OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Budowa Domu dla Bezdomnych

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”

dokładny adres

ul. Graniczna 2/4, 95-200 Pabianice

gmina

Pabianice

powiat

Powiat Pabianicki

województwo

Łódzkie

telefon

42 226 80 30

adres strony internetowej

brak

faks

brak

adres e-mail

granica7@wp.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
× w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

×

działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

×

działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
W 2008 r. z inicjatywy dyr. Stowarzyszenia Abstynentów „Granica” w Pabianicach M.
Skrzymowskiego, ruszyła budowa domu dla bezdomnych - ewenement w skali krajowej.
Bezdomni budowali dom dla bezdomnych. Materiały zostały ofiarowane przez prywatnych
przedsiębiorców, sponsorów, ludzi dobrej woli. Zaangażowanie podopiecznych w budowę
stanowiło formę terapii przez pracę. Dzięki determinacji i bez udziału środków jst w ciągu
5 lat wybudowano dom o pow. 300m² dla 25 osób. Schronienie na krótki czas znajdzie w nim
również matka z dzieckiem. Placówka znalazła się na liście noclegowni dla bezdomnych
z woj. łódzkiego.

5. Opis działań
Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” pomaga bezdomnym i uzależnionym wyjść z nałogu
poprzez prowadzenie różnych akcji, prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek uzależnień oraz bezdomności.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w placówce znajdującej się w Pabianicach przy
ul. Granicznej 2/4, ale również współtworzy ośrodki dla bezdomnych na terenie całego
województwa łódzkiego – w Dalkowie, Radomsku, Brodni, Ksawerowie, Grabach i Woli
Drzewieckiej. Dom dla bezdomnych, który został oddany do użytku w roku 2013 został
wybudowany również w celu akcji profilaktycznej- wychodzenia z nałogu. Inicjatorem
budowy domu był dyrektor Stowarzyszenia Abstynentów „Granica” p. Marek Skrzymowski.
Dzięki jego determinacji w dążeniu do celu schronienie w domu znajdą osoby bezdomne,
bezdomni alkoholicy oraz matki z dziećmi, które w znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
W roku 2008 dzięki środkom finansowym otrzymanym od przedsiębiorców, ludzi dobrej
woli postawiono pierwsze fundamenty, i tak przez kolejne lata powstawał dom budowany
przez podopiecznych stowarzyszenia. W ciągu 5 lat powstał dom o pow. 300m² dla 25 osób,
z pełnym węzłem sanitarnym, magazynem, kuchnią z jadalnią, kotłownią oraz
2 i 3- osobowymi pokojami o pow. ok. 16m².
Organizacja działa od 11 lat. W tym okresie w stacjonarnym ośrodku dla bezdomnych
udzielono pomocy 650 osobom i zrealizowano 30 Programów Wychodzenia z Bezdomności.
Na terenie nieruchomości, gdzie stacjonuje „Granica” i przebywają osoby bezdomne
utworzono rękoma podopiecznych piękny ogród wśród drzew i zieleni, a także postawiono
m.in. rzeźbę patrona – Marka Kotańskiego i figurę Matki Teresy z Kalkuty. W tak
przyjaznym otoczeniu osoby wychodzące z problemów i nałogów odzyskują sens życia.
Ponadto na terenie ośrodka znajduje się „Aleja trzeźwości”, w której to podopieczni
samodzielnie sadzą drzewa w każdą rocznicę swojej trzeźwości akcentując tym samym swoje
sukcesy wychodzenia z nałogu.
Na terenie, oprócz noclegowni znajduje się kuchnia, gdzie przygotowywane są posiłki,
z których korzystają najubożsi mieszkańcy Pabianic i osoby bezdomne. Posiłki wydawane są
także zimą w centrum miasta z samochodu, a chętnych do ich spożywania w miejscowości
liczącej 70 tysięcy mieszkańców jest bardzo wielu. Stopa bezrobocia, warunki gospodarcze
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i sytuacja materialna zmusza ludzi do korzystania z darmowej pomocy, jaką daje
Stowarzyszenie. W stołówce dla biednych Stowarzyszenie wydało dotychczas 260 tysięcy
posiłków.
W budynku użyczonym przez władze powiatu pabianickiego w dniu 31 października 2001
roku, Stowarzyszenie stworzyło „Pogotowie i Świetlicę dla Bezdomnych” wyposażone
w magazyn meblowy, odzieżowy, siłownię, salę bilardową, stół do tenisa stołowego
i bibliotekę oraz zaplecze sanitarne. Przez kolejne tygodnie wprowadziło się do niego
20 osób. Świetlica służy bezdomnym i osobom wychodzącym z nałogu jako miejsce rekreacji,
rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Z magazynu meblowego i odzieżowego korzystają
mieszkańcy powiatu znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Z powyższej formy
pomocy skorzystało dotychczas 1400 Pabianiczan.
Stowarzyszenie zapewnia swoim podopiecznym udział w terapii uzależnień. Intensywny
Program Terapeutyczny ukończyło dotychczas 80 osób. Dzięki terapii część osób wróciła do
swoich rodzin, podjęła pracę i zmieniła swoje życie.
Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” prowadzi szereg akcji cyklicznych tj. „Bułka dla
dzieciaka”, „Mikołajki”, „Wigilia dla biednych”, „Nie dajmy im zamarznąć” podczas, których
dorośli i dzieci z biednych rodzin otrzymują żywność. W czasie akcji „Zima” wydano do tej
pory 35 tysiące posiłków gorących celem uchronienia osób bezdomnych przed
zamarznięciem. Akcja przynosi skutek w postaci braku ofiar mrozu. Ponadto codziennie
Stowarzyszenie przekazuje pieczywo najbiedniejszym mieszkańcom miasta. Rocznie rozdaje
w ten sposób 14 tysięcy bochenków chleba.
Stowarzyszenie prowadzi zajęcia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu
profilaktyki uzależnień w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Nałogi
prawdziwe oblicza”. Prelekcje dla młodzieży wygłaszają podopieczni Stowarzyszenia –
alkoholicy i narkomani.
Działalność Stowarzyszenia obejmuje również zwalczanie skutków przemocy w rodzinie.
Zadania powyższe realizowane są w powołanych do tego celu placówkach dla kobiet z
dziećmi uciekającymi przed przemocą zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego –
w Dalkowie i Brodni. Potrzebujące kobiety mogą korzystać z porad prawnych a także ze
stałej i doraźnej pomocy Rzeczniczki Praw Kobiet.
Determinacja w działaniu i chęć ciągłego usprawniania działań na rzecz osób potrzebujących
skłaniają nas do złożenia niniejszego wniosku. Udział w konkursie o Nagrodę Obywatelską
Prezydenta RP podyktowany jest chęcią ciągłego propagowania działalności Stowarzyszenia,
dotarcia do osób i instytucji celem podjęcia współpracy i nawiązania kontaktów służących
rozwijaniu działań organizacji i realizowaniu jej celów statutowych. Wyróżnienie
w konkursie byłoby nie tyle nagrodą dla Stowarzyszenia jak dla osób korzystających z jego
pomocy i stanowiłoby motywację w kontynuowaniu działań na rzecz potrzebujących.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W budowę domu zostały zaangażowane osoby, które były w beznadziejnej sytuacji życiowej,
bez mieszkania, bez domu, bez perspektyw na przyszłość, bez ambicji, bez umiejętności
podjęcia pracy. Osoby te uczestniczyły w procesie budowy domu, dzięki czemu mają
schronienie. Dla osób bezdomnych powstanie domu dało im poczucie bezpieczeństwa.
Działalność organizacji przyczyniła się do znacznego ograniczenia skutków ubóstwa wśród
mieszkańców miasta i ograniczenia liczby osób bezdomnych na ulicach. Stowarzyszenie
ochroniło wielu bezdomnych przed skutkami mroźnych zim. Terapie prowadzone przez
Stowarzyszenie powodują zmianę sposobu życia osób uzależnionych. Skutkiem
prowadzonych działań jest też motywacja i aktywizacja osób zagubionych i niezaradnych
a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz podejmowanie dalszej edukacji.
Za największy sukces Stowarzyszenia uważamy:
- budowę domu dla podopiecznych organizacji,
- utworzenie stołówki dla biednych, w której od 2001 r. wydano 260 tys. posiłków,
- prowadzenie akcji ulicznej „Zima”, „Nie dajmy im zamarznąć”, przez okres 9 lat, w czasie
której wydano 35 tys. gorących,
- udzielenie darmowej pomocy rzeczowej 1400 osobom,
- ukończenie terapii uzależnień przez 80 osób,
- zrealizowanie 30 Programów Wychodzenia z Bezdomności,
- udzielenie pomocy w ośrodku stacjonarnym 650 osobom.
Wszystkie powyższe działania zostały zrealizowane przy wykorzystaniu pozyskanych
niewielkich środków finansowych, przede wszystkim dzięki pracy rąk własnych
i podopiecznych wychodzących z nałogu.
Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” jest prężnie działającą organizacją non-profit,
niosącą pomoc osobom uzależnionym, bezdomnym, najuboższym i ofiarom przemocy.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Granica” - p. Elżbieta Skrzymowska oraz Członek Zarządu
Stowarzyszenia - p. Marek Skrzymowski są członkami Zespołu Konsultacyjnego ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi powołanego Uchwałą Rady Powiatu
Pabianickiego Nr XLIX/335/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu
współpracy Powiatu Pabianickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Aktywnie
uczestniczą w pracach Zespołu oraz spotkaniach organizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Pabianicach.
Od roku 2005 p. Marek Skrzymowski pozostaje Dyrektorem powołanej przez Stowarzyszenie
placówki - Łódzkie Centrum Pomocy Bliźniemu im. Marka Kotańskiego w Pabianicach. Pan
Marek Skrzymowski od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, inicjatorem
i organizatorem wielu społecznych akcji pomocowych i charytatywnych, twórcą kilkunastu
ośrodków dla bezdomnych, jadłodajni, Pogotowia i Świetlicy dla Bezdomnych, laureatem
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nagrody „Nieprzeciętny”. Jest osobą wyróżniającą się zaangażowaniem i konsekwencją w
działaniach na rzecz pomocy osobom potrzebującym.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Koszt domu to ok. 250.000,00 złotych, źródło pokrycia - w całości koszt domu pokryty został
przez przedsiębiorców, sponsorów, ludzi dobrej woli, przyjaciół. Czas pracy (5 lat) budowy
domu to czas poświęcony przez bezdomnych alkoholików, dla których dom ten powstawał.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Tak. Główną trudnością był brak środków finansowych. Gmina Miejska Pabianice,
posiadająca niski budżet, nigdy nie zabezpieczyła środków finansowych na walkę
z bezdomnością.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Determinacja w działaniu jest głównym zaleceniem . Brak środków finansowych od instytucji
rządowych bądź samorządowych nie stanowią przeszkody dlatego, że żyjemy w kraju ludzi
dobrych serc.
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