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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest organizacją dobroczynną, któ-

ra kierując się zasadą miłości bliźniego niesie bezinteresowną pomoc osobom 

bezdomnym, chorym i ubogim. Naszą działalność prowadzimy od 1981 roku, 

będąc pierwszą organizacją pożytku publicznego w Polsce, która zwróciła uwa-

gę na problem osób społecznie wykluczonych. Obecnie, w stu pięćdziesięciu 

placówkach Towarzystwa rozsianych po całym kraju stałą pomoc otrzymuje kil-

ka tysięcy osób. Prowadzimy schroniska, noclegownie i domy dziecka, oferując 

naszym podopiecznym oprócz dachu nad głową pomoc medyczną, ciepłą stra-

wę i odzież. Aktywnie działamy na rzecz wychodzenia z bezdomności, realizując 

ogólnopolskie projekty mające na celu tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach całego kraju. Tworzymy 

również przestrzeń społecznej aktywności, zrzeszając prawie trzy tysiące człon-

ków, sympatyków i wolontariuszy, otaczając ich opieką duchową i formując  

w duchu miłosierdzia.

W kilku słowach o Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta
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67 kół, zrzeszających 2,5 tys. członków  
i 754 pracowników

59 schronisk, 2 Ośrodki Wsparcia

58 mieszkań readaptacyjnych

7 domów dla kobiet i matek z dziećmi,

1 Dom Dziecka

2 Domy Pomocy Społecznej, 1 Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 1 Hospicjum

1 ośrodek dla eksmitowanych

14 noclegowni, 12 ogrzewalni

1 ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym

Towarzystwo w liczbach

W kilku słowach o Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta
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Towarzystwo w liczbach

W kilku słowach o Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta

W PLACÓWKACH TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W 2017 ROKU PRZEBYWAŁO ŁĄCZNIE 2773 OSÓB. 

4 tys. osób przebywających w tych placówkach

15 kuchni i jadłodajni, 12 łaźni

29 punktów wydawania odzieży, żywności, 
sprzętów

3 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji 
Społecznej

5 świetlic dla dzieci i 4 dla dorosłych

4 spółdzielnie socjalne

Ośrodek MiserArt – miejsce spotkania artystów i 
ludzi wykluczonych

2,6 tys. wolontariuszy zaangażowanych w 
działania Towarzystwa
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Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy, 

W imieniu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, chcielibyśmy serdecznie podziękować Fun-
dacji MALAK, o. Adamowi Szustakowi, oraz wszystkim darczyńcom, którzy zorganizowali oraz 
wsparli zbiórkę „Chleb Powszedni na wagę złota”. Zbiorka adwentowa trwała od 1-24 grudnia 
2017 roku i przyniosła niebagatelną kwotę 355 340,48 PLN! 
 
Dziękując z całego serca wszystkim darczyńcom i organizatorom, w  niniejszym raporcie prezentu-
jemy w jaki sposób rozdysponowane zostały przekazane nam środki. Chcielibyśmy również poka-
zać ile dobrych i pożytecznych rzeczy dzięki tej inicjatywie zostało uczynionych na rzecz bezdom-
nych w całej Polsce.

Zapraszamy do lektury! 

MAŁGORZATA SIEŃCZYK 
Dyrektor Krajowego Biura
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Podziękowania
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„Powinno się być dobrym jak chleb” powiedział św. Brat Albert – nasz Patron. I te słowa były inspiracją dla Fundacji MALAK 
oraz o. Adama Szustaka. Bez nich nie byłoby tej inicjatywy a bez wrażliwych serc darczyńców, pełnych miłosierdzia, nie byłoby 
tak spektakularnych efektów. Poznajmy organizatorów. 

Zbiórka „Chleb powszedni na wagę złota”

O Fundacji MALAK 
Fundacja Malak to organizacja non-profit, założona przez o. Adama Szustaka. W swoich materiałach, przywołuje pochodzenie swojej nazwy: Malak to 
anioł. Biblia mówi o nim na każdym kroku. To on w imieniu Jahwe rozmawia z Mojżeszem w płonącym krzaku, on chroni Izraelitów przed egipskimi woj-
skami i prowadzi ich przez pustynię. Często trudno odróżnić gdzie działa sam Bóg, a gdzie Jego pomysły realizuje Malak. To on jest patronem i wzorem 
Fundacji. Sama organizacja istnieje od 2012 roku i jej głównym działaniem jest organizacja rekolekcji, konferencji, spotkań i akcji charytatywnych. Funda-
cja MALAK prowadzi również wydawnictwo i sklep (www.sklepmalak.pl), z których całkowity dochód przekazuje na działalność dobroczynną i ewangeli-
zacyjną.

O Languście na Palmie 
o. Adam Szustak, czyli założyciel i twórca strony Langusta na Palmie,  jest dominikaninem. Do Zakonu Kaznodziejów (Ordo Praedicatorum) dołączył kil-
kanaście lat temu. Od trzech lat prowadzi życie wędrownego kaznodziei, głosząc Ewangelię, wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby. Prowadzi życie 
wędrownego kaznodziei co w praktyce oznacza to, że Jego domem jest każde miejsce, w którym się akurat znajdzie. Langusta na Palmie to również bardzo 
popularny kanał w serwisie YouTube. Pod koniec 2018 roku posiada ponad 400 tysięcy subskrybentów.
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Zbiórka

Zbiórka „Chleb powszedni na wagę złota”

Zbiórka ogłoszona została w 
kanałach social media Fundacji 
Malak oraz Langusta na Palmie 
1 grudnia 2017 roku. 

Już 4 grudnia zebranych zostało 
64 tysiące złotych! 13 grudnia, 
była to już kwota 170 tysięcy! 

Zbiórka zakończyła się 24  grud-
nia  kwotą 355 340,48 zł! 

12 stycznia 2018 roku Zarząd 
Główny Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta podpisał 
umowę darowizny z Fundacją 
Malak.

W drugiej połowie stycznia  
2018 r. ruszył program granto-
wy. 

Start programu grantowego

355 340,48 zł
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Zarząd Główny TPBA w styczniu 2018 roku, w celu jak najlepszego wykorzystania otrzymanych ze zbiórki pieniędzy, ogłosił program 
mini grantów wśród Kół Towarzystwa. Do programu mogło przystąpić każde z 67 Kół a kwota o którą ubiegały się Koła mogły zostać 
wydatkowane na bieżącą działalność statutową, wyposażenie oraz remonty. Zasadą było wypełnienie wniosku, uzasadnienie wnio-
skowanej kwoty oraz deklaracja zainwestowania środków własnych lub dodatkowo pozyskanych z innych źródeł. 

Z 67 Kół należących do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta do programu grantowego 
przystąpiło 55 Kół, czyli 82% Stowarzyszenia! 

82% 18%

Program mikro grantów
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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało od Fundacji MALAK na mocy umowy daro-
wizny kwotę: 

355 340,48 PLN

Kwoty dofinansowania w programie grantowym powyżej 10 tys. zł

Kwoty dofinansowania w programie grantowym 

Bielickie 14 000,00 zł 
Bielskie 5 500,00 zł 
Brzeskie 3 500,00 zł 
Brzezińskie 4 000,00 zł 
Chełmskie 7 500,00 zł 
Człuchowskie 7 000,00 zł 
Dębickie 6 500,00 zł 
Dębnowskie 4 000,00 zł 
Dynowskie 4 000,00 zł 
Gliwickie 5 000,00 zł 
Gorzowskie 7 000,00 zł 
Gorzyckie 4 000,00 zł 
Grudziądzkie 12 000,00 zł 
Inowrocławskie 8 500,00 zł 
Jarosławskie 8 000,00 zł 
Kaliskie 7 000,00 zł 
Katowickie 5 000,00 zł 
Kąkolewnica 4 500,00 zł 
Kieleckie 10 000,00 zł 

Kłodzkie 4 000,00 zł 
Kodeńskie 14 000,00 zł 
Koszalińskie 7 500,00 zł 
Krośnieńskie 4 000,00 zł 
Lubińskie 5 000,00 zł 
Łańcuckie 7 500,00 zł 
Łódzkie 6 000,00 zł 
Miechowskie 3 500,00 zł 
Mieleckie 4 000,00 zł 
Nowosolskie 4 000,00 zł 
Ostrowskie 8 000,00 zł 
Otmuchowskie 10 000,00 zł 
Pabianickie 6 000,00 zł 
Pleszewskie 5 000,00 zł 
Poznańskie 14 000,00 zł 
Przemyskie 5 000,00 zł 
Puławskie 5 600,00 zł 
Rybnickie 5 500,00 zł 
Sanockie 4 000,00 zł 

Siemianowickie 4 018,88 zł 
Skoszyńskie 3 500,00 zł 
Stalowowolskie 4 000,00 zł 
Słupskie 4 500,00 zł 
Świdnica 9 000,00 zł 
Świdnik 5 000,00 zł 
Tapin 6 000,00 zł 
Tczewskie 8 000,00 zł 
Terespolskie 3 500,00 zł 
Tomaszowskie 7 000,00 zł 
Warszawskie-Praga 10 000,00 zł 
Warszawskie 6 000,00 zł 
Wrocławskie 7 000,00 zł 
Zabrzańskie 7 500,00 zł 
Zamojskie 4 500,00 zł 
Zgorzeleckie 9 000,00 zł 
Żarskie  6 000,00 zł 

Koła i kwoty

Bielickie
14 000,00 zł

Poznańskie
14 000,00 zł 

Warszawska-Praga 
10 000,00 zł 

Kieleckie 
10 000,00 zł Otmuchowskie 

10 000,00 zł 

Kodeńskie
14 000,00 zł 

Grudziądzkie 
12 000,00 zł
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Program grantowy stał się dla Kół nie tylko inspiracją do poprawia-
nia, naprawiania, czy ulepszania placówek. Był również siłą napę-
dową do tego, by na postawione sobie cele zgromadzić dodatko-
we środki. 

W sumie, na cele programu zebranych zostało dodatkowo przez 
zarządy poszczególnych Kół startujących w programie grantowym

213 688,09 zł! 

Pieniądze, które inspirują

Środki własne 
kół startujących 

w programie 
grantowymŚrodki przekazane 

ze zbiórki „Chleb 
powszedni na 
wagę złota”
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Jak wynika z wniosków składanych w programie grantowym 55 Kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zgłosiło różne potrzeby. Od tych najpilniejszych i związanych z bie-
żącym funkcjonowaniem placówek (jak np. zakup żywności czy odzieży) po bardziej złożone inwestycje związane z rozwojem placówek (remonty, czy dostosowanie do bieżących przepisów 
przeciwpożarowych). 

Jak wynika z zestawienia, najwięcej potrzeb placówki miały w zakresie remontów (42 z 55 placówek określiło 
swoje potrzeby jako remontowo-budowlane). Wśród nich znalazły się m.in.: 
• Remonty związane z systemami przeciwpożarowymi, 
• Rozbudowa placówek o dodatkowe pomieszczenia (w tym magazynowe),
• Instalacja monitoringu na terenie placówki, 
• Remont, montaż drzwi i okien w placówkach,
• Wyposażenia placówek.

Kolejną kategorią były bieżące potrzeby placówek. 26 z 55 placówek, wskazało wśród swoich celów m.in.: 
• Opłaty mediów (energii, ogrzewania, wody i ścieków, wywóz śmieci, multimedia),
• Zakupy spożywcze, 
• Materiałów biurowych, 
• Zakup paliwa.

Trzecią grupą były Koła, które w programie zgłosiły zapotrzebowanie na sprzęt RTV, AGD oraz szeroko rozu-
miane urządzenia usprawniające działania w placówkach. Wśród nich znalazły się: 
• Zakup pralek, suszarek i pralko-suszarek,
• Zakup sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki),
• Zakup sprzętu dużego sprzętu AGD (zmywarki, kuchenki),
• Zakup małego sprzętu AGD,  
• Zakup akcesoriów kuchennych (termosów, garnków).

Ostatnią kategorią były potrzeby związane z zakupem sprzętu medycznego, zakup leków, środków opatrun-
kowych i materiałów medycznych (4 placówki na 55) i  zakup odzieży (jedna placówka). 

	 Prace remontowo-budowlane 

	 Bieżące koszty prowadzenia 

	 Zakup sprzętu RTV, AGD  
 oraz sprzętu elektroniczno- 
 -technicznego

	 Opłaty za media

	 Zakup mebli

	 Zakup środków i sprzętu  
 medycznego

	 Zakup odzieży 

Na co zostały przekazane środki? 



Podczas zbiórki „Chleb powszedni na wagę złota” zebrano

355 340,48 zł

Z 67 Kół należących do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta do programu grantowego przystąpiło 55 Kół, 

czyli 82% Stowarzyszenia! 

82%

213 688,09 zł
Dodatkowe środki pozyskane 
przez koła startujące w programie 
grantowym

355 340,48 zł
Środki przekazane ze zbiórki  

„Chleb powszedni na wagę złota”

569 028,57 zł

Prace remontowo-budowlane 

Bieżące koszty prowadzenia 

Zakup sprzętu RTV, AGD oraz sprzętu elektroniczno-technicznego

Opłaty za media

Zakup mebli

Zakup środków i sprzętu medycznego

Zakup odzieży 
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Inwestycje remontowe 

Koło inowrocławskie wykorzystało całą dotację oraz dodatkowo zebrało największą 
sumę środków własnych. Cała suma została zainwestowana  w nowe pomieszczenia ma-
gazynowe. Koło w Inowrocławiu od wielu lat borykało się z problemami związanymi z nie-
wystarczającymi pomieszczeniami magazynowymi. Dzięki programowi nowe przestrzenie 
magazynowe  posłużą do prawidłowego przechowywania żywności i odzieży. 

Koszt inwestycji:  79 997,99 zł
Dotacja:  8 500 zł
Środki własne:  71 212,51 zł

Przykłady na medal

Zakup sprzętu AGD 

Koło wrocławskie kwotę grantu oraz wkład własny przeznaczyło na zakup urządzeń 
AGD: pralki, suszarki oraz pralko suszarki. To była bardzo ważna inwestycja bowiem dzięki 
dokonanym zakupom, utrzymana jest ciągłość usług w pralni dla osób bezdomnych i ubo-
gich. Funkcjonowanie pralni jest istotnym elementem w procesie zmiany stereotypowego 
postrzegania osób bezdomnych. Poprzez poprawę wyglądu osób bezdomnych Towarzy-
stwo usiłuje oddziaływać na poprawę ich wizerunku w środowisku społecznym, zmniejsza-
jąc tym samym głębokość ich izolacji. 

Koszt inwestycji:  10 547,98 zł
Dotacja:  7 000 zł 
Środki własne:  3 547,98 zł
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Szanowni Państwo, 

Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji charytatywnych w Polsce, która organizuje schronienie  
i strawę dla potrzebujących. Ale co ważniejsze, czynimy to aktywnie, działając na rzecz wychodze-
nia z bezdomności, realizując ogólnopolskie projekty mające na celu tworzenie i rozwijanie stan-
dardów usług pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach całego kraju. Bywa, że dla 
naszych podopiecznych jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia jest zupa, serwowana w placów-
kach Towarzystwa przez cały rok, bowiem wbrew pozorom, w XXI wieku ciągle możemy spotkać 
osoby ubogie i bezdomne. Wizerunek bezdomnego zmienił się na przestrzeni 100 lat. To już nie 
tylko osoby obarczone chorobą alkoholową czy tak zwane „czarne charaktery”. Konsumpcjonizm 
i apetyty na posiadanie „coraz to więcej”, stały się chorobą współczesności, która każdego dnia 
może zmienić bogatych w biednych a przedsiębiorczych w bezradnych. Coraz częściej jesteśmy 
również bezdomni duchowo i samotni w tłumie. Wzorem naszego Patrona św. Brata Alberta, chce-
my wszystkich zachęcić, aby byli bardziej wrażliwi, dostrzegali bliźniego i potrafili się dzielić tym, 
co mają z potrzebującymi. Tak, jak uczynili to wspaniali Organizatorzy i Darczyńcy podczas zbiórki 
„Chleb powszedni na wagę złota”. 

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

WOJCIECH BYSTRY 
Prezes
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta


