
i przyszłym podopiecznym.

Nie mamy środków na zakup gruntu. Każda złotówka, 
jaka wpływa na nasze konto, jest przeznaczana na pomoc 
ludziom w potrzebie. Posiadanie własnej działki dałoby 
nam możliwość pozyskania funduszy z UE na budowę 
większego ośrodka. 

PODZIEL SIĘ!

Poszukujemy SPONSORÓW, którzy udzielaliby nam 
pomocy finansowej i rzeczowej (żywność, środki 
czystości, odzież i buty, bielizna pościelowa, pampersy, 
środki opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny, łóżka 
szpitalne i materace przeciwodleżynowe, wózki 
inwalidzkie, kule, chodziki, balkoniki)

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy WOLONTARIUSZY z możliwością 
zatrudnienia w przyszłości; lekarzy, pielęgniarki, 
psychologów, prawników, opiekunów chorych, 
kierowców, sanitariuszy, studentów i praktykantów, 
kandydatów na streetworkerów.

Mokotowskie Hospicjum  
Świętego Krzyża

Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
lecz ci, którzy się źle mają. (MK 2,17)

Pójdźmy za Nim!

Jesteśmy najstarszym Hospicjum na Mazowszu, działa-
jącym od 1987 roku. Od roku 1995 jesteśmy Stowarzy-
szeniem, którego statut powstał w oparciu o Ewangelię 
Świętą. Zajmujemy się kompleksową opieką nad ludźmi, 
których dotknęło wykluczenie − ciężka choroba, ubóstwo, 
bezdomność, samotność. Pracując na ich rzecz, czerpiemy 
inspirację od św. Franciszka, Brata Alberta i Matki Teresy 
z Kalkuty.

W 1995 roku oo. Franciszkanie bezpłatnie użyczyli nam 
lokal w nowym klasztorze przy ul. Modzelewskiego 98A. 
Po jego adaptacji i wyposażeniu go w meble, aparaturę  
i sprzęt medyczny uruchomiliśmy tam w 1997 r.  
NIEPUBLICZNY ZOZ. Przez dziewięć lat, do roku 2006, 
przyjmowali w nim lekarze prowadzący domową opiekę 
paliatywno-hospicyjną i leczenie w Poradni, pielęgniarki, 
rehabilitanci, psycholodzy. 

Pomagamy przywracać  
człowiekowi godność

Działamy nietypowo, łącząc zasady i idee ruchu hospi-
cyjnego z inspiracji Cicely Saunders (opieka nad ciężko 
chorymi i umierającymi) z formułą kompleksowej pomo-
cy najuboższym i bezdomnym Matki Teresy. To dzięki jej 
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Zaledwie 1% Twojego podatku to:  
posiłek, lekarstwa, nocleg i inna 
konkretna pomoc dla człowieka, 
który jej najbardziej potrzebuje.

KRS 0000059803 Dziękujemy!



osobistej konsultacji pod koniec lat 80. mogliśmy opraco-
wać autorski program działania. Jako Organizacja Pożytku 
Publicznego nie prowadzimy działalności gospodarczej. 
Wszystkie nasze działania podejmujemy dzięki dotacjom 
władz oraz darowiznom od sponsorów i ludzi wielkiego 
serca. Nasza nazwa wzięła się od adresu siedziby, ale tak 
naprawdę pomagamy na terenie całej Warszawy i w jej 
okolicach. 

Wszelka udzielana przez nas pomoc jest  
BEZPŁATNA

W naszych kartotekach zapisane są nazwiska tysięcy 
podopiecznych. Są to ludzie nękani biedą i ciężkimi cho-
robami (nowotwory, choroby serca i krążenia, cukrzyca, 
stwardnienie rozsiane, paraliże po wylewach i udarach 
mózgu, choroba Parkinsona, schorzenia narządów ruchu, 
stany po operacjach i amputacjach oraz wiele innych 
schorzeń). 

To także niepełnosprawni, osoby żyjące w ubóstwie, ro-
dziny inwalidzkie z chorymi dziećmi, rodziny wielodziet-
ne po odejściu lub śmierci współmałżonka, ludzie nie-
ubezpieczeni, bezdomi, rodziny dysfunkcyjne i zagrożone 
patologią, osoby doświadczające przemocy domowej, 
które nie mogą zapiewnić dzieciom właściwej opieki  
i edukacji oraz godziwych warunków rozwoju.

Główne nurty 
naszej kompleksowej pomocy to:

• Opieka medyczna (w tym: domowa hospicyjno-pa-
liatywna nad chorymi terminalnie i umierającymi oraz 
chorymi przewlekle)
• Badania i leczenie w Poradni Lekarskiej
• Pomoc Socjalna, charytatywna, psychologiczna  
i duszpasterska
• Terapia uzależnień od alkoholu

• Opieka nad bezdomnymi (w tym: streetworking, 
odnajdywanie bezdomnych, chorych w pomieszczeniach 
niemieszkalnych, zagrażających ich zdrowiu i życiu)

Obecnie w siedzibie przy ul. Magazynowej 14 działa NZOZ 
(nr rej. 000000007757, ozn. organu W-14), w tym:

1. HOSPICJUM DOMOWE (kompleksowa opieka medycz-
na nad chorymi terminalnie, umierającymi i przewlekle 
chorymi; rehabilitacja domowa, pomoc socjalna, psycholo-
giczna i charytatywna)

2. PORADNIA LEKARSKA (gabinet internistyczno-specja-
listyczny: lekarze, internista-chirurg, onkolog, kardiolog, 
zabiegi pielęgniarskie; rehabilitacja)

3. PUKT POMOCY SOCJALNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ,  
CHARYTATYWNEJ i PRAWNEJ (dla podopiecznych,  
ubogich, chorych, bezdomnych, rodzin i osób starszych):
a) Jadłodajnia (dla najuboższych i bezdomnych, czynna  
7 dni w tygodniu i w święta, dla ok. 300 osób dziennie  
− w jej prowadzeniu pomagają sponsorzy i Bank Żywności)
b) Pomoc charytatywna (żywność, leki, środki opatrun-
kowe, środki czystości, sprzęt rehabilitacyjny, odzież, buty, 
meble − dzięki pomocy sponsorów)
c) Pomoc socjalna i pracownicy socjalni (przyjmowanie 
zgłoszeń, wywiady, poradnictwo i pomoc w załatwianiu 
trudnych spraw bytowych, np. uznanie inwalidztwa i renty, 
oddłużanie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia, zapobie-
ganie eksmisji i in.)
d) Opieka psychologiczna 

4. PROFESJONALNA PROFILAKTYKA  
i TERAPIA UZALEŻNIEŃ

5. STREETWORKING (od 2008 r.; odnajdywanie bezdom-
nych, często chorych, na klatkach schodowych,  
w ogródkach i pustostanach nieprzystosowanych do życia, 

piwinicach, węzłach cieplnych, strychach i we wszystkich 
miejscach, gdzie nie ma prądu, wody, wc, ogrzewania itd.)

6. KOMPLEKSOWA POMOC DLA BYŁYCH WIĘŹNIÓW  
w powrocie do społeczeństwa, we współpracy z Min. 
Sprawiedliwości (opieka lekarska i pielęgniarska, re-
socjalizacja, pomoc psychologiczna, socjalna, terapia 
uzależnień, pobyt w Schronisku dla chorych, dożywianie, 
duszpasterstwo)

7. DUSZPASTERSTWO (Msze Święte, wizyty domowe, 
rekolekcje, Wieczerza Wigilijna, spotkanie Wielkanocne)

8. DOM im. KS. GABRIELA BODUENA (schronisko szpi-
talne dla bezdomnych chorych, z rehabilitacją dla osób 
wychodzących ze szpitali na ulicę − po operacjach, wyle-
wach, udarach, zawałach serca, z chorobą nowotworową 
− by nie byli bez pomocy i nie zostawali kalekami; obecnie 
mamy 35 miejsc)

NASZE NOWE WŁASNE MIEJSCE

Obecną siedzibę przy ul. Magazynowej 14 zajmujemy do 
czerwca 2014. Istnieje możliwość przedłużenia Umowy,  
ale nie mamy takiej gwarancji.
 
Dlatego szukamy NIERUCHOMOŚCI, DZIAŁKI,  
BUDYNKÓW − jako DAROWIZNY, abyśmy mogli dalej 
działać i zapewnić pomoc wszystkim naszym obecnym  


