
 

 

 

               SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI 

   POLSKICH  KAWALERÓW  MALTAŃSKICH  W  KRAKOWIE 

                                             W 2018 ROKU 

                                         Krzysztof Moczurad 

I. Działalność Fundacji w 2018 roku: 

    1. Akcja charytatywna ‘Opłatek Maltański” 

        Akcja charytatywna „Opłatek Maltański” – organizowana przez Fundację Polskich 

Kawalerów Maltańskich w Krakowie , przy współpracy lokalnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej – w roku 2018 objęła wsparciem podopiecznych w 29 miastach i miejscowościach 

w Polsce. 

Były to : Nowy Targ, Kraków, Katowice, Toruń, Zgorzelec, Działdowo, Stalowa Wola, 

Głogów, Jaworzno, Olsztyn Warszawa, Jelenia Góra/Staniszów, Wrocław, Bielsko Biała, 

Gliwice, Rzeszów, Londyn, Hucisko, Wieliczka, Chrzanów, Kęty, Wadowice, Szczyrzyc, 

Poznań 1, Poznań 2, Tarnów, Bydgoszcz, Myślenice, Kombornia, Pszczyna. 

W relacji do ubiegłego roku 2017, projekt nie został zrealizowany w czterech 

miejscowościach: w Szczecinie, Lublinie, Mieścisku oraz Jamnie. W 2018 roku do projektu 

przyłączyły się dwie nowe miejscowości: Londyn w Anglii oraz Hucisko. 

       Spotkania odbyły się tylko i wyłącznie przy pomocy wsparcia finansowego oraz 

materialnego sponsorów i darczyńców- firm, instytucji oraz osób prywatnych, którzy 

zechcieli wraz z organizatorami wspólnie pomóc ubogim, samotnym i niepełnosprawnym. 

 
 



       BENEFICJENCI: 

 

       W wigiliach maltańskich wzięło udział 3000 podopiecznych Miejskich Ośrodków 

Pomocy Społecznej z całej Polski, w tym 2155 osób dorosłych i 845 dzieci. „Opłatek 

Maltański” dodatkowo wsparł także kolację dla osób starszych i samotnych z Miejskiego 

Ośrodka pomocy Społecznej z filii nr 6 w Krakowie przekazując produkty spożywcze dla 20 

osób. 

 

Darowizna rzeczowa została w całości przekazana podopiecznym „Opłatka Maltańskiego”, a 

były to produkty spożywcze przekazane od firm sponsorujących oraz pochodzące ze zbiorek  

żywności, które odbyły się w Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Warszawie, Kętach, 

Nowym Targu w grudniu 2018 roku. W skład darowizny rzeczowej wchodziły także produkty 

zebrane podczas zbiorek publicznych lub przekazane koordynatorom akcji: odzież, 

kosmetyki, publikacje dla dzieci, zabawki, przybory szkolne, druk zaproszeń i plakatów w 

niektórych miejscowościach, przygotowanie posiłku wigilijnego przez restauracje. 

W rozliczeniu darowizny rzeczowej został ujęty także koszt najmu sal restauracyjnych, a 

które zostały udostępnione bezpłatnie. Jest to także darowizna. 

Darowizna finansowa pokryła koszty zakupu produktów do paczek podopiecznych z całej 

Polski, koszt posiłku dla podopiecznych, produkcję toreb maltańskich na prezenty dla 

wszystkich miast, druk zaproszeń i plakatów, druk roll-up, zwrot kosztów podróży 

dotyczących organizacji „Opłatka Maltańskiego” i kosztów paliwa za transport darów. 

 

 
 

      WOLONTARIAT: 

 

       W akcji wzięło udział 300 wolontariuszy z całej Polski. W liczbie tej ujęci są 

wolontariusze pomagający w organizacji „Opłatka Maltańskiego”, w tym pracownicy MOPS 

oraz koordynatorzy i wolontariusze działający w strukturach Zakonu Maltańskiego. 

 



W spotkaniach udział wzięli członkowie Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz proboszczowie 

z poszczególnych parafii, w których odbyły się „Opłatki Maltańskie”. 

 

      PATRONAT HONOROWY: 

 

      Patronat honorowy nad akcja charytatywną „Opłatek Maltański” objął Prezydent Związku 

Polskich Kawalerów Maltańskich JE Jerzy Baehr. 

 

      PATRONAT HONOROWY Z RAMIENIA KOŚCIOŁA  w każdym z miast objęli: 

 

J Em. ks. Kardynał Kazimierz Nycz, J E ks. Abp Marek Jędraszewski, J E ks. Bp Tadeusz 

Lityński, J E ks. Abp Wiktor Skworc, J E ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, J E ks. Bp Jan 

Tyrawa, J E ks. Bp Jan Wątroba, J E ks. Abp Józef Kupny, J E ks. Bp Andrzej Jeż, J E ks. 

Abp Adam Szal, J E ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, J E ks. Bp Grzegorz Kaszak, J E ks. Abp 

Wojciech Ziemba, J E ks. Bp Wiesław Śmigiel, J E ks. Bp Jan Kopiec, J E ks. Abp Stanisław 

Gądecki. 

       

      MEDIA: 

 

       Akcję wsparły media: Radio Kraków, TVP Kraków, Dziennik Polski, Radio EM, TVP 

Katowice, Radio Warszawa, Radio Wnet, Tygodnik „Idziemy”, Stella TV, Stalowe Miasto.pl, 

Stalówka.Net, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, Chrzanowska Telewizja Lokalna, 

Telewizja Powiatowa Myślenice ITV, Podhale 24.pl, zibifoto.pl, Tygodnik Podhalański, TVP 

Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio Plus Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Razem z Tobą, Tarnowska 

TV, Gazeta „TEMI”, Dziennik Toruński-Nowości TV Toruń, Interaktywna Telewizja                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Regionalna Wadowice, Kronika Beskidzka, Niedziela Małopolska, Radio Rzeszów, Info Kęty 

Kęczanin, Portal Kobieta XL, TVP Lublin, TVP Rzeszłów, Wiadomości Pless Pszczyna,, 

Radio Pszczyna, Radio Rodzina, Radio Via, Portal EKAI, Portal terazkrosno.pl,Gość, Strimeo 

TV, TVP Szczecin, Radio Wnet, Do Rzeczy, Gazeta Polska, TV Republika, TV Master, Głos 

Głogowa, Radio Elka, radio Plus. 

 

     SPONSORZY: 

 

     Akcję wsparło około 300 sponsorów i darczyńców – firmy, osoby prywatne oraz 

instytucje. 

 

 

 2.  XIV Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych - 

      Szczyrzyc 2018. 

 

     a/. Wprowadzenie 

 

         Maltański Obóz jest wyjazdem o charakterze terapeutyczno-integracyjnym dla grupy 

osób z upośledzeniem umysłowym i/lub fizycznym oraz wolontariuszy. obozy w sposób 



regularny mają miejsce od 2005 roku. Ich znakiem rozpoznawczym jest wspaniała atmosfera, 

doskonała współpraca z Zakonem Cystersów oraz otwartość mieszkańców Szczyrzyca. 

W minionych latach brało w nich udział niemal 500 niepełnosprawnych osób, a pomocą 

służyło im 600 wolontariuszy, wśród których byli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, 

terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, prawnicy, pedagodzy, uczniowie i studenci z terenu całej 

Polski. 

 

XIV Letni Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu powstał 

we współpracy; 

 

1. Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie (wkład finansowy- koszt 

zakupionej żywności, ubezpieczenia, transport wolontariuszy, darowizny, praca 

wolontariuszy. użyczenie pojazdów) oraz 

2. Śląskiego Oddziału Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc 

Maltańska, oddział w Katowicach (kontakt z Ośrodkiem w Borowej Wsi). 

 

 
 

     b/ Rekrutacja: 

 

         Podopieczni – osoby niepełnosprawne oraz kadra – wolontariusze uczestniczyli w 

obozie bezpłatnie. Podopieczni byli rekrutowani spośród osób o niższym statusie 

materialnym, które ze względów finansowych nie są w stanie opłacić sobie turnusów 

rehabilitacyjnych, ale również z powodu złego stanu zdrowia nie mogłyby sobie pozwolić na 

wyjazd wakacyjny. Rodziny zgłaszały podopiecznych bezpośrednio do osoby wyznaczonej 

przez organizatorów, część zgłoszeń dokonywały współpracujące z Zakonem ośrodki pomocy 

społecznej. 

                                                                                                                                                                                                                            

      c/. Temat przewodni obozu: „Podróż po Europie” 

 

      d/. Termin i miejsce: 



 

           d.1. Miejsce: Obóz miał miejsce w przystosowanym dla potrzeb niepełnosprawnych 

                   „Gościńca św. Bernarda’ w Szczyrzycu na terenie historycznego Opactwa 

                    Cystersów ( ok.50 km od Krakowa)                                                                                                                                                                                                                                            

            d.2. Obóz miał miejsce w terminie od 7 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. 

 

            e/. Cele obozu: 

 

                 Rozwój zaradności i samodzielności uczestników oraz wzmocnienie wiary we 

własne siły. Spokojny wypoczynek umożliwiający pracę nad sobą i rozwój społeczny 

zarówno uczestników jak i wolontariuszy.  

Wspólna praca nad pokonywaniem barier nie tylko fizycznych, ale zwłaszcza społecznych, 

zawieranie przyjaźni i walka ze stereotypami. 

Realizacja programu (codzienna Msza św.; zajęcia terapeutyczne o charakterze warsztatowym 

realizowane codziennie z udziałem osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy; zajęcia o 

charakterze rekreacyjnym; zajęcia o charakterze integracyjnym dla wszystkich uczestników 

obozu). 

 

           f/. Forma opieki: 

 

                Każdy z uczestników ma przydzielonego indywidualnego opiekuna, który dba o 

niego podczas całego obozu. W razie zaistniałej potrzeby do jednego uczestnika było 

przydzielonych więcej wolontariuszy. Pomoc w opiece zapewniał również Szpital. im . Św. 

Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu dbając o zdrowie wszystkich uczestników obozu. 

 

           g/. Zadania wolontariusza-opiekuna: 

 

 Opieka indywidualna nad osobą z niepełnosprawnością. 

Pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego adekwatnie do jej potrzeb 

i możliwości. 

Uczestnictwo we wszelkich formach zajęć przewidzianych programem wyjazdu. 

Wykonywanie czynności technicznych związanych z utrzymaniem porządku jak i 

funkcjonowaniem obozu. 

Przestrzeganie regulaminu wyjazdu ( ogólny szacunek dla każdego człowieka, cisza nocna, 

zakaz spożywania używek. 

Uczestnictwo w codziennej Mszy św. 

                                                                                                                             

           h/. Uczestnicy obozu: 

 

                Liczba podopiecznych – 45 osób z różnymi typami niepełnosprawności 

                Liczba wolontariuszy pełnoletnich – 53 

                Liczba wolontariuszy niepełnoletnich – 16 

 



          i/. Przepracowane godziny wolontariackie: 12.600 godzin 

 

              12.600 godzin – rozliczonych w ramach umów wolontariatu Fundacji Polskich  

              Kawalerów Maltańskich w Krakowie. 

 

         j/. Podsumowanie realizacji celów wyjazdu (połączone z wytycznymi kolejnych działań) 

 

             1. Podstawowymi celami wyjazdu są : pomoc niepełnosprawnym ora rozwój  

                 wolontariuszy. W 2018 roku odbyły się trzy turnusy, w których uczestniczyły  

                 osoby niepełnosprawne z Ośrodka Caritas w Borowej Wsi oraz osoby zgłaszające 

                 się indywidualnie. Zarówno podopieczni jak i wolontariusze pozytywnie ocenili 

                 wyjazd. 

 

            2.  Wszystkie zaplanowane punkty programu zostały zrealizowane. 

 

            3.  Rzeczywistymi beneficjentami obozu są  nie tylko osoby niepełnosprawne, ale 

                 również wolontariusze. Obóz jest doskonałą platformą wzajemnego poznania 

                 i współpracy wolontariuszy maltańskich z terenu całej Polski jak również miejscem 

                 kształtowania przyszłych kadr  i liderów dzieł Zakonu. 

 

            4. Każdy niepełnosprawny uczestnik obozu powinien dostarczyć do 1 miesiąca przed 

                obozem pełną dokumentację medyczną ( w przypadku nie dopełnienia tego punktu  

                regulaminu może nie być przyjęty). 

 

                Leki uczestników obozu winny być policzone i sprawdzone przez opiekunów  

                prawnych. W sytuacji ich braku rodzic/opiekun zostanie poinformowany o  

                zaistniałej sytuacji i jego obowiązkiem będzie dostarczenie leków w trybie                             

               natychmiastowym: taka sama procedura dotyczyć będzie osób, które poinformowały 

               o swoich podstawowych potrzebach tj. np. cewnikowaniu. 

               Osprzęt medyczny regularnie zużywany przez uczestników winien być dostarczony  

               z zapasem. 

 

           5.  Karta kolonijna uczestnika niepełnoletniego powinna być dostarczona razem  

                z dokumentacją medyczną, jest to warunek konieczny, regulowany przepisami  

                prawa. 

 

           6.  Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie dowód tożsamości i kartę ubezpieczenia 

                zdrowotnego- są one zdawane koordynatorowi turnusu w momencie przyjazdu do           

                obozu. 

                                

 



3. Działalność Fundacji Polskich  Kawalerów Maltańskich w Krakowie w Maltańskim 

    Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. 

    „Środowiskowy Model Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego”. 

 

    Również w roku 2018, podobnie jak w roku ubiegłym realizowane były wizyty domowe w 

ramach środowiskowego modelu terapii, który Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom stara 

się wdrażać od kilku lat. Wizytami domowymi objęte były przede wszystkim rodziny z 

niemowlętami do 1 roku życia, dla których szczególnie istotne było wsparcie w naturalnym 

środowisku dziecka. W 2018 roku terapię środowiskową prowadzono ze środków ‘The 

Global Fund for Forgotten People”, która dofinansowała projekt „Home therapy for disabled 

children and training for their families” realizowany w ramach Fundacji Polskich Kawalerów 

Maltańskich w Krakowie. 

Wizyty domowe realizowane były przez specjalistów z zespołu w obecności rodziców, którzy 

włączają się w rehabilitację dziecka. Zespoły składały się z : 

-psychologa, którego zadaniem była nauka dobrej komunikacji rodziny z dzieckiem i pomocy 

w codziennych zajęciach w domu i okolicy, 

-logopedy, pomagającego dostosować warunki do prowadzenia ćwiczeń logopedycznych 

-pedagoga, który pomaga rodzicom pokazując jak czerpać pomysły na twórczą zabawę z 

dzieckiem wspierającą rozwój i samodzielność dziecka z wykorzystaniem warunków do 

prowadzenia domowych ćwiczeń logopedycznych i terapii karmienia. 

-fizjoterapeuty, który przekazywał indywidualnie dobrane wskazówki dotyczące opieki i 

pielęgnacji , mające na celu optymalne uaktywnienie dziecka oraz maksymalne ułatwienie 

opieki rodzicom z zachowaniem zasad dbałości o własne zdrowie. 

Realizowany program spotkał się z wielki uznaniem rodziców dzieci, został także doceniony 

w województwie małopolskim. 

 

 
 

 



4. Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich do Lourdes z osobami 

niepełnosprawnymi w roku 2018. 

 

   Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie, również w 2018 roku, udzieliła 

bardzo znaczącego wsparcia finansowego pielgrzymce Związku Polskich Kawalerów 

Maltańskich z osobami niepełnosprawnymi do Lourdes, gdzie podopieczni biorą udział w 

„Dniach Osób Niepełnosprawnych” w Lourdes. W pielgrzymce wzięło udział 155 osłob, w 

tym 35 niepełnosprawnych oraz ponad 100 wolontariuszy. 

 

 
 

5. Maltański Koncert Charytatywny w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

Msza F-Dur Księcia Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego. 

 

   Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie we współpracy z Instytutem 

Promocji Kultury Polskiej zorganizowała pod Patronatem Narodowym Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Maltański Koncert Charytatywny w 100 

Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koncert odbył się w Filharmonii 

Krakowskie w dniu 10 grudnia 2018 roku, a dochód  został przeznaczony na realizację dwóch 

projektów, „Letnich Maltańskich Obozów Integracyjnych dla Osób Niepełnosprawnych” w 

Szczyrzycu oraz „Opłatka Maltańskiego” , kolejnego spotkania świątecznego dla 

najuboższych, samotnych, niepełnosprawnych. Koncert zgromadził liczną rzeszę melomanów 

oraz zaproszonych gości, w tym  sponsorów wymienionych dzieł Fundacji Polskich 

Kawalerów Maltańskich w Krakowie. 



   Celem koncertu było m.in.  umacnianie pamięci historycznej w 100 rocznicę odzyskania 

Niepodległości przez Polskę oraz o znakomitym muzyku, Polaku i patriocie księciu Jozefie 

Michale Ksawerym Poniatowskim, którego Msza F-Dur, uprzednio praktycznie nieznana, 

zorkiestrowana współcześnie przez polskich muzyków znajduje coraz większe uznanie na 

całym świecie (Projekt Poniatowski). Kolejnym celem była promocja kultury polskiej oraz 

wartości chrześcijańskich. Sam koncert był zorganizowany celem zebrania funduszy na 

wymienione wyżej dwa projekty. 

Ten wyjątkowy koncert stał się wydarzeniem, o którym długo będziemy pamiętać. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Zarząd 

                                                                              Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich  

                                                                                                       w Krakowie 

 

 

                                                       Prezes Zarządu – Krzysztof Moczurad 

 

                                                            Członek Zarządu- Jerzy Donimirski 

 

                                                           Członek Zarządu-Tomasz Krupinski 

 


