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O Dziele Pomocy Ojca Pio

23 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Oddziału Krakowskiego. Rozpoczęło się mszą świętą w kościele Sióstr Fe-
licjanek przy ulicy Smoleńsk, której przewodniczył ks. dr Robert Nęcek, rzecznik kurii 
archidiecezji krakowskiej. Po mszy uczestnicy spotkali się w jadłodajni wybudowanego 
Centrum Pomocy Ojca Pio przy ulicy Smoleńsk 4. Spotkanie uświetnił chór Kraków 
Gospel Choir, który wykonał kolędy w języku polskim i angielskim. Dyrektor Centrum 
Pomocy Ojca Pio o. Henryk Cisowski zapoznał uczestników spotkania z celem i działal-
nością centrum, a następnie oprowadził uczestników po centrum. Dzieło Pomocy Ojca 
Pio ma na celu wspieranie ludzi najuboższych w duchu franciszkańskim. W Krakowie 
powstały dwa budynki Centrum Pomocy: przy ulicy Loretańskiej 11 i Smoleńsk 4. Po-
moc ma charakter kompleksowy, a jej celem jest danie realnej szansy na przezwyciężenie 
sytuacji bezradności i wykluczenia społecznego. 

23 września 2010 roku została otwarta pierwsza część centrum przy ul. Loretańskiej 11, 
gdzie osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością i ubogie znajdują fachowe wsparcie 
pracowników socjalnych, doradców zawodowych, prawników, psychoterapeutów i ka-
płanów. We wrześniu 2013 roku ukończono budowę drugiego budynku – przy ulicy 
Smoleńsk 4. W budynku tym znajduję się pralnia, jadłodajnia, ambulatorium. Jadłodaj-
nia przy ulicy Smoleńsk ma długą tradycję, sięgającą czasów s. Samueli Spiskiej, która 
stworzyła jadłodajnię wydającą obiady osobom ubogim, które pukały do bram klasztoru. 
Jadłodajnia mieszcząca się na parterze została zmodernizowana i kontynuuje swoją po-
nadstuletnią działalność. Najniższy poziom budynku zajmuje łaźnia, w której znajdują 
się prysznice, brodziki do mycia nóg, umywalki. Można się tam ogolić, umyć, uczesać, 
umyć zęby. Osoba korzystająca z  łaźni otrzymuje ręcznik, zestaw środków do mycia, 
czyste ubranie. Wiele osób bezdomnych czekało na otwarcie takiego miejsca. Znajdu-
je się tam również samoobsługowa pralnia dla osób bezdomnych, pierwsza tego typu 
w Polsce. Można tam wyprać i wysuszyć odzież, wyprasować ją pod okiem wolontariusza. 
Osoba potrzebująca może otrzymać czyste ubranie, znajduje się tam bowiem magazyn 
odzieży. Pralnia i magazyn mają na celu pomóc ludziom bezdomnym wyjść z tego sta-
nu i uzyskać samodzielność. Na pierwszym piętrze znajduje się ambulatorium, również 
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stworzone dla osób bezdomnych i ubogich. Znajdują się tam gabinety stomatologiczny, 
ginekologiczny, internistyczny, do wykonywania USG i EKG. W ambulatorium w ramach 
wolontariatu przyjmują lekarze wielu specjalności. Świadczenie tych pomocy jest możli-
we dzięki zaproszeniu przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio do współpracy Stowarzyszenia 
Lekarzy Nadziei, które od ponad 20 lat niesie pomoc medyczną najbardziej potrzebują-
cym. Drugie piętro budynku przeznaczone jest do aktywizacji zawodowej i spotkań grup 
wsparcia. Znajdują się tam sale komputerowe i szkoleniowe, w których prowadzone są 
warsztaty pomagające wrócić na rynek pracy. Można tu uzyskać wsparcie doradcy zawo-
dowego, pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych i poszukiwaniu pracy, wziąć 
udział w grupach samopomocowych. Wsparcie zawodowe ma charakter kompleksowy, 
zakłada pomoc na każdym etapie drogi zawodowej, od przygotowania do wyjścia na 
rynek pracy, przez poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia, po jego utrzymanie. Z sal 
korzystają liczne zewnętrzne organizacje i grupy wsparcia, m.in. anonimowi alkoholicy, 
anonimowi narkomani.

W punkcie konsultacyjnym Dzieła Pomocy Ojca Pio osoby bezdomne i zagrożone 
bezdomnością mogą liczyć na pomoc zespołu pracowników złożonego ze świeckich spe-
cjalistów i braci zakonnych. Podejmowane są różne inicjatywy: Rodzinne Spotkania, Dys-
kusyjny Klub Filmowy „Loretanin”, Klub Sportowy, Zielona Mila dla osób bezdomnych 
uzależnionych od alkoholu, warsztaty edukacyjne „Poznaj swoje prawa” zapoznające ludzi 
bezdomnych z wiedzą z zakresu ich praw i obowiązków. Spotkania przy dzbanie – roz-
ważania na temat słowa Bożego i dzielenie się trudnościami dnia codziennego. W pracy 
centrum pomagają wolontariusze. Centrum jest budynkiem nowoczesnym, przystoso-
wanym do pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, biednym, którzy 
mogą znaleźć wszechstronną pomoc w wyjściu ze swej trudnej sytuacji. 


