019r. 22 osoby
zostały objęte Programem Mieszkań Treningowych, 5 trafiło do Domu Pomocy
Społecznej, 2 powróciły do rodzinnego domu, 1 osoba otrzymała lokal socjalny. 31 osób
umieszczono w innych placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, 45 zdecydowało
się na samodzielny wynajem, 6 osób podjęło pracę z zakwaterowaniem.
W 2019 roku z pobytu na mieszkaniu treningowym skorzystały 63; 12 osobom,
odmówiono pobytu ze względu na brak miejsc. Podopiecznych w mieszkaniu
treningowym, przynajmniej raz w tygodniu odwiedzał pracownik socjalny wspólnie z
psychologiem zatrudnionym przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Wynajętych
10 mieszkań na wolnym rynku od właścicieli nieruchomości, znajdowało się na terenie
Dzielnicy Ursus. Beneficjentami były zarówno kobiety, jak i mężczyźni powyżej 18
roku życia. Każda z osób otrzymała od KMPS rzeczy niezbędne do zamieszkania tj.
pościel, poszewki, talerze, sztućce, sprzęt AGD w razie zapotrzebowania itp. W 2019 r.
jedna osoba otrzymała lokal z zasobów m. st. Warszawy, 7 osobom został złożony
wniosek o upadłość konsumencką ( również została przyznała tym osobom upadłość) z
czego 3 osoby w 2019 r., zapewniono 63 miejsca w mieszkaniu treningowym,
zmotywowano do zmiany 63 osoby, praca socjalna była prowadzona dla 63 osób, każdy
mieszkaniec miał podpisany indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub/i
kontrakt socjalny, zaktywizowano zawodowo w mieszkaniu 7 osób, 22 osoby poprawiły
sytuację zdrowotną , 2 osoby odnowiły kontakt z rodziną, 57 osób brało udział w
grupach dla osób uzależnionych.
Streetworking prowadzony był w dzielnicach Ursus, Włochy, Ochota przez jednego
streetworkera. Każda osoba będąca pod opieką streetworkera miała możliwość
skorzystania z różnych form pomocy oferowanych przez zespół interdyscyplinarny
Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. W zespole są m.in. pracownicy socjalni,
psycholodzy, doradca zawodowy, prawnicy. Dzięki czemu pomoc była bardziej
zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb danej osoby. Podstawą pracy w terenie
jest nawiązanie kontaktu oraz relacji z daną osobą na zasadzie zdobycia zaufania. W
2019 roku odnotowano: 1127 kontaktów/wizyt w miejscu pobytu w miejscach
niemieszkalnych, 130 osób udało się zapoznać , 219 razy skorzystano z kąpieli oraz

wydania odzieży, wydano 233 paczki żywnościowe dla podopiecznych streetworkera,
313 kontaktów z usługami psychologicznymi w terenie, 14 razy wyrabiano dowód
osobisty, odbyło się 178 spotkań w Pensjonacie, aby spokojnie porozmawiać, ustalić
plany działania, 5 osób zmarło.
2. „Zrozumieć siebie – wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności” dofinansowanie z
budżetu m. st. Warszawy. W ramach tego projektu w 2019 roku ze wsparcia psychologa
skorzystało z 520 konsultacji psychologicznych. Dotyczyły one samopoczucia,
zaburzeń zachowania, nastroju, motywacji do podejmowania działań. W skutek tych
działań 32 osoby podjęły i ukończyły terapię uzależnień. W ramach działań psychologa
prowadzone były warsztaty i treningi grupowe dotyczące gospodarowania budżetem,
dbania o higienę własną i wokół siebie, autoprezentacji, asertywności, spędzania czasu
wolnego. Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość korzystania ze wsparcia
doradcy zawodowego. W ramach tego wsparcia odbyło się 524 konsultacje w czasie
których tworzono dokumenty aplikacyjne, przygotowywano się do rozmów
kwalifikacyjnych, szukano odpowiednich ofert pracy, a także przygotowywano się do
rozmów mających na celu renegocjacje warunków pracy. Skutkiem tego jest fakt, że 38
osób podjęło pracę zarobkową.
3. Nieodpłatna Pomoc Prawna, finansowane z budżetu m. st. Warszawy. W punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym przy ul. Sosnkowskiego 16 w
Warszawie w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019
r. udzielono pomocy prawnej 481 osobom, które złożyły oświadczenie, że nie są w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej. Pomoc
prawna świadczona jest przede wszystkim z szeroko pojętego prawa cywilnego –
zarówno rzeczowego, jak i z prawa zobowiązań (łącznie 292 porady). Liczną grupę
stanowią również osoby poszukujące pomocy prawnej z zakresu prawa karnego (67
porad) czy prawa rodzinnego, w szczególności z zakresu alimentów (łącznie 65 porad).
Znaczną grupę klientów stanowiły również osoby poszukujące pomocy z zakresu
ubezpieczeń społecznych i prawa pracy (27 osób), jak również z zakresu prawa
administracyjnego (46 osób).

4. Od kwietnia 2018 roku KMPS w ramach podpisanej umowy korzysta ze wsparcia
funduszu venture philanthropy „Valores” . Dzięki temu wsparciu 27 osób
niekwalifikujących się do złożenia wniosku o lokal komunalny w Warszawie mogło
mieszkać na mieszkaniu. Dzięki działaniom pracownika zatrudnionego z funduszy
Valores 3 osoby zostały wpisane na listę osób oczekujących na lokal w Pruszkowie,
jedna osoba złożyła wniosek w Warszawie, jedna osoba złożyła wniosek o upadłość
konsumencką. Mieszkańcy 116 razy skorzystali z paczek żywnościowych wydawanych
przez KMPS, 16 razy uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, a także zostali
zaproszeni do uczestnictwa w czterodniowej wycieczce w góry.

Ponadto podopieczni Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej uczestniczyli w wielu różnych
aktywnościach i inicjatywach. Kilkakrotnie w trakcie całego 2019 roku odwiedziliśmy
filharmonię i kina, alby wspierać zainteresowanie sztuką i kulturą wyższą. Odbyły się dwa
spotkania z przedstawicielami lokalnych mitingów AA w czasie których osoby w kryzysie
bezdomności mogły zadać pytania, wyjaśnić wątpliwości dotyczące mitingów i procesu
trzeźwienia. Odbyły się także warsztaty z doradcą zawodowym i head hunterem w Bibliotece
Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w trakcie których
mieszkańcy Pensjonatu św. Łazarz poznali na co rekruterzy zwracają uwagę, jakie pytania są
istotne w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz co należy zrobić, by znaleźć pracę marzeń. W
maju zorganizowaliśmy piknik integracyjny, na który zaproszone zostały osoby i instytucje
wspierające KMPS. W ramach wspierania krakowskich organizacji pomagających osobom w
kryzysie bezdomności oraz wzbudzając w naszych podopiecznych poczucie odpowiedzialności
społecznej, solidarności i konieczność obrony własnych praw w lipcu udaliśmy się na obrady
Rady Miasta Krakowa. W innym terminie kilku podopiecznych KMPS zostało zaproszonych a
wycieczkę do Krakowa i okolicznych atrakcji, w czasie której odwiedziliśmy m.in. Wieliczkę
i Oświęcim. W grudniu w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” gościliśmy Pierwszą Damę
Panią Agatę Kornhauser-Dudę, która postanowiła odwiedzić i poznać potrzeby osób w kryzysie
bezdomności.

