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Osiedle Św. Antoniego powstało w 1973 roku z myślą o Polakach, którzy chcieliby 
spędzić późniejsze lata swojego życia w typowo polskim ośrodku mieszkaniowym. Panuje 
u nas typowo polska atmosfera, jesteśmy usytuowani w pobliżu polskiego kościoła a także 
polskiej restauracji.

Osiedle nasze znajduje się w odległości dwóch przystanków autobusowych od centrum 
Balham, gdzie znajduje się wiele sklepów: Sainsbury’s, Waitrose i Boots, banki i mniejsze 
sklepy usługowe.

Z pobliskiego przystanku autobusowego można udać się właściwie wszędzie.

Jest rownież stacja metra, która obsługuje linie północną “northen line“, a także kolej 
naziemną “british rail“. Połączenia komunikacyjne są więc bardzo dobre.

Dom nasz zaliczany jest do tzw. “sheltered accommodation “, gdzie każdy z mieszkańców 
zajmuje swoje samodzielne mieszkanie. 

W każdym mieszkaniu zainstalowany jest system alarmowy wzywania o pomoc w nagłych 
wypadkach, który połączony jest z biurem. 

Troska
Jako tzw. „sheltered accommodation” Osiedle Św. Antoniego nie oferuje pomocy 
pielegniarskiej czy tez domowej (sprzątanie, gotowanie, itp.). Służymy jednak pomocą i 
jesteśmy do dyspozycji mieszkanców w ciągu całego dnia, a także w nagłych wypadkach 
w nocy. Udzielamy rad i pomagamy w codziennych problemach.

Personel składa sie z pięciu osób, które zatrudnione są na zmiany, będąc do dyspozycji i 
służąc pomocą 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie ma więc obaw, że w trudnej 
sytuacji mieszkańcy będą zdani sami na siebie.
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Przynależne do PCM Housing Association Osiedle Św. Antoniego świadczy pomoc na 
rzecz mieszkańców w różny sposób, np. dostępu do Uslug Socjalnych, pracowników 
socjalnych, lekarzy, szpitali, pielęgniarek. 

Personel Osiedla pomaga w załatwianiu dokumentacji w sprawach związanych ze 
świadczeniami socjalnymi, rentami, emeryturami i innymi osobistymi sprawami. 

W zależności od indywidualnych potrzeb, pośredniczymy w załatwianiu różnego typu 
usług socjalnych jak pomocy domowych, tzw. home care.

Personel Osiedla jest do dyspozycji mieszkańców w zakresie oferowanej pomocy 

oraz wszelkich porad. 

Kto mieszka w naszym Domu?

Osiedle Św. Antoniego przyjmuje Polaków w wieku emerytalnym (powyżej 60 roku życia) 
mieszkających od lat w W.Brytanii. Posiadamy 43 mieszkania ; 26 to jednopokojowe, a 17 
to mieszkania dwupokojowe. 

Mieszkania

W każdym mieszkaniu jest kuchnia, łazienka oraz schowek. Pierwszeństwo w otrzymaniu 
mieszkania dwupokojowego maja małżeństwa, w przypadku ich braku osoba samotna 
takie mieszkanie również może otrzymać.

Klucze do Domu

Każdy mieszkaniec posiada swoje własne klucze. Są to : klucz do całego budynku, klucz 
do własnego mieszkania oraz klucz do bramy wejściowej, która znajduje się przy wejściu 
na teren Osiedla. Brama główna zamykana jest na noc w godz. 22.00 – 7.00.

Osiedle Św. Antoniego jest bezpiecznym miejscem, z bramą główną zamykaną na noc dla 
bezpieczeństwa swoich mieszkańców. 
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Dodatkowe pomieszczenia dla mieszkańców osiedla

1. Dwa pokoje gościnne dla krewnych i przyjaciół

2. Świetlica dla czytelników książek i prasy polskiej

3. Pralnia z maszyną do prania i suszarką

4. Kaplica w której Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę 

5. Polska Telewizja w każdym mieszkaniu

6. Winda pasażerska

7. Ogród z ławeczkami gdzie można odpoczywać latem

Spotkania mieszkańców

W celu zapewnienia domowej i ciepłej atmosfery organizowane są następujące spotkania:

1. Spotkania mieszkańców podczas których mieszkańcy mają okazję poznania 
interesujących gości, wysłuchania ciekawych odczytów czy też po prostu 
pożartowania i spędzenia miło czasu. Jest możliwość zapoznania sie z bieżącymi 
wydarzeniami, planami na przyszłość czy też planami rozwoju Osiedla. Mieszkańcy 
mają możliwość wyrażania swoich opinii w sprawach Osiedla czy też omówienia w 
szerszym gronie swoich problemów.

2. Spotkanie Wigilijne w czasie którego jest możliwość wzajemnego składania życzeń 
świątecznych, śpiewania kolęd oraz spróbowania tradycyjnych polskich dań 
wigilijnych.

3. Spotkanie Wielkanocne połączone ze święceniem potraw wielkanocnych, w trakcie 
których mieszkańcy zbierają się i składają sobie życzenia zgodnie z polską tradycją.
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