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Dom dla chorych
Prowadzimy 10
trochę liczb
domów dla ludzi
bezdomnych, 2
warsztaty pracy, przedszkole, świetlicę i
fundusz stypendialny dla młodzieży i osób
niepełnosprawnych.


W 2019 roku z pobytu w naszych domach
dla ludzi bezdomnych skorzystało 728 osób,
w tym 41 dzieci. Większość to ludzie starsi,
chorzy, niepełnosprawni.


Pomoc stypendialną otrzymywało
miesięcznie 466 uczniów i studentów i 72
osoby niepełnosprawne.


W przedszkolu w Nagorzycach bawiło się i
uczyło 16 dzieci.


W świetlicy w tej samej wsi z licznych
zajęć korzysta około 60 młodzieży:
plastyka, muzyka, matematyka, angielski,
siłownia, sala komputerowa, bilard, pingpong, 2 boiska, place zabaw, wycieczki.


Wspieramy materialnie wiele rodzin
mających chorych i niepełnosprawnych:
żywność, ubrania, transport, zakup węgla,
remonty mieszkań, leczenie, wyjazdy
wakacyjne.


Pomagamy naszym domom w AfryceTogo, Benin– opiekującym się obozami dla
trędowatych i ubogimi.


Wspieramy grupę Zupa na Monciakuposiłki dla ubogich w Sopocie.


To dzięki Wam –
Ofiarodawcom, Przyjaciołom możemy ten świat uczynić trochę lepszym.
Dziękujemy za każdy dar i pomoc.

I

nfo o nas

Większość mieszkańców naszych domów to ludzie starsi, niepełnosprawni. Coraz trudniej znaleźć dla nich miejsce w społeczeństwie, więc latami czekają na
DPS-y, mieszkania lub też nie czekają już na nic. Wielu u nas kończy życie. Staramy się zapewnić im godne, choć skromne warunki.

Wszyscy, którzy mogą, pracują, często na rzecz innych. To rękoma mieszkańców budowane są i remontowane domy ludzi żyjących w tragicznych warunkach, chorych i niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie sami wykonać tych
prac.

Chlubą są także warsztaty: przetwórnia i szwalnia. Dają pracę produkując
wspaniałe przetwory i piękną bieliznę.

Setki dzieci może uczyć się i rozwijać dzięki stypendiom. Wielu stypendystów
osiąga doskonałe wyniki w nauce, mimo bardzo trudnych warunków materialnych i życiowych.

Szczególnie bliscy są nam ludzie niepełnosprawni, zamknięci w swoich domach
na wsi. Z nimi wyjeżdżamy na wycieczki. Mamy specjalny fundusz stypendialny dla osób niepełnosprawnych skazanych na życie w ubóstwie. To często ludzie młodzi, mający wiele potrzeb i pragnący rozwoju.

Docieramy do rodzin, które z powodu choroby, niepełnosprawności i innych
nieszczęść żyją w skrajnym ubóstwie. Zaopatrujemy w odzież, wspieramy żywnością, kupujemy węgiel na zimę. Poprawiamy warunki życia instalując łazienki i remontując mieszkania. Pomagamy w dostępie do lekarzy i urzędów ludziom niezaradnym, starszym i chorym.

Nasze służby medyczne ratują życie i zdrowie nie tylko ludziom bezdomnym,
ale także ubogim, których system spycha na margines.

Dla dzieci ze wsi prowadzimy przedszkole. Dowozimy sami te, których rodzice
nie mają samochodu. Młodzież ze wsi Nagorzyce i okolic ma do wyboru liczne
zajęcia, wycieczki i atrakcje w świetlicy. Wszystkie są bezpłatne, w tym lekcje
gry na instrumentach! Równamy szanse.

Wyremontowaliśmy mieszkania dwóm samotnym matkom.
Na odpoczynek wyjechała grupa 40 osóbniepełnosprawnych z matkami, na co dzień
zamkniętych w domach na wsi.

Otworzyliśmy NOWY, PIĘKNY DOM w Jankowicach
Dla ludzi bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych

Zapewniliśmy pomoc żywnościową, paczki
świąteczne, zakup opału 20 rodzinom.
Wspieraliśmy Światowe Dni Ubogich w
Krakowie
Przyjmujemy osoby bezdomne z całej Polski, dla których system pomocy nie ma miejsca. Są to
najczęściej starzy, chorzy, niepełnosprawni ludzie, których nikt nie chce. Żyją bez opieki, na ulicach, w pustostanach, zrujnowanych
chałupach. Są tez i matki z dziećmi–
Często musimy walczyć o ich dobro
z opieką systemową.
Żyjemy razem z ubogimi, których
gościmy w naszych domach.
Wspieramy wydawanie posiłków
ludziom bezdomnym w Sopocie
przez grupę „Zupa na Monciaku”.

Ze względu na braterstwo. Ze względu na Chrystusa.

Jesteśmy tam, gdzie są najsłabsi,
bez względu na układy polityczne i
prawne.

W

szystko to angażuje nie tylko członków Katolickiej Wspólnoty Chleb
Życia, lecz także setki ludzi dobrej woli-wolontariuszy, ofiarodawców, inne wspólnoty chrześcijańskie i katolickie oraz, oczywiście,
naszych pracowników i bezdomnych mieszkańców. To wielki krąg dobra sięgający poza Polskę.
Nasza wspólna praca została uhonorowana w 2019 r Nagrodą RPO
im.Pawła Włodkowica i Kryształowym Zwierciadłem

Fundacja “Domy Wspólnoty Chleb Życia” jest
organizacją pożytku
publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
KRS- pod nr
0000132424
Możesz zlecić Urzędowi Skarbowemu przekazanie 1%
swojego podatku wpisując
w odpowiedniej rubryce nasz KRS.
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Domy Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia
•
BETANIA
02-220 WARSZAWA, ŁOPUSZAŃSKA 17,
TEL./FAX 22/8466644
•
EMAUS
01-040 WARSZAWA, STAWKI 27, TEL.
22/8384450
•
BETLEJEM
01-253 WARSZAWA, GNIEWKOWSKA 50
TEL. 502024754
•
NAZARET
05-840 BRWINÓW, SIENKIEWICZA 4,
TEL. 22/7296229
•
MATKI BOŻEJ UBOGICH
27-580 SADOWIE, ZOCHCIN 58,
TEL./FAX 15/ 8692316
•
ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU
27-425 WAŚNIOW, NAGORZYCE 14
•
PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
27-530 OŻARÓW, JANKOWICE 38 A,
TEL. 518681012
•
BŁ.ANIELI SALAWY
27-530 OŻARÓW,JANKOWICE 38 B
TEL.882847739
•
DOBREGO ŁOTRA-ŚW.DYZMY
37-126 MEDYNIA GŁOGOWSKA 735
TEL.512474866
•
ŚW.JANA PAWŁĄ II
31-352 KRAKÓW, POD STRZECHĄ 31A
TEL. 513790760

SKLEP www.skarbyprababuni.pl

