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„A nadzieja zawieść nie może” Rz 5,5

Drodzy Przyjaciele
Przedstawiamy kilka słów podsumowania z ubiegłego roku.
Zapraszamy do lektury i wsparcia misji Stowarzyszenia SPES
w roku 2016!
Wspólnoty Spotkań
sobotnie spotkania oraz
wakacyjne obozy gdzie
doświadczamy radości
spotkania

Wspólna droga

z działalności Wspólnot Spotkań i Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rodzina Państwa Wojciechowskich jest z nami od 1986 roku.
Łączy nas wiele dobrych chwil i wspólnych doświadczeń.
Basia i Andrzej, dzieci Pani Marii i śp. Pana Karola, są
uczestnikami Wspólnot Spotkań, wakacyjnych obozów oraz
Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES.
Od 30 lat jesteśmy świadkami heroicznego świadectwa
rodziców, którzy z wielkim oddaniem i miłością opiekują się
swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Sytuacja rodziny jest
szczególna gdyż opieki wymaga aż dwójka poważnie
niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo dzieci, dziś już
osób dorosłych.
Początki SPES były związane z katechizacją podopiecznych,
co w latach 80 - tych było działalnością pionierską. W naszej
Wspólnocie przeżywaliśmy I Komunię Św. i Bierzmowanie
rodzeństwa. Wiele lat uczestnictwa Basi i Andrzeja we
Wspólnocie Spotkań na Koszutce oraz w obozach
wakacyjnych zaowocowało przyjaźniami trwającymi do
dziś.
I Komunia Andrzeja (1988)

W 1999 roku Stowarzyszenie SPES uruchamia Warsztat Terapii
Zajęciowej a Basia i Andrzej stają się jego uczestnikami. W
ten sposób mogliśmy wesprzeć rodzinę intensywną i
profesjonalną rehabilitacją.
Po śmierci Pana Karola w 2014 r. Pani Maria została sama ze
swoimi pociechami. Żałoba po mężu, wiek, stan zdrowia,
opieka
nad
dziećmi,
pokonywanie
barier
architektonicznych to tylko niektóre trudności będące
bardzo dużym obciążeniem dla samotnej mamy. Wspólne
poszukiwanie rozwiązań było i jest naszą codzienną troską.

Andrzej na obozie letnim (2015)
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Warsztat Terapii Zajęciowej
to miejsce codziennej
rehabilitacji dorosłych osób
poważnie niepełnosprawnych
intelektualnie

Wspólna droga

dokończenie ze str. 1

Zaangażowanie wolontariuszy i pracowników umożliwiło
kontynuowanie uczestnictwa Basi i Andrzeja w codziennych
zajęciach
Warsztatu
oraz
sobotnich
spotkaniach.
Uruchamiając sieć kontaktów, w pomoc udało się
zaangażować Diakonię Modlitwy z Józefowca. Wystarczy
wspomnieć, iż codziennie do pokonania były schody na I
piętro w budynku bez windy. Niestety, pogarszający się stan
zdrowia rodzeństwa oraz wiek ich mamy spowodowały, iż
konieczne było szukanie innych, bardzo bolesnych dla nas
rozwiązań.
Od kilku tygodni Basia i Andrzej zamieszkują w domach
prowadzonych przez Siostry Boromeuszki: dla kobiet w
Siemianowicach Śląskich i dla mężczyzn w Rudzie Śląskiej.
Dążyliśmy do tego, aby zamieszkali stosunkowo blisko
mamy, ale także naszej małej społeczności. Dzięki temu
Andrzej nadal jest uczestnikiem Warsztatu Terapii
Zajęciowej, a cała rodzina jest w sercu Wspólnoty Spotkań.
Zmiana adresu zamieszkania choć istotna i niesłychanie dla
nas bolesna, nie zmienia najważniejszego: poczucia więzi w
naszych sercach i wdzięczności za wspólną drogę.

Basia w Warsztacie Terapii SPES (2000)

Ośrodek
Pomocy Kryzysowej
w roku 2015 z pomocy
prawnej i poradnictwa
socjalnego skorzystało
blisko 500 osób w
krytycznej sytuacji
życiowej

Dwie wygrane

z działalności Ośrodka Pomocy Kryzysowej

Po śmierci męża, byłego funkcjonariusza policji, klientka
Ośrodka Pomocy Kryzysowej złożyła wniosek do Miasta
Katowice o wykup lokalu, którego była najemcą od 2009
roku. Działanie to pociągnęło za sobą szereg zdarzeń.
Komendant Miejski Policji w Katowicach wydał decyzję o
eksmisji na bruk wobec wdowy opiekującej się poważnie
niepełnosprawnym synem, bez żadnej ochrony w postaci
lokalu socjalnego bądź tymczasowego. W stosunku do tej
samej rodziny Miasto Katowice usiłowało uchylić się od
skutków prawnych zawartej umowy najmu.
Zespół Ośrodka Pomocy Kryzysowej w podjętych
postępowaniach sądowych uzyskał w roku 2015 korzystne
dla naszej klientki rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd
Administracyjny orzekł w wyroku, że eksmisja matki z synem
nie może być wykonana, natomiast Sąd Rejonowy uznał
umowę najmu lokalu za wiążącą.
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Mieszkanie dla Michelle
z działalności Programu Pomocy Dzieciom

Michelle jest stypendystką Programu Pomocy Dzieciom od
2013 roku. Michelle oddycha z pomocą tracheostomii,
karmiona jest dojelitowo, wymaga monitorowania funkcji
życiowych przez całą dobę. Mama wraz z pięcioletnią
córką miały do dyspozycji tylko jeden pokój,
niedostosowany do specjalnych potrzeb dziecka. Między
innymi brak było łazienki. Co gorsza, zgodnie z życzeniem
właścicielki, musiały opuścić jej dom. Mama Michelle
samotnie opiekuje się córką, jest w bardzo trudnej sytuacji
życiowej i finansowej, a pochodzenie romskie nie ułatwia
jej codziennych zmagań.
Wsparliśmy mamę Michelle poprzez stałe stypendium ale
również
podejmując
niezliczoną
ilość
działań
zmierzających do uzyskania przydziału mieszkania, w
którym Michelle mogłaby bezpiecznie zamieszkać wraz z
mamą. Dla rodzica opiekującego się dzieckiem w ciężkim
stanie klinicznym, brak własnego dachu nad głową jest
niezwykle trudnym doświadczeniem.
Po prawie dwóch latach żmudnych działań, w lutym 2015
roku mama z córką otrzymały od gminy ofertę najmu
niewielkiego mieszkania. Organizując lokalne środowisko
społeczne na rzecz rodziny udało się przeprowadzić
generalny remont. Zakupiliśmy podstawowe wyposażenie
i umeblowanie mieszkania. Koszt całego przedsięwzięcia
wyniósł ponad 20 tys. zł i został pokryty w większości ze
środków funduszu pomocy stypendialnej Stowarzyszenia
SPES. Dziękujemy wszystkim darczyńcom. To dzięki Wam
Michelle wraz z mamą mają swój dach nad głową i są w
większym stopniu samodzielne.

Michelle - stypendystka
Programu Pomocy Dzieciom

Program Pomocy
Dzieciom
Pomagamy 22 ubogim
rodzinom, opiekującym
się dziećmi w ciężkim
stanie klinicznym. Są to
dzieci karmione
dojelitowo, oddychające
z pomocą respiratora,
wymagające
całodobowego
podtrzymania funkcji
życiowych.

Pro memoria
pamiętamy w modlitwie

+ Jaś Rytlewski, 2 sierpnia 2014 r., 3 lata, stypendysta Programu Pomocy Dzieciom
+ Karol Wojciechowski, 19 grudnia 2014 r., 78 lat, tato uczestników Wspólnoty Spotkań Koszutka
+ Ola Pękała, 21 września 2015 r., 47 lat, uczestniczka Wspólnoty Spotkań Koszutka
+ Julka Lech, 26 października 2015 r., 7 lat, stypendystka Programu Pomocy Dzieciom
+ Patryk Łęgowski, 19 grudnia 2015 r., 15 lat, stypendysta Programu Pomocy Dzieciom
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Święta we Wspólnocie Św. Józefa
nasze Serce, nasz Dom

Ten Dom był naszym marzeniem. Liczne wyjazdy wakacyjne
z podopiecznymi, podczas których jest właśnie tak jak w
domu, zrodziły w nas pragnienie życia z ubogimi we
wspólnocie.
Pierwsza nasza podopieczna - Ela, zamieszkała w tworzonej
przez nas Wspólnocie Życia we wrześniu 2010 roku. Z czasem
dołączył niepełnosprawny Jacek. W Domu zamieszkuje
obecnie trzech socjuszy (wolontariusze), którzy wraz z
przyjaciółmi i ich rodzinami budują bliskie, rodzinne relacje z
niepełnosprawnymi podopiecznymi.

pieczenie pierników to już tradycja…

Święta Bożego Narodzenia upłynęły spokojnie i radośnie.
Kalendarz adwentowy odliczał dni do Wigilii. Najpierw
jednak zorganizowaliśmy wspólne pieczenie pierników. Dom
wypełnił się po brzegi zapachem cynamonu i mnóstwem
asystentów. Wyczarowaliśmy całą masę kolorowych
ciastek.
Wigilia upłynęła już w bardziej kameralnym gronie. Ela i
Jacek zasiedli do wigilijnego stołu wraz z Beatą i
Grzegorzem, z którymi znają się od 30 lat. Była modlitwa,
opłatek, tradycyjne potrawy i radość ze wspólnego
oczekiwania na Boże Narodzenie.

Wspieraj nas!
•
•
•

remont domu (obecny wynajmujemy) dla Wspólnoty Św.
Józefa, to koszt blisko 1mln zł
fundusz pomocy stypendialnej dla dzieci w ciężkim stanie
klinicznym to kwota około 250 tys. zł
i jeszcze: Ośrodek Pomocy Kryzysowej dla 500
potrzebujących, Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30
podopiecznych, Wspólnoty Spotkań na Koszutce,
Giszowcu i Załężu…

Wigilia we Wspólnocie

a może?

…chciałbyś jechać z nami na
obóz zimowy?
13 - 20 lutego

Jak możesz pomóc?
Opr.: Monika i Grzegorz

Przekaż 1% podatku dla SPES
KRS 00000 14574
Wpłacaj regularnie darowiznę
www.spes.org.pl/wplaty-online
lub na konto nr 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
Tel. 32 205 38 80, Katowice, ul. Kościuszki 46
e-mail: spes@spes.org.pl
www.spes.org.pl

Czeka nas kolejna przygoda w
bajkowym dworku w Kuraszkowie. Który
to już obóz? Po 30 latach przestajemy
liczyć, ale liczymy na to, że zacieśnimy
nasze relacje i przyjaźnie jeszcze
bardziej. Jedź z nami.

Po przeczytaniu
przekaż znajomym 

