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Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia  

Schroniska dla Kobiet z dziećmi przy ul. Dutkiewicza 8a w Śremie  
i Hostelu Socjalnego w Nochowie przy ul. Śremskiej 12  
przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 

za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. 
 

 Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.01.2009 r. pomiędzy gminą Śrem,  
a Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem przedstawiamy sprawozdanie 
merytoryczne z realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej  
i przeciwdziałania alkoholizmowi, które obejmowało: 
1. prowadzenie Schroniska dla Kobiet z dziećmi w Śremie przy ul. Dutkiewicza    
    8a zwłaszcza dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 
2. prowadzenie Hostelu Socjalnego w Nochowie przy ul. Śremskiej 12 dla osób 
    bezdomnych zwłaszcza uzależnionych od alkoholu – zgodnie z przyjętym   
    Regulaminem Socjalnym w Nochowie. 
 W 2009 roku ze schronienia w obu obiektach administrowanych przez 
Fundację skorzystało 51 osób bezdomnych w tym 8 kobiet i dwoje dzieci. 
 
Z czego: 
- usamodzielniło się, bądź wróciło do rodziny -   7  os. 
- opuściło schronisko bez podania przyczyny - 11  os. 
- wydalonych za złamanie regulaminu  -   7  os. 
- powróciło z ponownie wydanym skierowaniem - 12  os. 
- zmarło       -   0  os. 
 
 Obecnie w schronisku dla kobiet przy ul. Dutkiewicza 8a w Śremie 
przebywają 5 kobiety i mężczyzna - syn jednej z mieszkanek. 
Natomiast w Hostelu Socjalnym w Nochowie przebywa 31 osób, w tym jedna 
kobieta z 2-ką dzieci, którzy mieszkają w oddzielnym mieszkaniu z osobnym 
wejściem, 28 mężczyzn w części schroniskowej. Łącznie z czasowego pobytu  
w obu domach korzysta 37 osób dorosłych + 2 dzieci. 
 Wszystkie osoby z gminy Śrem posiadają aktualne skierowania, a osoby 
niepracujące są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponadto  
w Hostelu i w Schronisku dla kobiet łącznie z poza gminy przebywa 7 osoby  
w tym matka z 2 dzieci. Koszty pobytu tych osób opłacane są przez gminy 
właściwe do miejsca zameldowania, bądź przez nich samych. 
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Źródła dochodu osób przebywających w schroniskach: 
- zatrudnienie na umowę o pracę  -   4 os. 
- praca dorywcza     -   9 os. 
- zasiłek stały wyrównawczy   -   3 os. 
- renta chorobowa     -   5 os. 
- renta + zas. rodzinny    -   0 os.  
- zas. rodzinny     -   1 os. dorosła + 2 dzieci 
- renta + zasiłek stały    -   3 os. 
- bez dochodu     - 12 os. 
  
 Nadmienić należy, że trzech mężczyzn mieszkańców Hostelu pracuje we 
Fundacji na stanowisku dozorców. Nie można pominąć również 6 osób, które 
pracują jako wolontariusze na rzecz Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta 
Śrem pomagają przy pozyskiwaniu, transporcie żywności tj. około 212 godzin  
co daje kwotę 1060,00 zł jak i wszelkich pracach porządkowych w schroniskach 
jak i w biurze tj. 200 godzin co daje 1000,00zł. Osoby, które nie posiadają 
żadnego dochodu w myśl regulaminu Hostelu zobowiązane są do prac 
wskazanych przez administratora. 
 Mieszkańcy odmalowali pokoje mieszczące się na parterze, cześć pokoi 
na poddaszu, kuchnię, świetlicę, łazienki, korytarze oraz kotłownię dbali  
o utrzymanie porządku wokół budynku. Wymieniono również dwie pary drzwi 
wejściowych. Wyłożono na części korytarza na parterze wykładzinę PCV która 
znacznie poprawiła bezpieczeństwo użytkowania i wygląd danego 
pomieszczenia. W części kuchennej położyliśmy na jednej ze ścian płytki, które 
ułatwia utrzymanie. Ze względu na oszczędności postanowiliśmy wymienić 
oświetlenie stałego na oświetlenie czujników ruchu.  
 Została również odmalowana noclegownia, położone płytki w trzech 
pomieszczeniach oraz wyczyszczono noclegownię, która otwarta jest w okresie 
zimowym jednocześnie mieszkańcy wspólnymi siłami przeprowadzili w Hostelu 
gruntowne porządki.  
 Wymieniono w Hostelu część pościeli otrzymaliśmy od osób prywatnych 
jak i PKPS-u w Śremie. Nadmienić należy, iż przy tak dużej rotacji osób 
pościele bardzo szybko się zużywają, gdyż niektórzy nie dbają o powierzone 
mienie i trzeba je często prać, a czasami nawet wyrzucać. Otrzymaliśmy 
również na rzecz schronisk 20 sztuk kocy.  
 Ze środków Fundacji zostały zakupione 4 lodówki, które doposażają  
w Hostelu 4 pokoje zajmowane przez maksymalnie 3 osoby. Pozyskaliśmy 
również kilka regałów, i małe szafki przyłóżkowe 20 sztuk  które również 
doposażyły pokoje.  
 Nadzór budowlany przeprowadził 22 kwietnia 2009r kontrolę na 
Schronisku dla Kobiet w Śremie oraz 30 kwietnia 2009r w Hostelu Socjalnych 
w Nochowie. Zalecenia pokontrolne są wykonane w miarę możliwości 
finansowych Fundacji. Natomiast prace wymagające większego nakładu 
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pieniężnego są przesunięte w czasie do wykonania w terminie późniejszym, co 
umożliwi Fundacji pozyskanie środków pieniężnych z różnych źródeł. Do prac 
które zdążyliśmy wykonać należą: zabudowa ścian kotłowni płytą ognioodporną 
„nidą”, przegląd kotłowni gazowej oraz w schronisku dla kobiet wykonaliśmy 
wentylację klimatyzacyjną jak i wymieniliśmy instalację odgromową. 
 Fundacja utrzymuje stały kontakt z pracownikami OPS w Śremie, a także  
z Kuratorem Sądowym, gdyż kilku mężczyzn jest pod opieką kuratorów 
sądowych.  
 Wraz z OPS i Przychodnią Leczenia Uzależnień staramy się wpływać na 
osoby uzależnione do podjęcia terapii, kilka osób uczęszczało na terapię na 
miejscu. Zauważyć jednak należy, że osoby te już wielokrotnie korzystały  
z różnych form terapii i podchodzą do tego bardzo sceptycznie. Dzięki 
współpracy Fundacji z Wielkopolskim Bankiem Żywności osoby bezdomne 
otrzymują pomoc w postaci artykułów spożywczych, między innymi z żywności 
unijnej, a także część z nich korzysta z obiadów wydawanych w kuchni przy 
OPS w Śremie oraz z punktu odzieżowego prowadzonego przez Towarzystwo 
Pomocy Potrzebującym Św. Brata Alberta Nadzieja. Fundacja zabezpiecza 
mieszkańcom bez dochodu niezbędne środki czystości. 
 Zaznaczyć należy, że działalność prowadzona przez Fundację nie zamyka 
się tylko na administrowaniu schroniskami, ale wspieramy naszych 
podopiecznych w wychodzeniu z bezdomności poprzez pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów z rodzinami, a szczególnie z ich dziećmi, w poszukiwaniu pracy, 
inspirowanie do udziału w programach organizowanych przez różne instytucję, 
w poszukiwaniu mieszkań, co poskutkowało uzyskaniem przez trzech 
mieszkańców samodzielnego mieszkania socjalnego, uzyskiwaniu świadczeń 
emerytalnych.  
 
 
Opracowała: 
Anna Sobieraj 
 
 
 
 
 


