
STOWARZYSZENIE ŚW. FAUSTYNY “FIDES”

* prowadzi schronisko dla osób bezdomnych - mężczyzn*



serdecznie dziękujemy:

-za każdą dotychczas udzieloną nam pomoc, zaangażowanie w 

organizacji zbiórek na rzecz podopiecznych naszego schroniska

*

- za otwartość, życzliwość i gotowość niesienia pomocy w każdym 

czasie, nawet w tym trudnym czasie epidemii   
 



Czym się zajmujemy:

- prowadzenie 
schroniska

- przygotowywanie 
posiłków

- praca socjalna
- prowadzimy warsztaty 

pracy
- posługa religijna

- żyjemy jak w rodzinie
- szukamy osób, które 

wesprą nasze 
działania



Kim są nasi podopieczni

- średnio jest ich ok. 80 osób;
- są to osoby dotknięte wieloma problemami: chore, bez kontaktu z 
najbliższą rodziną, wykluczone społecznie, ubogie;

- są kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Nasi bezdomni pochodzą 
nie tylko z Malborka, ale również z 24 innych miejscowości z okolic 
Malborka

- to naprawdę dobrzy ludzie, którzy wbrew stereotypom chcą być potrzebni, 
zauważeni i chętnie korzystają z każdej udzielonej im pomocy



trochę naszej historii

Stowarzyszenie powstało w 1993 r. - czyli istnieje już 28 lat
Założył je Pan Marek Kwaterski- Prezes Stowarzyszenia

Na początku nazywało się “DOM FIDES”- wtedy poza osobami bezdomnymi 
udzielano pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

 w 2003 r. sprowadzono relikwie św. Faustyny od tego czasu Stowarzyszenie 
zmieniło nazwę na Stowarzyszenie św. Faustyny “FIDES”



UDZIELAMY SCHRONIENIA

- mamy 32 pokoje, w których mieszkają osoby bezdomne



przygotowujemy 
posiłki

- osoby 
bezdomne 
spożywają 3 
posiłki dziennie



modlimy się

- codzienne Msza Święta w kaplicy
- rekolekcje
- pielgrzymki
- przygotowania do przyjęcia 

sakramentów



pracujemy
“przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, 

dostosowuje ja do swoich potrzeb,

 ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem” J.P.II

W ramach warsztatów podopieczni schroniska angażują się w prace:

-  w ogrodzie
- związane z hodowlą kóz i drobiu
- remontowe
- konserwacji terenów zielonych
- w warsztacie ślusarskim (naprawa wózków inwalidzkich)
- porządkowe
- i inne



Tak wygląda nasza hodowla zwierząt i uprawa ogrodu



Remontujemy
W roku 2008 budynek magazynowo-
gospodarczy 

został zmodernizowany i wyremontowany. 

Na dzień dzisiejszy służy on do 
zamieszkiwania przez osoby bezdomne.

Przez 28 lat prowadzenia działalności 

wykonano wiele prac, aby osiągnąć obecny 
stan.



Z życia wzięte



Zaproszenie do wzięcia udziału w organizowanej po raz kolejny zbiórce wielkanocnej na rzecz osób bezdomnych

W tym roku w związku z epidemią sytuacja osób bezdomnych jest szczególnie 
trudna, w tym również sytuacja naszego Stowarzyszenia. 
Nasi mieszkańcy, nie mogą opuszczać schroniska ze względu na niebezpieczeństwo 
związane z wirusem.
Stowarzyszenie nie możemy organizować zbiórek w sklepach. 

Dlatego zwracamy się prośbą o pomoc i zaangażowanie się w Wielkanocną 
zbiórkę dla osób bezdomnych- podopiecznych naszego schroniska

To co potrzebne:
-produkty higieny osobistej
-produkty spożywcze długoterminowe
-słodycze i kawa
-odzież np. skarpety, bielizna



Dziękujemy za czas poświęcony naszemu Stowarzyszeniu

“ A bezdomność jest nie tylko brakiem własnego kąta,

ale w jeszcze większej mierze pozbawieniem oparcia

w drugim człowieku, beznadziejnością i bezradnością (...)”
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