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W 2022 prowadziliśmy 10 domów dla 
ludzi 
bezdomnych, 1 
warsztat pracy, 
świetlicę i fundusz stypendialny dla 
młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

W 2022 roku z pobytu w naszych 
domach dla ludzi bezdomnych 
skorzystało  453 osoby dorosłe i 10 
dzieci z Polski oraz  160 dorosłych i 220 
dzieci z Ukrainy.  

Pomoc stypendialną otrzymywało 
miesięcznie 457 uczniów i studentów, 
w tym 32 z Ukrainy i 101 osób 
niepełnosprawnych. Zakupiliśmy 10 
laptopów dla uczącej się młodzieży z 
Polski i Ukrainy. 

Z zajęć pozalekcyjnych korzystało 201 
dzieci i  młodzieży z Nagorzyc i 
Sadowia. 

 Wykonaliśmy 16 kursów na granicę 
polsko-ukraińską po uchodźców. 

Wsparliśmy 8 dużych transportów z 
pomocą humanitarną dla ofiar wojny, a 
sami wysłaliśmy 3 transporty.  

Pomagamy ok. 40 ubogim rodzinom: 
żywność, środki czystości, 
wyposażenie, pomoc materialna.  
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trochę liczb 

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



 

 I 
nfo o nas  
Większość mieszkańców naszych domów to ludzie starsi, niepełnosprawni. Co-
raz 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. Sta-

ramy się zapewnić im godne warunki.  
 Wszyscy, którzy mogą, pracują, często na rzecz innych. To rękoma mieszkań-

ców budowane są i remontowane domy ludzi żyjących w tragicznych warun-
kach, chorych i niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie sami wykonać tych 
prac.  

 Setki dzieci może uczyć się i rozwijać dzięki stypendiom. Wielu stypendystów 
osiąga  doskonałe wyniki w nauce, mimo bardzo trudnych warunków material-
nych i życiowych.  

 Szczególnie bliscy są nam ludzie niepełnosprawni. Mamy specjalny fundusz 
stypendialny dla osób niepełnosprawnych skazanych na życie w ubóstwie. To 
często ludzie młodzi, mający wiele potrzeb i pragnący rozwoju.   

 Docieramy do rodzin, które z powodu choroby, niepełnosprawności i  innych 
nieszczęść żyją w skrajnym ubóstwie. Zaopatrujemy w odzież, wspieramy żyw-
nością. Poprawiamy warunki życia  instalując łazienki i remontując mieszkania. 
Pomagamy w dostępie do lekarzy i urzędów ludziom niezaradnym, starszym i 
chorym. Opłacamy leki, na które ich nie stać, zwłaszcza wobec inflacji. Wielu 
chorych i niepełnosprawnych Polaków żyje za 719 zł miesięcznie.  

 Młodzież ze wsi Nagorzyce, Sadowie i okolic miała do wyboru liczne zajęcia w  
świetlicy. Wszystkie są bezpłatne, w tym lekcje gry na instrumentach! Równa-
my szanse.  

Wojna postawiła nowe zadania 
Od 24 lutego jesteśmy też zaangażowani w ratowanie i pomoc ofiarom wojny. 
Koordynowaliśmy wiele spontanicznych akcji  na przejściach granicznych służąc 
doświadczeniem, samochodami i potrzebnymi rzeczami. Sami jeździliśmy wielo-
krotnie odbierać z granicy uchodźców, którzy nie mieli dokąd się udać. Starali-
śmy się przede wszystkim zabierać matki z dziećmi, starszych i niepełnospraw-
nych.  
W szybkim tempie przygotowaliśmy dla uchodźców wszystkie  wolne miejsca w 
naszych domach. Otworzyliśmy przeznaczony do zamknięcia dom w Nagorzy-
cach. Trzeba było wyposażyć w łóżka, pościel, meble, sprzęt kilkanaście po-
mieszczeń. Zorganizować życie ludziom po traumatycznych  przeżyciach, zała-
twić dokumenty, szkoły dla dzieci, lekarzy dla chorych, dodatkową żywność, 
odzież, środki czystości dla wielu osób.  
Jednocześnie stale przyjmujemy osoby bezdomne, zapewniając im wszelką po-
moc.  
Część uchodźców pojechała dalej lub wróciła do Ukrainy. Zostają  z nami ci, 
którzy stracili wszystko i nie mają dokąd wrócić albo pochodzą z terenów obję-
tych walkami. To w tej chwili ponad 60 osób. Niepełnosprawni, starsi i matki z 
małymi dziećmi.  
Wszyscy przeżywają wielki niepokój o bliskich: ojców, mężów, synów, braci, 
którzy pozostali i walczą. Także o swoją przyszłość. Zostali bez niczego, w ob-
cym kraju.  



 

 

W szystko to angażuje nie tylko członków Katolickiej Wspólnoty 
Chleb Życia, i  naszą Fundację, lecz także setki ludzi dobrej woli-
wolontariuszy, ofiarodawców, inne wspólnoty chrześcijańskie  i 

katolickie oraz, oczywiście, naszych pracowników i bezdomnych miesz-
kańców. To wielki krąg dobra sięgający poza Polskę. Robimy to razem. 

Nowy dom dla chorych w Warszawie– otwarcie w lutym 

150 mikołajkowych paczek dla dzieci 
dotarło w rejon wojny.  

Cały rok trwała budowa nowego domu dla ludzi chorych w Warszawie. Otwarcie 
w lutym b.r. Dom przyjmie 80 osób bezdomnych zapewniając świetne warunki, 
opiekę medyczną, pielęgnacyjną i socjalną. Dotychczasowy dom przy ul. Gniew-
kowskiej to był budynek zaadaptowany ze starych koszar kolejowych. Warunki, 
mimo naszych wysiłków były trudne.  Mimo to przez lata służył tysiącom ludzi.  
 

Rejon Cherstonia. Do nich  dotarła żywność.. 
Wspólnie dziękują.  



 

 

Fundacja “Domy Wspólnoty Chleb Życia” jest  

organizacją pożytku  

publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS- pod nr                0000132424 

Możesz zlecić Urzędowi Skarbowemu przekazanie 1,5 % 

swojego podatku wpisując  

w odpowiedniej rubryce nasz KRS.  

 
NASZE STRONY 

O NAS      
www.chlebzycia.org 

 
BLOG 

www.siostramalgorzata.chlebzycia.org/
Blog/  

SKLEP   

www.skarbyprababuni.pl 

   

FUNDACJA DOMY  
WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA 

 
Edukacja ubogich dzieci i młodzieży, walka 
z bezrobociem, pomoc niepełnosprawnym 

27-530 Ożarów, Jankowice 38,  
tel 882847739 

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   

             fundacja@chlebzycia.org.pl biuro@chlebzycia.org.pl 

FUNDUSZ STYPENDIALNY 
02-220 Warszawa, Łopuszańska 17, 

tel.228687566 

 

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 

 MATKI BOŻEJ SERDECZNEJ 
02-298 WARSZAWA, FOLIAŁOWA 10 
TEL. 227708015, 228384450/czynne od 
1.03.2023/ 

  NAZARET  
05-840 BRWINÓW, SIENKIEWICZA 4,  
TEL. 22/7296229 

 MATKI BOŻEJ UBOGICH  
27-580  SADOWIE, ZOCHCIN 58,  
TEL  15/ 8692316  

 PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO   
27-530 OŻARÓW, JANKOWICE 38 A,  
TEL. 518681012 

 BETSAIDA 
27-530 OŻARÓW,JANKOWICE 38 B 
TEL.882847739 

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

 ŚW.JANA PAWŁĄ II 
31-352 KRAKÓW, POD STRZECHĄ 31A 
TEL. 502605545 

 Dom w Nagorzycach– uchodźcy z 
Ukrainy -kontakt poprzez dom w Zo-
chcinie 


