
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU KOŁA GORZOWSKIEGO 

TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W LATACH 2015-2019 

 

Zarząd Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wybrany został 

przez członków Towarzystwa podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego w dniu 01.10.2015 r. 

w następującym składzie: 

1. Stanisław Żytkowski– prezes 

2. Piotr Kuśmider– wiceprezes 

3. Katarzyna Misian – sekretarz 

4. Sylwia Krasińska– skarbnik 

5. Tomasz Walkowiak, Radosław Jaroszewicz – członkowie zarządu. 

 W trakcie kadencji następowały zmiany w składzie zarządu. Na początku 2016 roku ze 

składu zarządu zrezygnowały Katarzyna Misian i Sylwia Krasińska. Uchwałą zebrania Koła z dnia 

28 kwietnia 2016 r. skład zarządu został poszerzony o następujące osoby: 

1. Andrzej Szewciw; 

2. Andrzej Korzeniowski; 

3. Gabriel Strzelecki. 

 Uchwałami zebrania Koła z dnia 26 kwietnia 2018 r. ze składu zarządu został odwołany 

Andrzej Szewciw a w skład zarządu powołano Włodzimierza Niewiarowskiego. Do końca kadencji 

zarząd pracował w składzie:  

1. Stanisław Żytkowski– prezes 

2. Piotr Kuśmider– wiceprezes 

3. Włodzimierz Niewiarowski – sekretarz 

4. Andrzej Korzeniowski – skarbnik 

5. Tomasz Walkowiak, Radosław Jaroszewicz i Gabriel Strzelecki – członkowie zarządu. 

W okresie swojej kadencji Zarząd zbierał się 37 razy i podjął 83 uchwał (2015 r. – 4 zebra-

nia i 9 podjętych uchwał, 2016 r. – 11 zebrań i 28 podjętych uchwał, 2017 r. –8 zebrań i 13 podję-

tych uchwał, 2018 r. – 7 zebrań i 20 podjętych uchwał, w 2019 r. – do 15 października – 7 zebrań i 

13 uchwał).  

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

W okresie kadencji nastąpiły istotne zmiany w organizacji prowadzonej działalności: 

1. Początek kadencji zbiegł się z uruchomieniem nowej placówki - Ośrodka Pomocy Osobom Nie-

trzeźwym, która to placówka przejęła funkcję Izby Wytrzeźwień dostosowując zasady jej pro-

wadzenia do wartości albertyńskich - przede wszystkim zrezygnowano ze stosowania wobec 

podopiecznych jakichkolwiek środków przymusu. Funkcję koordynatora Ośrodka a równocze-

śnie funkcję zastępcy kierownika objęła Agnieszka Wójcik. 

 

2. Na terenie Ośrodka działa Punkt Konsultacyjny, gdzie realizowane są działania profilaktyczne 

mające na celu zwiększenie dostępu do informacji oraz możliwości skorzystania z form pomocy 

dla osób uzależnionych oraz bezdomnych, a także zwiększenie aktywności osób bezdomnych, 



która miały na celu poprawę sytuacji życiowej.  Dyżurujący w punkcie Konsultant udziela oso-

bom zgłaszającym się w zakresie: szkodliwości nadużywania alkoholu, choroby alkoholowej, 

zażywania środków psychoaktywnych, możliwości leczenia uzależnień, w tym o działających 

na terenie miastach klubach abstynenta i grupach samopomocowych, formach pomocy dla osób 

bezdomnych.  

3. Ponadto Konsultant ściśle współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie: przeciwdzia-

łania i rozwiązywania problemów z zagrożeniem lub uzależnieniem od środków psychoaktyw-

nych, bezdomności oraz wykluczenia społecznego, przeciwdziałania przemocy oraz bezrobociu. 

W Ośrodku uruchomiony został streetworking. W ramach tej funkcji streetworkerzy, korzysta-

jąc z wiedzy zdobytej w naszych placówkach oraz przy współpracy z innymi jednostkami moni-

torują miejsca niemieszkalne i prowadzą pracę motywacyjną do skorzystania z jakiejkolwiek z 

form pomocy świadczonej zarówno przez nasze Towarzystwo lub inne placówki w mieście. Ich 

głównym zadaniem jest informowanie osób bezdomnych, uzależnionych o możliwościach sko-

rzystania z pomocy, motywowanie do zmian postaw, a także towarzyszenie tym osobom w 

trakcie załatwiania różnych spraw. W realizacji zadania streetworkerzy ściśle współpracują ze 

służbami społecznymi (GCPR), Policją oraz Strażą Miejską. Głównym celem pracy streetwor-

kera jest przyczynianie się do lepszego poznania środowiska osób bezdomnych i ułatwienie 

szybkiego reagowania na konkretne potrzeby tych osób.  Zatrudnieni w Ośrodku Streetworkerzy 

wychodzą średnio dwa razy w tygodniu w teren. W ramach przeprowadzanych akcji przez Go-

rzowską Policję, Straż Miejską, GCPR zawsze bierzemy czynny udział w monitorowaniu miejsc 

niezamieszkałych.  

4. Na początku 2016 roku ze stanowiska kierownika schroniska odwołana została Sylwia Krasiń-

ska. W wyniku przeprowadzonego konkursu nowym kierownikiem został Mieczysław Zawałka. 

5. W związku z wejściem w życie przepisów o standaryzacji placówek świadczących pomoc oso-

bom bezdomnym zarząd w dniu 15 lutego 2018 r. podjął decyzję zakończenia działalności 

schroniska dla bezdomnych. Z tym dniem w budynku przy ul. Strażackiej 66 prowadzona jest 

tylko noclegownia o dwóch standardach usług: 

a. standard podstawowy - zapewnienie noclegu i jednego posiłku dziennie; 

b. standard podwyższony - obejmujący wszystkie formy pomocy dotychczas świadczone 

przez schronisko dla bezdomnych. 

W myśl nowych przepisów standaryzacyjnych nie było możliwe prowadzenie dwóch placówek 

w jednym budynku, a równocześnie obniżenie standardu placówki do noclegowni umożliwiło 

przyjmowanie podopiecznych do placówki bez decyzji administracyjnej wymaganej w wypad-

ku przyjmowania podopiecznego do schroniska. 

6. W grudniu 2018 r. podjęto decyzję o nowej formie pomocy - do budynku mieszkań treningo-

wych przyjmowane są na czas określony w zawartym kontrakcie osoby zagrożone bezdomno-

ścią opuszczające zamknięte zakłady terapii odwykowej; w ten sposób osoby te nie muszą wra-

cać do dotychczasowego środowiska i mają czas na adaptację do samodzielności po zamkniętej 

terapii. 

W okresie kadencji działalność Koła Gorzowskiego koncentrowała się wokół pomocy dla 

bezdomnych mężczyzn w następujących formach:  

1. prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym 28 miejsc – 13 dla nietrzeźwych bezdom-

nych zgłaszających się samodzielnie na nocleg, 15 miejsc dla osób nietrzeźwych doprowadzo-

nych przez służby mundurowe, 

2. prowadzenie schroniska i noclegowni a od 01 marca 2018 tylko noclegowni o dwóch standar-

dach usług; 18 - 24 miejsc w standardzie podstawowym i 34 miejsca w standardzie podwyższo-

nym,  

3. mieszkań treningowych - 9 miejsc,  



4. świadczona pomoc połączona była z udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej oraz sze-

roko rozumianą reintegracją społeczną i zawodową dla bezdomnych mężczyzn, organizacją wi-

gilii i śniadań wielkanocnych, wydawaniem mieszkańcom: odzieży i środków czystości, leków.  

5. Ponadto prowadziliśmy działalność informacyjną, szkolenia pracowników i wolontariuszy. 

Umożliwiliśmy praktyczną naukę pracy z osobami bezdomnymi absolwentom uczelni wyż-

szych i stażystom. Braliśmy czynny udział w ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych w 

latach 2017 i 2019. 

Systematycznie organizowaliśmy następujące wydarzenia integrujące osoby bezdomne ze 

społeczeństwem: wieczór kolędowy, wieczór pieśni patriotycznej, dzień patrona, Tydzień Kultury z 

Bratem Albertem, peregrynacja obrazu Ecce Homo, narodowe czytanie utworów znanych polskich 

pisarzy. 

Ponadto uczestniczyliśmy w wydarzeniach o charakterze sportowo - rekreacyjnym jak: za-

wody wędkarskie w 2016, 2017, 2018 i 2019r. Byliśmy inicjatorami spływu kajakowego w 2016 i 

w 2017r. Organizowaliśmy pikniki, pielgrzymki dla mieszkańców, pracowników, sponsorów i osób 

zaprzyjaźnionych. Kwestowaliśmy na rzecz pomocy osobom bezdomnym poprzez coroczne akcje 

„Zielony Mikołaj” i "Żeby mieli dokąd pójść".  

W związku z otrzymanym od Ministerstwa pracy wyróżnieniem za wdrażanie innowacyj-

nych metod pracy z osobami bezdomnymi, zostaliśmy zaproszeni na regionalną konferencję w Po-

znaniu gdzie prezentowaliśmy nasze metody pracy z bezdomnymi. Uczestniczyliśmy również w 

konferencji krajowej w Warszawie oraz byliśmy organizatorem konferencji w Gorzowie Wlkp. 

W toku kadencji prowadzono bieżące remonty posiadanych budynków. Modernizowano 

także część pomieszczeń pod kątem dostosowania ich do wprowadzanych standardów.  

W związku z wprowadzeniem przez przepisy standaryzacyjne nowej formy placówki pomo-

cy bezdomnym - schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych niezdolnych do samo-

dzielnej obsługi, zarząd podjął decyzję o budowie nowego budynku, który mógłby spełniać tech-

niczne standardy takiej placówki; przewidywany koszty wynosił około 700.000 zł. O środki w ta-

kiej kwocie aplikowaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności. 

Zamiar nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż nie przyznano nam dofinansowania dla zgłoszo-

nego przez nas projektu, natomiast Koło nie dysponuje środkami wystarczającymi na zrealizowanie 

budowy własnymi siłami. Plan ten jest możliwy do zrealizowania w przyszłych latach, po uzyska-

niu odpowiednich środków finansowych.  

 W związku z posiadanym statusem organizacji pożytku publicznego zarząd corocznie 

przedstawia szczegółowe sprawozdania z działalności, publikowane również na naszych stronach 

internetowych. Poniżej zarząd przedstawia tabelarycznie podstawowe informacje o prowadzonej 

działalności za poszczególne lata kadencji. 



EFEKTY PRACY 

SKALA UDZIELANEJ POMOCY W LATACH 2015-2019 

 

Udzielona pomoc osobom bezdomnym w ujęciu ilościowym 

W ramach działalności OPON-u udzieliliśmy w roku: 

2015 – 1 275 świadczeń, z których skorzystało   1 220 mężczyzn i 55 kobiet, od 01-10, 

2016 – 6 495                                                      6 380 mężczyzn i 115 kobiet, 

2017 – 6 203                                                      6 122 mężczyzn i 81 kobiet,     

2018 – 6 211                                                      6 107 mężczyzn i 104 kobiety 

2019 – 2 704                                                      2 647 mężczyzn i 57 kobiet. 

 W punkcie konsultacyjnym działającym w OPON-ie w roku: 

2016 – 1 074 konsultacji dla 196 osób, 

2017 –    878 konsultacji dla 155 osób, 

2018 –    842 konsultacji dla 145 osób. 

 Należy jednak zaznaczyć, że nie wszyscy odbiorcy świadczeń w OPON-ie to osoby bez-

domne. 

 

 Skalę pomocy w budynkach przy ul. Strażackiej obrazuje poniższa tabela. 

Rodzaj placów-

ki/rok 

Noclegownia Schronisko - od 01 

marca 2018 Nocle-

gownia o podwyższo-

nym standardzie 

Mieszkania Treningowe 

2015 od 01-10 

Łącznie 91 osób 

55 

M1-47, ZM-8 

27 

M-24, ZM-3 

9 

M-8, ZM-1 

2016 

Łącznie 249 

osób 

142 

M-111, ZM-31 

93 

M-820, ZM-11 

14 

M-12, ZM-2 

2017 

Łącznie 388 

osób 

181 

M-136, ZM-45 

95 

M-81, ZM-14 

12 

M-10, ZM-2 

2018 

Łącznie 267 

osoby 

176 

M-95, ZM-81 

84 

M-69, ZM-15 

7 

M-5, ZM-2 

2019 – do 30-09 

Łącznie 177 

osób  

135 

M-93, ZM-42 

81 

M-67, ZM- 14 

13 

M-11, ZM-2 

 

                                                           
1 M- oznacza mieszkańców Gorzowa, ZM – osoby spoza Gorzowa Wlkp. 



 Realizacja programu reintegracji społecznej za lata 2015 -2019 

WYKONANE ZADA-

NIA 

ROK 

2015 od 

01-10 

ROK 

2016 

ROK 

2017 

ROK 

2018 

ROK 

2019 do  

30-09 

RAZEM 

ILOŚĆ MIESZKAŃ-

CÓW 

NOCLEGOWNIA 

SCHRONISKO (NoWS) 

MIESZKANIA TRE-

NINGOWE 

 

55  

27  

9   

 

142 

93 

14  

 

181  

95  

12  

 

176  

84  

7  

 

135 

81 

13 

 

689 

380 

55 

USAMODZIELNIENI 2 6 18 36 16 78 

WNIOSKI O STOPIEŃ 

NIEPEŁNOSPRAW-

NOŚCI 

1 3 3 3 3 13 

WNIOSKI O ZASIŁKI - 

stałe, okresowe, i inne 

39 148 156 152 148 643 

WNIOSKI NA DO-

WÓD 

2 13 4 6 2 27 

UZYSKANIE UBEZP. 

ZDR. 

2 13 5 7 6 33 

 

Osoby zamieszkujące w naszym Domu motywowane przez opiekuno-terapeutów podejmo-

wały terapię uzależnień: 2015 r. – brak danych, 2016 r. – 2 osoby, 2017 r. – 4 osoby, 2018 r. – 9 

osób,    2019 r. – 5 osób.      

Opieka nad osobami po stacjonarnej terapii odwykowej - Nowy program 

 Od 2019 r. nasze Koło zapewnia również pomoc mężczyznom, którzy ukończyli pobyt tera-

peutyczny w placówce stacjonarnej. Osoby takie są automatycznie zakwaterowane w Mieszkaniach 

Treningowych. Podczas pobytu, mają możliwość korzystania z opieki pracownika socjalnego, kape-

lana, psychologa, prawnika. Koszt pobytu wynosi 350 zł, co ma umożliwić odłożenie pieniędzy na 

dalsze samodzielne życie. Pobyt nie jest dłuższy niż sześć miesięcy. W bieżącym roku z tej formy 

pomocy skorzystało 8 mężczyzn po terapii w zakładzie zamkniętym. 

 

 

W bieżącym roku do tej pory usamodzielniło się 16 osób. Są to w przeważającej większości 

osoby młode z krótkim pobytem u nas  (do 3 miesięcy). Wszyscy mieszkańcy objęci są pomocą 

psychologiczną (dobrowolnie) każdy nowo przybyły rozmawia z psychologiem. Panowie, jeżeli 

chodzi o terapię to wyjeżdżają do Obrzyc, Ciborza, dochodzą na terapię stacjonarną oraz biorą 

udział w spotkaniach grup AA. Od stycznia dwóch mieszkańców zrobiło sobie zastrzyk (mający na 

celu zachowanie abstynencji od alkoholu). Każdy mieszkaniec po przybyciu do noclegowni ma 

opracowany indywidualny program wychodzenia z bezdomności. 



PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOŁA GORZOWSKIEGO W LATACH      

2015 - 2019 

Przychody ze zbiórki 1% uzyskane w latach 2015 – 2019 w zł w wyszczególnieniu: 

 2015r.  –  9 711,98 

 2016r. – 15 005,70  

 2017r. – 17 827,24 

 2018r. – 17 936,60 

 2019r. -  12 062,50 

 

Finansowanie działalności za 2015-2019 

Rok/budżet 2015 2016 2017 2018 2019 

I półrocze 

Zyski 669 393,31 1 007 569,84 1 249 032,00 1 140 529,34 619 588,18 

Straty 899 256,25 1 066 320,56 1 172 381,07 1 100 156,01 570 752,21 

Wysokość do-

tacji łącznie  

485 781,96 798 718,00 937 000,00 926 506,00 530 130,00 

Odpłatność 

mieszkańców 

łącznie 

73 011,52 77 845,59 95 834,63 78 859,00 62 610,56 

Skł. członk. 590,00 325,00 480,00 420,00 450,00 

 

 

 


