SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KMPS W ROKU 2010

Drodzy Ofiarodawcy!
Pragnę Wam donieść, że dzięki Waszej pomocy w całym 2010 roku pomogliśmy
285 osobom bezdomnym. Jesteśmy dumni, że aż 53 osoby nie wrócą na ulicę. Wynik
ten pozwala nam wierzyć, że udzielane przez nas wsparcie jest skuteczne.
Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” zimą przyjął pod swój dach 120 osób. Limit
miejsc zwiększyliśmy o kolejne 20. W rezultacie przez zimę zapewni to schronienie
najbardziej potrzebującym bezdomnym mężczyznom. Każda przyjęta osoba może
liczyć na całodobowe wyżywienie, czystą odzież, środki higieniczne i co uważamy za
najważniejsze pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa i duszpasterza. Od tego
roku pomaga nam drugi psycholog.
Jak co roku współpracujemy ze Strażą Miejską i przygotowujemy gorący
posiłek, który rozwożą funkcjonariusze. To dzięki nim dowiedzieliśmy się o dużej
grupie osób bezdomnych w okolicach Ursusa oraz dzielnic przyległych.
Postanowiliśmy im pomóc.
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej tej zimy uruchomiła streetworking dla
osób zamieszkujących miejsca niemieszkalne tj. pustostany, działki, altanki,
kontenery na śmieci, klatki schodowe. Pracownik socjalny wraz z dwoma
podopiecznymi wspiera te osoby. Rozdajemy im kanapki, gorącą herbatę, ciepłą
odzież, znicze do oświetlenia pomieszczeń, a także środki higieniczne. Nasi
streetworkerzy relacjonują, iż pierwszy kontakt z tymi osobami był trudny, ale
w miarę upływu czasu wzajemne zaufanie wzrosło. Pomoc tym osobom nie
ogranicza się tylko do przekazywania żywności, ale także pomocy w postaci pracy
socjalnej. Streetworkerzy informują o możliwych formach wsparcia instytucjonalnego a czasami wręcz zabierają osobę z pustostanu do szpitala lub do schroniska.
Latem 2010 r. w miarę naszych możliwości pomagaliśmy również osobom
poszkodowanym podczas powodzi. W gminie Szczucin mieszkańcy naszej placówki
pomagali powodzianom w rozbiórce domów. Ponieważ zostaliśmy obdarzeni dużym
zaufaniem nadal utrzymujemy łączność z tymi ludźmi i pomagamy im
w kontaktowaniu się z urzędami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowania,
z Urzędem Gminy czy też Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Powodzianie są równie
mocno zmaltretowani psychicznie jak ich domostwa. Potrzebują wsparcia moralnego
a także zaangażowania innych w pomoc w załatwianiu spraw formalnych.
Ten rok minął również pod znakiem walki o dostosowanie budynku Pensjonatu
„Św. Łazarz” do wymogów Straży Pożarnej. Wymogi jakie stawia nam ustawa są
bardzo rygorystyczne i pomimo tego, iż nasza placówka uchodzi za najlepszą w kraju
to budynek nie był budowany z myślą o zamieszkaniu tu osób bezdomnych więc
musimy wprowadzić wiele zmienić. Dużo udało się zrobić, ale jeszcze ciężka walka
przed nami. Budynek nie miał zmiany sposobu użytkowania co oznacza, że cała
dokumentacja techniczna budynku musi być stworzona od początku. Firmy zajmujące

się tym profesjonalnie wyceniły tą usługę na kwotę 120 tys. Nawiązaliśmy kontakt
z osobami które wspierają nasza przysłowiowa złotówkę, jednak cała procedura jest
niezwykle trudna i kosztowna mamy nadzieję zakończyć ją w roku 2011.
Nadal staramy się o statut organizacji pożytku publicznego jest to długa i żmudna
droga musieliśmy dostosować nasz statut do wymogów ustawy, udało się to tylko
dzięki pomocy prawnika.
17 października 2010 Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej podczas
X Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej została odznaczona honorową
odznaką Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka. Jest to polskie odznaczenie
cywilne, nadawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontakt z Panią Rzecznik
zaowocował zaproszeniem Pełnomocnika „misji” do ścisłej współpracy
z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybrani członkowie Rady Społecznej
mają za zadanie przybliżyć wiedzę na temat osób potrzebujących pomocy. Jako
uznana organizacja pozarządowa bardzo często jesteśmy zapraszani do prac
eksperckich mających na celu zmianę polityki społecznej wobec osób ubogich.
Bieżące informacje o naszej działalności mogą Państwo znaleźć także na
naszej stronie internetowej www.misja.com.pl.
Drodzy Ofiarodawcy, bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary na naszą
organizację. Dzięki temu każdego roku możemy pomóc coraz to większej liczbie
osób bezdomnych, którzy już nie wrócą na ulicę. Niech wyrazem naszej
wdzięczności będą słowa Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli
z innymi.

