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Prowadzimy 9 domów 
dla ludzi bezdomnych, 
2 warsztaty pracy, 
przedszkole, świetlicę i fundusz 
stypendialny dla młodzieży i osób 
niepełnosprawnych. 

W 2018 roku z pobytu w naszych domach 
dla ludzi bezdomnych skorzystało 981 osób, 
w tym 39 dzieci. Większość to ludzie starsi, 
chorzy, niepełnosprawni. 

Pomoc stypendialną otrzymywało 
miesięcznie 482 uczniów i studentów i 53 
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, siłownia, 
sala komputerowa, bilard, ping-pong, 2 
boiska, place zabaw, wycieczki.  

40 młodych z naszej świetlicy było na 
wycieczce w Warszawie, a 50 mieszkańców 
w Kazimierzu . Dzieci z przedszkola bawiły 
w parku rozrywki w Bałtowie. 30 osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunowie 
spędziło 4 dni w górach.  

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

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

Marzę o Europie troszczącej się o 
dziecko, pomagającej niczym bratu-
ubogiemu i tym, którzy przybywają w 
poszukiwaniu gościnności, bo nic nie 
mają i proszą o schronienie, która wy-
słuchuje i dowartościowuje osoby star-
sze i chore, aby nie były sprowadzane 
do bezproduktywnych przedmiotów do 
odrzucenia. Marzę o Europie, w której 
bycie migrantem nie byłoby przestęp-
stwem, gdzie ludzie młodzi oddychali-
by czystym powietrzem uczciwości. 
Marzę o Europie, o której nie można 
byłoby powiedzieć, że jej zaangażowa-
nie na rzecz praw człowieka było jej 
ostatnią utopią. Papież Franciszek 

W domu w Krakowie 



 

 I 
nfo o nas  
Większość mieszkańców naszych domów to ludzie starsi, niepełnospraw-
ni. 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 i opiekę. 
Po dwóch latach remontu starego budynku otworzyliśmy dom w Krakowie. 
Jest w nim 15 miejsc. 

Wyremontowaliśmy kolejny dom ludziom niepełnosprawnym na wsi. 

Założyliśmy win-
dę niepełno-

sprawnemu panu 
Grzegorzowi  

umożliwiając mu 
opuszczenie do-
mu na wózku. 

Wspieramy siero-
ty w Beninie. 



 

 

Mieszkańcy naszych domów i 
ludzie niepełnosprawni mieszka-
jący w naszej okolicy wyjeżdżali 
na wycieczki. Prowadzimy fun-
dusz stypendialny wspierający 
osoby niepełnosprawne żyjące w 
biedzie.  

W naszych domach stale coś remontujemy i naprawiamy. Dzięki wielu lu-
dziom, oprócz zwykłego, szarego życia obchodzimy  różne święta. 



 

 

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.  

O NAS      
www.chlebzycia.org 

BLOG 
www.siostramalgorzata.chlebzycia.org/Blog 

FUNDACJA DOMY  
WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA 

Edukacja ubogich dzieci i młodzieży, walka 
z bezrobociem 

27-530 Ożarów, Jankowice 38,  
tel/fax 15/8393060   

KATOLICKA 
WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA                    

Domy dla bezdomnych, pomoc ubogim 
02-220 Warszawa, Łopuszańska 17 

tel. 228466644 

PEKAO SA Opatów  
1412402773111100101234 0775 

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN   
73800400022001000012700001   

Biuro Fundacji w Warszawie 
Łopuszańska 17,tel. 228687566 

wchz@op.pl 

fundacja@chlebzycia.org.pl  

FUNDUSZ STYPENDIALNY 
Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia 

 

 

fundusz@chlebzycia.org.pl  
 

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW 
 

 PEKAO SA Opatów 
81124027731111 0010 1234 1121 

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

PEKAO SA OPATÓW 
80 1240 2773 1111 0010 7053 6774  

 

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 41,  
TEL. 15/ 8611771 

 DOBREGO ŁOTRA-ŚW.DYZMY 
37-126 MEDYNIA GŁOGOWSKA 735 
TEL.512474866 

 ŚW.JANA PAWŁA II 
31-352 KRAKÓW, POD STRZECHĄ 31A 

TEL.513790760  

SKLEP  
www.skarbyprababuni.pl 


