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W odpowiedzi na Pana interpelację dot. przekazania na rzecz Koła Kaliskiego Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzącego schronisko dla bezdomnych mężczyzn środków
z  tegorocznej  Nagrody  Miasta  Kalisza  informuję,  że  sprawę  ustanawiania  i  zasad
przyznawania Nagrody Miasta  Kalisza  reguluje  uchwała  Nr XLIX/645/2018 Rady Miasta
Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagrody Miasta Kalisza
stanowiącym  załącznik  do  ww  uchwały  nagrodą  mogą  być  wyróżnieni  obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej, a z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić: Prezydent Miasta
Kalisza, radni Rady Miasta Kalisza, klub radnych, stowarzyszenia, związki i inne organizacje.
Wnioski składa się do Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, do 31 marca każdego roku
kalendarzowego.

Doceniam  inicjatywę  i  zainteresowanie  związane  z  udzieleniem  pomocy  finansowej
schronisku,  które  boryka  się  obecnie  z  dużymi  trudnościami  finansowymi.  Jedyną
możliwością przekazania środków z Budżetu Miasta Kalisza na rzecz Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta w Kaliszu jest otwarty konkurs ofert. 

Na  wykonanie  zadania:  „Realizacja  w  latach  2021  –  2022  działań  rehabilitacyjnych
i  zapobiegających  wykluczeniu  społecznemu  dla  bezdomnych  mężczyzn  z  problemem
alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem
im całodobowego  schronienia  (minimum 40  miejsc)”  został  ogłoszony  w  ubiegłym roku
otwarty konkurs ofert. Kwota przeznaczona na ww. zadanie została zwiększona w stosunku
do wcześniejszego okresu.  Już w momencie składania oferty w kraju panowała pandemia
i związane z nią obostrzenia. W ofercie Towarzystwo oszacowało koszty realizacji zadania
i wystąpiło o  dotację. Jednocześnie nie wskazano w niej możliwych zagrożeń dla wykonania
zadania  związanych  z  pandemią.  Ze  złożonej  oferty  wynikało  również,  że  Towarzystwo
będzie  pozyskiwało  na  realizację  zadania  środki  z  innych  źródeł  (oprócz  odpłatności  od
mieszkańców). 

10 listopada 2021 r. spotkałem się z panem Pawłem Kołeczką,  Prezesem Koła Kaliskiego
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Rozmawialiśmy na temat sytuacji finansowej
schroniska oraz programu oszczędnościowego i rozwiązań mogących tą sytuację poprawić.
Na spotkaniu tym Prezes Koła Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta został
poinformowany o możliwościach przekazywania środków finansowych na funkcjonowanie
schroniska.
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Interpelacja w sprawie przeznaczenia nagrody miasta Kalisza na rzecz   Schroniska dla Bezdomnych  
Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Kaliszu  .  

Na prośbę Pana Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta zgłosiliśmy propozycję aby
przeznaczyć  kwotę  z  tegorocznej  Nagrody  Miasta  Kalisza  na  rzecz  Schroniska  dla
Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Kaliszu. Schronisko to boryka się obecnie z
dużymi trudnościami finansowymi oraz ma zaległe płatności wobec ZUS. Ich działalność jest
nieoceniona, zarówno w czasie zimy – kiedy martwimy się o życie osób bezdomnych, jak i
latem – kiedy obywateli oburzają śpiący w parku i na plantach bezdomni. Największą jednak
wartością jest kompleksowe podejście do problemu bezdomności i wyprowadzanie z niej.

Czy  i  jak  rzeczone  pieniądze  zostaną  przekazane  schronisku  lub  na  rzecz  osoby,  która
zapewni spożytkowanie tej kwoty na działalność schroniska? Jak jeszcze możemy pomóc
Schronisku w tym, jak i przyszłym roku?
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