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BRACIA
Dzieło św. Jana Bożego w El Tejar rozpoczęło swoją działalność 9 grudnia 1987 

roku. Jego celem jest opieka i pomoc dla bezdomnych spędzających noce na 

ulicach, w przedsionkach i bramach Starego Miasta w Quito. W 1997 roku, w oblic-

zu zwiększającej się liczby podopiecznych oraz dzięki współpracy z Juan Ciudad 

ONGD (Hiszpania) mającej na celu znalezienie sponsorów, rozpoczęto budowę 

budynku o powierzchni 5000 m2 w dzielnicy San Diego. W marcu 2002 roku 

odbyła się inauguracja nowego schroniska. Od tamtej pory jest ono otwarte niepr-

zerwanie.

Owe, tak emblematyczne, dzieło braci św. Jana Bożego w Ekwadorze, utrzymuje 

się dzięki wsparciu różnych firm, instytucji i dobroczyńców. To wsparcie jest niez-

będne, by móc oferować posiłki, noclegi oraz codzienną pomoc w przygotowa-

niu do podjęcia pracy i normalnego życia w społeczeństwie, którą objęte jest 

około 300 potrzebujących. Spośród nich 245 przychodzi tylko na noc, natomiast 

55 mieszka w schronisku na stałe.

Osoby stale przebywające w schronisku to osoby pełnoletnie, niepełnosprawne 

umysłowo, porzucone, nieposiadające krewnych. Pozostali to bezdomni parający 

się żebractwem na ulicach miasta, przybysze z innych regionów lub sąsiednich 

krajów, zmuszeni do emigracji z powodu konfliktów politycznych lub problemów 

z utrzymaniem (osoby samotne, mężczyźni, rodziny z dziećmi).

PROJEKT 

Usprawnienia resocjalizacji oraz poprawy jakości opieki 
w schronisku św. Jana Bożego w Quito

Celem projektu jest zagwarantowanie lepszej jakości opieki w schronisku św. 

Jana Bożego poprzez pełniejsze zaspokojenie wszystkich podstawowych potr-

zeb naszych podopiecznych oraz renowację i rozbudowę instalacji i systemów 

(co wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń na planowane 

prace). Te cele mają zostać zrealizowane poprzez:

• Poszerzenie obiektu i dobudowanie nowych części służących przyjmowaniu 

potrzebujących i zapewnieniu im noclegu; będzie to możliwe dzięki nabyciu 

sąsiedniej działki i pozwoli uniknąć nadmiernego tłoku, a także umożliwi 

zapewnienie skuteczniejszej pomocy większej ilości osób znajdujących się w 

trudnej sytuacji.

• Odnowienie i naprawienie już istniejących instalacji – wodno-kanalizacyjnej, 

agregatu prądotwórczego, założenie centralnego systemu do grzania wody, 

doprowadzanie gazu, pomalowanie na nowo wewnętrznych i zewnętrznych 

ścian budynku, oczyszczenie rynien i gzymsów – w celu zapewnienia lepszej 

jakości opieki oraz estetycznego wyglądu wewnątrz i na zewnątrz schroniska.

• Zakupienie nowego wyposażenia rehabilitacyjnego, co umożliwi poprawę 

opieki socjalno-zdrowotnej.

• Wymianę mebli w pokojach noclegowych i w częściach ogólnych, jak również 

nabycie materiałów i sprzętu rekreacyjnego oraz odzieży w celu poprawy 

aktualnych warunków bytowych podopiecznych schroniska.

• Wdrożenie planu napraw i konserwacji, który obejmie wszystkie kluczowe dla 

schroniska instalacje i obszary.

Poprzez ten projekt Zakon Szpitalny stawia na nieustanną poprawę 
jakości oferowanej opieki oraz na indywidualne podejście i szacunek dla 
osób tra�ających do dzieła w Quito, szerząc jednocześnie szpitalnictwo 
św. Jana Bożego, zarówno wśród swoich stałych podopiecznych, jak i tych, 
którzy korzystają z pomocy okazjonalnie.
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