SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2015
Drodzy Ofiarodawcy!
W imieniu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i naszych podopiecznych chciałabym serdecznie
podziękować za okazane nam wsparcie. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy w 2015 r. realnie odmienić życie
wielu osobom a czasem wręcz uratować im życie. Udzielamy pomocy rzeczowej, żywnościowej, medycznej,
psychologicznej, duszpasterskiej i pracownika socjalnego oraz pomocy osobom wymagającym schronienia,
które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zapewnić tych niezbędnych potrzeb we własnym
zakresie.
 W 2015 r. prowadząc Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” wsparliśmy 284 osoby z czego 71 usamodzielniło
się, uzyskali prawo do lokalu z zasobów miasta, miejsce w Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniu
treningowym, wróciło do rodziny.
 W mieszkaniach treningowych przebywało 51 osób. Program ten rozwija się, wiemy iż stał się inspiracją
zarówno dla innych organizacji prowadzących wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności jak również dla
osób kreujących politykę mieszkaniową w kraju.
 Streetworking to projekt specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego kierowany do osób
przebywających w miejscach niemieszkalnych tj. pustostany, dworce altanki śmietnikowe. Zauważyliśmy iż
ludzie Ci często nie są gotowi lub nie potrafią przyjąć oferowanego wsparcia świadczonego w schronisku
czy też mieszkaniach treningowych. Jednak nie chcemy zostawiać tych ludzi samych sobie chcemy zdobyć
ich zaufanie i towarzyszyć im w codziennym ciężkim życiu. Z czasem udaje się odmienić ich los.
W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 90 osób.
 Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” tworzy miejsca pracy dla podopiecznych, którzy w wyniku
życiowych okoliczności wycofali się z życia społecznego. Pracownicy spółdzielni są dobierani do zleconych
zadań zgodnie ze swoimi możliwościami i kwalifikacjami. Aktualnie mamy stałe zlecenia sprzątania
pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ursusie, remont przy kościele parafialnym
Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Józefowie, realizujemy również zlecenia cateringowe.
 Pracownicy Misji czynnie uczestniczą w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach
dzieląc się doświadczeniem i zdobywając wiedzę. Dyrektor KMPS jest członkiem Rady Społecznej
Rzecznika Praw Obywatelskich, współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania
Bezdomności, Przewodniczącą Warszawskiej Rady Opiekuńczej Komisji Dialogu Społecznego przy
Prezydencie m.st. Warszawy.
 Budowa jachtu „s/y Ojciec Bogusław” idzie pełną parą. Codziennie nasi podopieczni wraz z kapitanem
pracują na stoczni i z zaangażowaniem budują, kleją i montują kolejne części statku. Przez ostatnie kilka
miesięcy praca skupiała się głównie na przygotowaniu i instalacji masztów. Zapraszamy do śledzenia
kolejnych etapów budowy na stronie internetowej www.ojciecboguslaw.pl
Jeszcze raz dziękujemy za przekazywanie środków finansowych na Kamiliańską Misję Pomocy
Społecznej. Od 2012 r. istnieje również możliwość przekazywania na rzecz naszej organizacji 1%. Aby to
zrobić wystarczy w zeznanie podatkowe wpisać KRS 0000394803.
Drodzy Ofiarodawcy niech dobry Bóg wynagrodzi Wam dobro, które czynicie ludziom bezdomnym.
Z wyrazami wdzięczności, dziękując za dotychczasową pamięć
zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za wszystkich naszych dobroczyńców

