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BBiiuurroo  CCaarriittaass  
 

W 2003 roku Biuro łódzkiej Caritas organizowało i koordynowało następujące akcje: 

 

1. Zimowiska 
W zimowiskach w 2003 roku uczestniczyło około 70 

dzieci z najbiedniejszych rodzin. W dniach 27 

stycznia – 7 lutego gościły one w Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym i korzystały ze 

wszystkich jego dobrodziejstw. Dziećmi opiekowało 

się 7 wolontariuszy, którzy ciekawie wypełniali im 

czas i starali się, aby pobyt w Drzewocinach był dla 

nich miłym wspomnieniem. 

 

 

2. Chleb Miłości – Wielkanocne Dzieło Caritas  

Celem tego dzieła było pozyskanie środków na działalność 

charytatywną. Przygotowaliśmy łącznie 30 tysięcy 

chlebów, które były rozprowadzane za pośrednictwem 

parafii, szkół, świetlic oraz młodzieży.  

W akcję włączyło się 48 parafii łódzkich i 52 parafie spoza 

Łodzi, które rozprowadziły w sumie 24.415 sztuk 

miniaturowych chlebków. Dochód z akcji wyniósł około 

90.000 zł. 

 

3. Zbiórka na kolonie letnie 

W maju 2003 roku wolontariusze łódzkiej Caritas prowadzili zbiórkę pieniężną  

w łódzkim kinie „Bałtyk” na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. 

4. Akcja charytatywna 

w Selgros Cash & Carry 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej objęła 

patronat charytatywny nad obchodami  

4. urodzin marketu Selgros Cash & Carry. 

Przy tej okazji wolontariusze łódzkiej 

Caritas prowadzili zbiórkę pieniężną na 

rzecz turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci  

z dziecięcym porażeniem mózgowym. 

Na ten cel zebraliśmy około 7.000 zł. 

5. Kromka chleba 

Łódzka Caritas przystąpiła do ogólnopolskiego 

społecznego programu „KROMKA CHLEBA”, 

koordynowanego przez Caritas Polska. Akcja 

jest skierowana do osób ubogich, bezdomnych  

i zagrożonych marginalizacją społeczną.  

W ramach tej akcji dożywianych jest około 200 

dzieci. Program dożywiania dzieci w szkołach 

jest również realizowany poprzez Szkolne Koła 

Caritas. 
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6. Kolonie letnie 
W 2003 roku w koloniach letnich uczestniczyło ponad 1000 dzieci z Łodzi  

i innych miejscowości Archidiecezji 

Łódzkiej oraz 89 dzieci z rodzin Polskich 

z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Opiekę 

wychowawczą na 12 turnusach 

sprawowało około 250 wolontariuszy, 

którzy w ciągu roku uczestniczą  

w kursach przygotowujących do pracy  

z dziećmi. Na koloniach realizowane były 

różne programy wychowawcze (m.in. 

ekologiczny, sportowy, edukacyjny, na 

temat przeciwdziałania agresji). 

7. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym i ich 

rodziców 

Turnus zorganizowany był w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach. Celem turnusu było przygo-

towanie rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem przez cały rok. Uczestni-

czyło w nim 18 dzieci oraz 20 rodziców. Dodatkowym wsparciem finansowym 

były środki pozyskane ze zbiórki pieniężnej w Selgros Cash & Carry.  

8. Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe dla dorosłych i niepełno-

sprawnych 
Zorganizowane były w maju, czerwcu i wrześniu w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach. Uczestni-

czyło w nich 118 chorych z problemem niepełnosprawności. Wszyscy mieli 

zapewnioną fachową pomoc rehabilitantów, prowadzących zajęcia indywidualne 

i grupowe. Opiekę podejmowali również wolontariusze. 

9. Akcja charytatywna „Piórnik” 

Akcja zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe 

Helios, której celem była zbiórka artykułów potrzebnych do skompletowania 

szkolnej wyprawki. Od 6 sierpnia 2003 roku łodzianie przynosili do kas kina 

„Bałtyk” artykuły konieczne do skompletowania szkolnej wyprawki: piórniki, 

długopisy, pióra, linijki, kredki, flamastry, zeszyty, bloki rysunkowe, tornistry 

itp., w zamian za co otrzymywali dwuosobowe zaproszenia na film: „Sindbad: 

Legenda siedmiu mórz”. Uroczysta projekcja filmu miała miejsce 23 sierpnia 

2003 roku, o godz. 10.00 w kinie „Bałtyk”. Pokaz filmu poprzedziło oficjalne 

przekazanie zebranych artykułów szkolnych łódzkiej Caritas przez Centrum 

Filmowe HELIOS. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami. 

Z zebranych darów przygotowano wyprawki dla około 50 uczniów, objętych 

opieką łódzkiej Caritas. 

10. Tydzień Miłosierdzia 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

przeprowadziła na terenie całej archidiecezji 

akcję pod nazwą „Torba Miłosierdzia”, która 

związana była z 59. Tygodniem Miłosierdzia 

(5 – 11 października 2003 roku). Myślą 

przewodnią były słowa: „Umiłować Chrystusa 

we wspólnocie z niepełnosprawnymi”. 

5 października w parafiach archidiecezji 

wierni otrzymywali reklamówkę Caritas, którą 
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wypełniali produktami spożywczymi, artykułami chemicznymi i 

kosmetycznymi, ubraniami, przyborami szkolnymi dla dzieci itp. W ciągu 

tygodnia napełnione torby dostarczane były do parafii lub do siedziby Caritas 

przy ul. Gdańskiej 111. Zebrane produkty rozdzielono wśród rodzin i osób 

najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących wsparcia. 

11. Uczy, bawi, wychowuje... 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS zorganizowały 

akcję charytatywną dla dzieci objętych opieką Caritas pod hasłem: „Uczy, bawi, 

wychowuje...” 

Każdy, kto w dniach 9 – 19 października 2003 roku przyniósł do kina „Bałtyk”  

w Łodzi zabawki, gry planszowe, książki, gry i zabawki edukacyjne itp., 

otrzymał w zamian dwuosobowe zaproszenie na uroczystą projekcję filmu 

„Małolaty u Taty”. Pokaz filmu odbył się w niedzielę, 19 października 2003 

roku, o godz. 11.00 w kinie „Bałtyk”. Jak zwykle nie zabrakło dodatkowych 

atrakcji. Młodzi widzowie obejrzeli występ zespołu tanecznego „Bałutki” oraz 

wzięli udział w losowaniu nagród ufundowanych m.in. przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

12. Tęczowy świat dziecka 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS zorganizowały 

akcję charytatywną dla dzieci objętych opieką Caritas pod hasłem: „Tęczowy 

świat dziecka”. W dniach 12 – 30 listopada 2003 roku, w kasach kina „Bałtyk” 

w Łodzi przy ul. Narutowicza 20, w siedzibie łódzkiej Caritas, przy  

ul. Gdańskiej 111 oraz w niektórych łódzkich parafiach zbierane były artykuły 

do rysowania i malowania. 

Każdy, kto do wyżej wymienionych miejsc przyniósł kredki i farby otrzymał  

w zamian dwuosobowe zaproszenie na uroczystą projekcję filmu „Gdzie jest 

Nemo”. Pokaz filmu, poprzedzony konkursami i występem zespołu dziecięcego 

„Bałutki”, odbył się w niedzielę, 30 listopada 2003 roku, o godz. 10.00 w kinie 

„Bałtyk”. 

13. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2003 

Już po raz dziesiąty Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej uczestniczyła  

w ogólnopolskiej akcji charytatywnej dla 

dzieci – Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom 2003, która w tym roku 

organizowana była pod hasłem „Rozpal 

serce”. W ramach akcji na terenie 

archidiecezji łódzkiej sprzedano 95 tysięcy 

świec, które w wieczór wigilijny zapłonęły 

na naszych stołach jako symbol jedności i 

pamięci o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dochód ze sprzedaży świec 

wyniósł około 315.000,00 zł. Połowa tej kwoty pozostała w parafiach z 

przeznaczeniem na lokalną pomoc dzieciom. Pozostałą część łódzka Caritas 

przeznaczy na dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z 

ubogich rodzin oraz dożywianie dzieci w szkołach. Dodatkowo, jak co roku, 10 

gr. z każdej świecy przeznaczone jest na pomoc dla dzieci mieszkających za 

naszą wschodnią granicą. W 2003 roku po raz pierwszy do akcji włączyły się 

Szkolne Koła Caritas działające w szkołach na terenie archidiecezji łódzkiej. 

Poza parafiami sprzedaż odbywała się również w następujących miejscach: 

 Nowa Gdynia – Centrum Sportu 
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 TESCO (ul. Widzewska) 

 Księgarnia Archidiecezjalna. 

14. Nagroda w konkursie „Barwy Wolontariatu” 
Pani Krystyna Rutkowska wolontariuszka łódzkiej Caritas, prowadząca 

wspólnotę Parafialną Caritas przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Łodzi, 

została laureatką III edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, organizowanej 

przez Sieć Centrów Wolontariatu. Otrzymała główną nagrodę w kategorii 

pomoc społeczna. Pani Krystyna jest inwalidką I grupy narządu ruchu, porusza 

się na wózku inwalidzkim, a pomimo to niesie pomoc innym. Wspólnotę 

parafialną prowadzi od 1998 roku. Początki działalności były trudne i wszystko 

trzeba było organizować od zera. Dziś wspólnota Caritas pod kierownictwem  

p. Krystyny pomaga 40 rodzinom potrzebującym wsparcia materialnego, 

zaopatruje chorych parafian w leki, pomaga w załatwianiu rent, alimentów  

i finansuje obiady dla najuboższych dzieci w trzech szkołach. 

15. Serce na gwiazdkę 

Przez dwa tygodnie (8 – 19 grudnia 2003 roku) 

trwała akcja „Serce na gwiazdkę”. Codziennie 

odbywało się pakowanie prezentów dla dzieci,  

a liczne ekipy Mikołajów i Aniołów wyjeżdżały do 

rodzin ofiarując dzieciom gwiazdkowe podarunki 

oraz dla każdej rodziny paczkę rodzinną z produk-

tami niezbędnymi do przygotowania świątecznych 

posiłków. Łącznie obdarowano ponad 1300 dzieci. 

Kolejnych 700 dzieci otrzymało świąteczne prezenty 

dzięki działającym od niedawna w Archidiecezji 

Łódzkiej Szkolnym Kołom Caritas. Bez pomocy nie 

pozostało również kolejnych 140 dzieci z Łódzkiego 

Hospicjum dla Dzieci przy ul. Pasterskiej, 

Schroniska dla Samotnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego, Domu Samotnej 

Matki przy ul. Nowe Sady oraz Domu Dziecka przy ul. Marysińskiej. 

Uroczysta wieczerza, będąca uhonorowaniem wszystkich wspierających akcję 

„Serce na gwiazdkę”, odbyła się 16 grudnia 2003 roku o godz. 19.00, w patio 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na wieczerzę 

zaproszone zostały 182 osoby. 

16. Okaż serce 

27 grudnia 2003 roku, w Hali Sportowej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

przeprowadziła zbiórkę pieniężną podczas koncertu charytatywnego 

organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi pod hasłem „Okaż serce”.  

W wyniku zbiórki zebrano 2.813,05 zł. 

17. Dofinansowanie do leków 

W 2003 roku Caritas udzieliła pomocy w formiedofinansowania do zakupu 

leków na łączną sumę 10.465,29 zł (o pomoc ubiegały się 502 osoby – z czego 

332 osoby otrzymały skierowanie do Pabianic, a 170 otrzymało dofinansowanie 

do leków). 
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ZZeessppóółł  DDoommoowweejj  OOppiieekkii  HHoossppiiccyyjjnneejj  
 

1. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej – Caritas działa od 11 lutego 1995 roku, będąc 

częścią Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Od października 1995 roku (kiedy dokonano 

wpisu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Caritas do rejestru Wojewody) 

prowadzona jest bezpłatna domowa opieka hospicyjna: do 1 marca 2000 roku  

– całkowicie wolontaryjnie, a od 1 marca 2000 roku – w oparciu o umowę z Łódzką 

Regionalną Kasą Chorych (obecnie Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia). 

Wartość umowy (zrealizowana) w 2002 roku – 271.200 złotych. 

Wartość umowy (planowana) w 2003 roku –  252.960 złotych. 

Wartość umowy (zrealizowana) w 2003 roku – 252.960 złotych. 

2. Ponadto środki finansowe na pomoc chorym ZDOH-Caritas czerpiemy z funduszy 

społecznych oraz darowizn. W 2003 roku Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu 

Miasta Łodzi przekazał w formie użyczenia dla ZDOH-Caritas sprzęt medyczny 

(koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe, pompa infuzyjna) zakupiony  

z funduszy pozyskanych dzięki koncertowi charytatywnemu „Okaż serce”. Dużą 

ilość środków medycznych (w postaci leków i środków opatrunkowych) przekazała 

likwidowana Wojskowa Akademia Medyczna. 

3. Od 1 października 2002 roku koordynatorem ZDOH-Caritas oraz kierownikiem 

NZOZ jest lek. med. Iwona Sitarska – dotychczasowy kierownik zespołu 

medycznego. 

Zastępcą koordynatora odpowiedzialnym za szkolenia i formację członków ZDOH-

Caritas jest dr med. Zofia Pawlak (do 1 października 2002 roku – koordynator). 

4. Liczba wolontariuszy w 2003 roku – 54, w tym posługujących w domach chorych – 

16 oraz w oddziałach paliatywnych i hospicjum stacjonarnym – 17. 

5. Liczba wolontariuszy wykładowców – 17. 

6. Liczba pracowników zatrudnianych na umowę w ciągu 2003 roku łącznie wyniosła 

– 14 osób.  

7. Posługujemy zespołowo. Chorzy mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską 

przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Jednorazowo pozostaje pod naszą opieką od 40 

do 50 chorych. W ciągu 2003 roku objęliśmy opieką 163 chorych, którym udzielono 

łącznie 4334 porady w formie wizyt domowych lekarzy, pielęgniarek i rehabilitanta. 

Chorym zapewniamy potrzebne badania dodatkowe i konsultacje: lekarzy specja-

listów lub psychologa. Część naszych chorych jest otoczona opieką wolontariuszy 

niemedyków. 

8. Raz na dwa miesiące spotykamy się z rodzinami osieroconymi na wspólnej mszy 

świętej w intencji Zmarłych, a następnie rozmawiamy przy herbacie. Hospicyjna 

Wspólnota Rodzin Osieroconych organizuje również dni skupienia oraz pielgrzymki 

dla rodzin zmarłych pacjentów.  

9. Zespół jest wspierany przez grupę modlitewną, która zbiera się co tydzień. 

10. ZDOH – Caritas prowadzi stałą formację swoich członków: 

 9-miesięczny kurs podstawowy dla kandydatów na wolontaryjnych opiekunów 

chorych; w 2003 roku na kurs zapisało się 56 osób, z czego do końcowego testu 

i rozmów kwalifikacyjnych w styczniu 2004 roku przystąpiły 34 osoby;  

 comiesięczne spotkania doszkalające dla pracowników i wolontariuszy ZDOH-

Caritas oraz pozostałych ośrodków paliatywnych województwa łódzkiego  

(3-cie czwartki); 
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 comiesięczne spotkania wolontariuszy i zespołu medycznego w celu omówienia 

posługi u chorych, będących w danym okresie pod naszą opieką  

(1-sze czwartki); 

 cotygodniowe (poniedziałki) odprawy zespołu medycznego poświęcone 

omówieniu planu pracy; 

 szkolenia polegające na udziale członków ZDOH-Caritas w kursach, zjazdach  

i sympozjach organizowanych w kraju w zakresie opieki paliatywnej; 

 3 razy w ciągu roku wyjeżdżaliśmy na dwa dni skupienia do Drzewocin (sobota 

– niedziela) i raz, na jeden dzień, do Szczawina. 

11. W przeddzień Światowego Dnia Chorego, 10 lutego 2003 roku, w kościele 

archikatedralnym odbyło się uroczyste rozesłanie kolejnej grupy wolontariuszy  

z udziałem Księdza Biskupa Adama Lepy. Rozesłanych zostało 28 wolontariuszy. 

12. W dniach 12 – 13 września 2003 roku ZDOH-Caritas wspólnie z Wojewódzkim 

Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi – Ośrodkiem Doskonalenia Kadr 

Medycznych zorganizował kurs dla lekarzy z ośrodków opieki paliatywnej 

województwa łódzkiego nt.: „Opieka paliatywna w zaawansowanej chorobie 

nowotworowej”. Patronat honorowy nad kursem objął Konsultant Krajowy  

w dziedzinie medycyny paliatywnej – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-

Gałuszko. 

13. Rok 2003 zakończono ze stanem konta: 53.769,31 zł oraz kasy: 12,57 zł. 
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PPuunnkktt  PPoommooccyy  CChhaarryyttaattyywwnneejj  
 

W 2003 roku do Punktu Pomocy Charytatywnej zgłosiło się 9.983 osób. Wydano dary  

o łącznej wartości 1.030.774,00 zł, w tym: 

 

 112.078 zup z wkładką mięsną i pieczywem o wartości 315.394,00 zł 

 157.520 kg artykułów żywnościowych o wartości 535.175,00 zł 

   17.441 kg odzieży nowej, art. chemicznych o wartości 180.205,00 zł 

     7.100 kg odzieży używanej. 

 

Przy Punkcie Pomocy Charytatywnej Caritas funkcjonuje Poradnia Rodzinna,  

w której udzielane są porady przez prawników, psychologa, kuratora sądowego. 

Ogółem z tej formy pomocy skorzystały 132 osoby. 

 

 

 
Tabela: Zestawienie udzielonej pomocy w ramach PPCh Caritas w latach 1997-2003 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Liczba osób 4.915 7.568 8.569 10.408 9.952 9.176 9.983 

Ilość wydanego 

prowiantu w kg 
14.750 39.882 109.800 136.991 147.340 123.019 157.520 

Ilość wydanej odzieży 

w kg 
6.150 8.410 11.100 24.910 22.690 19.020 21.140 

Liczba wydanych 

bezpłatnych posiłków 
41.150 73.652 90.478 100.570 109.247 103.662 112.078 

 

 

 

 
Wykres 2: Liczba osób, którym udzielono pomocy w PPCh w latach 1997 – 2003  
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Wykres 3: Ilość wydanej odzieży w latach 1997 – 2003 (w kg) 
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Wykres 4: Ilość wydanego prowiantu w latach 1997 – 2003 (w kg) 
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Wykres 5: Liczba wydanych bezpłatnych posiłków w latach 1997 – 2003  
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DDoomm  DDzziieennnneeggoo  PPoobbyyttuu  
 

Stan pensjonariuszy 

Około 80 osób, w tym 23 obiadowiczów i 57 pensjonariuszy, 15 osób stale 

uczęszczających na zajęcia w DDzP. 

 

Pensjonariusze 

Osoby samotne, w podeszłym wieku, ubogie oraz mające złe warunki mieszkaniowe. 

Wiek pensjonariuszy – od 45 do 93 lat. 

 

Cel zajęć 

Usprawnianie ruchowe, stymulowanie sfery intelektualnej, wyzwalanie aktywności na 

rzecz innych, kształtowanie właściwej komunikacji interpersonalnej, zapewnienie 

komfortu przebywania z drugim człowiekiem. 

 

Codzienny plan zajęć 

Seniorzy przychodzą do Domu Dziennego Pobytu na 8.30, o tej porze zostaje 

odprawiona msza święta. Po mszy – o godz. 9.00 – pensjonariusze udają się na 

śniadanie. Po śniadaniu – godz. 9.30 – odbywają się zajęcia rekreacyjno – edukacyjne 

(spacery, gimnastyka, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry, oglądanie 

filmów, dyskusje), które trwają do godz. 11.55. O godz. 12.00 seniorzy udają się do 

kaplicy na codzienne modlitwy indywidualne. O godzinie 13.0 pensjonariusze udają się 

na obiad, a około 14.00 seniorzy wracają do swoich domów. 

 

1 września 2003 roku zakończyła swoją posługę s. Anna Lisiecka, która przez długi 

okres czasu kierowała działalnością Domu Dziennego Pobytu. Obowiązki s. Anny 

przejęła Ewa Jaglewicz – pracownik socjalny, absolwentka Policealnej Szkoły 

Pracowników Służb Społecznych. 

 

W dniach 8 – 21 września 2003 roku odbył się turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy 

dla osób starszych i niepełnosprawnych w Drzewocinach. 

 

W październiku do Domu Dziennego Pobytu przybyło 5 nowych pensjonariuszy, którzy 

szybko zaadoptowali się w naszym Domu. 

2 października rozpoczęły się w naszej placówce zajęcia praktyczne 5 słuchaczy 

Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych. Praktyki trwały do 5 stycznia 

2004 roku. Wszyscy słuchacze ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Obecność 

młodych ludzi, była dobrze przyjmowana przez Seniorów. Słuchacze mieli możliwość 

indywidualnego kontaktu z podopiecznymi. 

 

W listopadzie podopieczni DDzP brali udział w porządkach na cmentarzach.  Wspólnie 

odwiedzaliśmy groby poległych żołnierzy. W połowie listopada odbył się wspólny 

spacer do parku. Z liści uzbieranych na spacerze pensjonariusze wykonali jesienną 

dekorację. 

28 listopada miała miejsce zabawa Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” przy ul. Krzemienieckiej. Wśród atrakcji były tańce, konkursy, tradycyjne 

wróżby i poczęstunek. 
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Na początku grudnia pensjonariusze uczestniczyli w trzydniowych rekolekcjach 

adwentowych, które w kaplicy Caritas prowadził ks. Ryszard Szmist. 

6 grudnia do seniorów DDzP przybył Mikołaj z prezentami. 

23 grudnia, o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie Wigilijne pensjonariuszy. 

31 grudnia, wraz z pensjonariuszami pożegnaliśmy Stary Rok, a przywitaliśmy Nowy – 

poczęstunkiem i wspólnym kolędowaniem. 
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IInnwweessttyyccjjee  tteecchhnniicczznnoo  ––  ggoossppooddaarrcczzee  
 

Ośrodek Kolonijny w Łasku – Kolumnie 

 

W 2003 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

 

Budynek A – pawilon mieszkalny 

1. Wykonany został remont wentylacji w łazience chłopców: 

 zerwano poszycie sufitu 

 rozebrano stary system wentylacji i ułożono nowe rury do wentylacji 

 założono nowy sufit z płyty kartonowo – gipsowej 

 wykonano malowanie sufitu i ścian. 

2. Wykonane zostało malowanie pomieszczeń, które zlecił Sanepid w Łasku: 

 pomalowano toaletę dziewcząt i chłopców 

 pomalowano pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchni 

 uzupełniono odpadającą glazurę. 

 

Budynek gospodarczy zamieszkany przez gospodarzy ośrodka 

1. Wykonano docieplenie budynku (100 m2): 

 założono płyty styropianowe grubości 12 cm 

 założono nowe parapety okienne 

 wykona została nowa obróbka blacharska. 

2. Wykonano modernizację układu zasilania w energię elektryczną budynku 

gospodarzy: 

 w miejsce dwóch liczników zainstalowany został jeden o mocy 7 kW. 

 

Teren zewnętrzny 

1. Wykonano remont studni wodociągu lokalnego: 

 wykonano izolację i wylewkę cementową na dnie pomieszczenia studni 

 wymalowano pomieszczenie studni. 

2. Obsadzono teren drzewkami i krzewami iglastymi (około 200 m2). 

3. W 2003 roku ośrodek przyjął podczas kolonii ogółem 481 dzieci. Poza sezonem 

letnim (kolonijnym) przyjechały do ośrodka następujące grupy: 

 uczniowie Szkoły Podstawowej w Dłutowie 

 uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łodzi 

 grupa młodzieży z Archidiecezji Łódzkiej uczestnicząca w Święcie 

Młodych. 
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Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Drzewocinach 

 

Budynek B – pałacyk 

1. wykonano remont pokrycia balkonów (34 m2) 

 

Kuchnia 

1. Odmalowano kuchnię i zaplecze kuchni. 

2. Wykonano kompleksowy remont magazynu produktów sypkich: 

 wykonano nową kanalizację 

 zmodernizowano instalację elektryczną 

 położono glazurę i terakotę 

 wykonano malowanie sufitu i ścian 

 odmalowano regały 

 wykonano nową szafę na pieczywo. 

 

Domki kempingowe 

1. Wykonano kompleksowy remont domków kempingowych: 

 ocieplono parter wełną mineralną i obłożono ściany sklejką 

 wymieniono wykładzinę na parterze  

 wyremontowano kompleksowo pomieszczenia łazienek (wykonano nową 

instalację wodną i kanalizacyjną, zainstalowano trzy umywalki i podgrze-

wacz wody, ściany wyłożono laminatem) 

 wyremontowano kompleksowo pokój wychowawcy 

 na okna i drzwi założono moskitiery 

 naprawione zostały drzwi od strony zachodniej 

 wyremontowano szafki przyłóżkowe. 

 

Teren zewnętrzny 

1. Wykonano remont placu zabaw: 

 wykonane zostały nowe konie do karuzeli 

 wykonano spawanie uszkodzonej karuzeli. 

2. Wykonano coroczne czyszczenie kąpieliska i basenu przed sezonem kolonijnym. 

3. Wykonano utwardzenie szlakowej drogi dojazdowej do ośrodka: 

 droga dojazdowa do ośrodka na długości 500 m została utwardzona, poprzez 

ponowne wysypanie szlaki. 

4. W 2003 roku ośrodek przyjął ogółem 1769 osób w tym m.in.:  

 424 dzieci w okresie kolonii i zimowisk 

 298 osób niepełnosprawnych. 

 

Budynek Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 

 

W 2003 roku wykonano następujące prace remontowe: 

 

1. Wykonano remont pomieszczeń zastępcy dyrektora (biuro i pokoje mieszkalne) 

 zmieniono lokalizację wejścia do pomieszczeń (zamurowano stary otwór 

drzwiowy i wykuto nowy) 

 odmalowano pokoje mieszkalne 

 odmalowano pokój biurowy. 

2. Odmalowano pomieszczenia mieszkalne zastępcy dyrektora. 
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3. Wykonano naprawę orynnowania dachu na budynku zaplecza kuchni. 

4. Odmalowano stołówkę Domu Dziennego Pobytu. 

5. Wykonano kompleksowy remont pomieszczenia intendenta: 

 skuto zagrzybiałe tynki i położono nowe tynki 

 wykonano malowanie sufitu i ścian 

 wymieniono wykładzinę 

 oszlifowano i pomalowano blaty biurka i szaf. 

6. Przygotowana została koncepcja zagospodarowania poddasza na pomieszcze-nia 

mieszkalne dla zastępcy dyrektora. Pozwoli to przeznaczyć zamieszkiwane obecnie 

pomieszczenia na pomieszczenia biurowe.  

 

Budynek przy ul. Wólczańskiej 108 (użyczony przez Urząd Miasta Łodzi) 
 

W budynku wykonano następujące prace adaptacyjno – remontowe: 

 

1. Założony został podlicznik do rozliczeń zużytej wody użytkowej. 

2. Założony został licznik energii elektrycznej i uporządkowana została instalacja 

elektryczna. 

3. Uruchomiono windę towarowo – osobową. 

4. Zagospodarowano część pomieszczeń na magazyny: 

 dla Zespołów Domowej Opieki Hospicyjnej 

 dla Punktu Pomocy Charytatywnej 

 dla Działu Inwestycji. 
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PPrrooggrraammyy  
 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej w roku 2003 złożyła 8 wniosków projektowych  

w ramach następujących konkursów: 

 

 2 projekty na konkurs Narodowego Banku Polskiego w ramach programu 

Edukacji Ekonomicznej. 

 

„Dziennik przedsiębiorczej Brygidy” 
Czas trwania projektu: 

3 miesiące (listopad, grudzień 2003 roku, styczeń 2004 roku) 

Opis: Celem projektu jest aktywizacja młodzieży poprzez wzbudzenie zainteresowania 

tematyką przedsiębiorczości oraz dostarczenie wiedzy jak skutecznie działać  

w warunkach konkurencji i gospodarki rynkowej. Projekt adresowany jest do uczącej 

się młodzieży, która niedługo znajdzie się na rynku pracy. Koncepcja projektu opiera 

się na wykorzystaniu środków przekazu, które obecnie najskuteczniej docierają do 

młodych ludzi, czyli Internetu. Przedsięwzięcie polega na pisaniu i publikowaniu 

dziennika internetowego tzw. bloga. Dziennik opowiada krok po kroku historię młodej 

dziewczyny, która po ukończeniu szkoły próbuje odnaleźć się na rynku pracy, założyć 

małą firmę. Historia opiera się o rzeczywiste 

doświadczenia zdobywane przez każdego z nas podczas 

codziennych kontaktów z urzędnikami, rozmów ze 

znajomymi, czy w trakcie ubiegania się o pracę. 

Formuła dziennika internetowego pozwala na opisanie 

rzeczywistości gospodarczej unikając metod znanych 

odbiorcom z podręczników i wykładów.  

Podsumowaniem działań projektu jest publikacja 

dziennika w formie książkowej, która dystrybuowana 

będzie za darmo w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. 

Projekt otrzymał dotację w wysokości: 23.600 zł i został zrealizowany. 

 

„Dusza przedsiębiorcy” 
Opis: Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy ekonomicznej uczestników  

i przygotowanie do jej propagowania w społeczeństwie, dzięki pełnieniu przez nich roli 

liderów społeczności lokalnych. Beneficjentami projektu są studenci ostatnich lat 

Wyższego Seminarium Duchownego oraz księża pracujący w łódzkich parafiach. 

Poprzez rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, poznanie zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej i zdobycie wiedzy nt. wykorzystania nowoczesnych 

technologii w przedsiębiorstwie, uczestnicy będą w stanie sprawnie realizować własne 

przedsięwzięcia gospodarcze oraz służyć pomocą innym. Zdobyte przez uczestników 

umiejętności będą służyły podejmowaniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. 

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń połączonych z indywidualnymi 

konsultacjami, w trakcie, których uczestnicy zdobyliby wiedzę na temat inicjowania 

przedsięwzięć oraz rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Projekt nie otrzymał dotacji i nie został zrealizowany. 

 4 projekty w ramach programu PHARE – Rozwój Społeczeństwa 

Obywatelskiego – Małe Dotacje. 

 

„Dusza przedsiębiorcy” 
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Opis: jw. 

Projekt nie otrzymał dotacji. 

 

„Dziennik przedsiębiorczej Brygidy” 
Czas trwania projektu: 

8 miesięcy 

Opis: jw. 

Projekt został wysoko oceniony przez Komisję ewaluacyjną i znajduje się na liście 

rankingowej projektów rekomendowanych do przyznania dotacji. 

Wnioskowana kwota dotacji: 13.449,27 EURO. 

 

„RPG-Half Redl Business” 
Opis: Celem projektu jest rozwój postaw obywatelskich beneficjentów poprzez 

propagowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz wypracowanie umiejętności 

skutecznego poruszania się na rynku pracy. Projekt skierowany jest do młodzieży oraz 

pedagogów – nauczycieli przedsiębiorczości oraz wychowania obywatelskiego. 

Działania projektu obejmują prowadzenie aktywnych lekcji przedsiębiorczości wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy zastosowaniu innowacyjnej metodologii 

opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Główne działania projektu 

polegają na prowadzeniu internetowej gry RPG, dzięki której uczestnicy uczą się 

praktycznie formułować i realizować własne cele w otaczającej nas rzeczywistości 

gospodarczej. 

Projekt nie otrzymał dotacji. 

 

„Rodzice ulicy” 
Czas trwania projektu: 

6 miesięcy 

Opis: Celem projektu jest rozwój społeczno – gospodarczy grup beneficjentów 

docelowych poprzez wspieranie postaw przedsiębiorczych i propagowanie dorobku 

Unii Europejskiej w zakresie przedsiębiorczości i aktywnych postaw na rynku pracy 

wśród osób bezrobotnych i zagrożonych marginalizacją. Beneficjentami projektu są 

osoby długotrwale bezrobotne w trudnej sytuacji materialnej z rodzin zmuszonych do 

korzystania z pomocy opieki społecznej. Działania mające doprowadzić do ich powrotu 

do społeczeństwa obywatelskiego i samodzielności finansowej obejmują 

przeprowadzenie motywujących warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej oraz 

prowadzenie indywidualnych programów konsultacyjnych. 

Projekt został wysoko oceniony przez Komisję ewaluacyjną i znajduje się na liście 

rankingowej projektów rekomendowanych do przyznania dotacji. 

Wnioskowana kwota dotacji: 11.350 EURO. 

 

 List intencyjny do Fundacji Batorego w ramach programu Trzeci Sektor Rozwój 

instytucjonalny organizacji pozarządowych. 

 

„Centrum Pomocy i Aktywizacji dla osób ubogich i marginalizowanych” 
Opis: Projekt zakładał utworzenie Centrum Pomocy i Aktywizacji dla osób ubogich  

i marginalizowanych z Łodzi i regionu łódzkiego. Działalność cetrum polegać miała  

na dostarczeniu kompleksowej pomocy osobom społecznie upośledzonym, w celu 

umożliwienia im włączenia się lub powrotu do aktywnego życia, odnalezienia swojego 

miejsca w społeczeństwie i wzięcia odpowiedzialności za egzystencję ich rodzin 



Sprawozdanie z działalności w roku 2003 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 18 

poprzez pracę i zarobkowanie. Oferowana pomoc miała mieć charakter indywidualnej 

opieki oraz wytyczania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.  

Projekt nie otrzymał dotacji. 

 

 Projekt na konkurs Polskiej Agencji Przedsiębiorczości w ramach programu 

PHARE – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

„Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OAZiS” 
Czas trwania projektu: 

14 miesięcy 

Opis: Celem projektu jest stworzenie szans osobom marginalizowanym i zagrożonym 

wykluczeniem na wyjście z izolacji i integrację społeczną i zawodową. Beneficjentami 

projektu są w szczególności osoby długotrwale bezrobotne nieposiadające prawa do 

zasiłku, osoby zagrożone bezrobociem w przypadku, gdy są one jedynymi żywicielami 

rodzin, osoby niepełnosprawne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, ofiary 

uzależnień. Projekt polega na utworzeniu Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Spo-

łecznej „OAZiS”, świadczącego pomoc dla beneficjentów poprzez szereg uzupełnia-

jących się działań z zakresu aktywizacji zawodowej, pomocy doradczej (także 

psychologicznej), edukacji społecznej i zawodowej, aktywnego pośrednictwa pracy 

oraz organizowania grup wzajemnego wsparcia.  

Projekt jest w trakcie oceny przez Komisję Europejską. 
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SSzzkkoollnnee  KKoołłaa  CCaarriittaass  
 

Na mocy Statutu Caritas Archidiecezji Łódzkiej zatwierdzonego w dniu 28 sierpnia 

2003 roku przez Arcybiskupa Władysława Ziółka, podjęto decyzję o możliwości 

powołania do życia Szkolnych Kół Caritas w Archidiecezji Łódzkiej. 

 

Powstanie, organizację i działalność Szkolnych Kół Caritas określa Regulamin 

Szkolnego Koła Caritas. 

 

Od 1 września 2003 roku na koordynatora do spraw Szkolnych Kół Caritas  

w Archidiecezji Łódzkiej został mianowany ks. Marcin Grzelak. Opieka w sprawach 

organizacyjnych i wychowawczych sprawowana jest przez opiekuna Koła – 

nauczyciela. Kandydatura jego jest zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora 

Caritas.  

 

Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo  

wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją 

Szkoły i Zarządem Koła. 

 

Koła zrzeszają dzieci i młodzież katolicką w szkole, w której zostały powołane. 

Członkami Koła są uczniowie włączający się w pracę Koła, jako kandydaci wyrażają 

chęć pełnego w nim uczestnictwa, rozumianego jako wypełnienie obowiązków.  

  

W początkowej fazie prac zaplanowane zostały czynności prowadzące do utworzenia 

Koła. Sporządzono „Vademecum tworzenia Szkolnego Kola Caritas”, określające 

poszczególne etapy działania. 

 

Wyznaczenie podstawowych etapów utworzenia Koła wymagało rozpoczęcia prac nad 

regulaminem. W oparciu o istniejący ogólnopolski wzór Regulaminu Szkolnych Kół 

Caritas zostały opracowane podstawowe zasady istnienia Kół w Archidiecezji Łódzkiej.  

Regulamin w szczególności określa pojęcie Szkolnych Kół Caritas, przesłanki 

tworzenia Szkolnych Kół Caritas, tryb powoływania, strukturę organizacyjną, cele  

i zadania oraz formy wykonywania zadań.  

  

Opracowanie regulaminu i symboli zakończone zostało w połowie grudnia 2003 roku. 

Równolegle obok prac nad regulaminem i logo Szkolnych Kół Caritas, opracowana 

została Deklaracja o przystąpieniu do Szkolnego Koła Caritas. Obecnie trwają prace 

nad przygotowaniem legitymacji członkowskiej, których zakończenie planowane jest na  

I kwartał 2004 roku. 

 

Podjęcie działań związanych z powołaniem Szkolnych Kół Caritas wymagało 

stworzenia bazy kandydatów Szkolnych Kół Caritas. Wiązało się to z opracowaniem 

karty kandydata oraz zaplanowania spotkań z zainteresowanymi prowadzeniem 

działalności.  

 

W okresie od września do grudnia 2003 roku odbyło się 39 spotkań z dyrektorami 

placówek i nauczycielami chętnymi do sprawowania opieki nad Szkolnym Kołem 

Caritas. Spotkania te miały miejsce w zainteresowanej Szkole na terenie całej 

Archidiecezji Łódzkiej. Idea powstania Szkolnych Kół Caritas znalazła poparcie  
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w 35 szkołach. Gotowość powołania do istnienia Szkolnych Kół Caritas wyraziły 

Dyrekcje, katecheci i nauczyciele. 

 

W celu udokumentowania przeprowadzonych rozmów i odbytych spotkań została 

założona kartoteka Szkolnych Kół Caritas. Zawiera ona aktualną bazę danych, 

składającą się z kart kandydata. Na dzień 31 grudnia 2003 roku kartoteka zawiera  

39 kart. 

  

Każda szkoła, w której zawiązało się Szkolne Koła Caritas ma możliwość 

przeprowadzenia zajęć warsztatowych w siedzibie Caritas. Z takiej możliwości 

skorzystały trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi, Szkoła Podstawowa  

nr 174 w Łodzi i Gimnazjum nr 7 w Łodzi. 

  

Działanie Szkolnych Kół Caritas wymaga poparcia wspólnot parafialnych. W związku  

z tym w październiku 2003 roku księża proboszczowie zostali poinformowani o idei 

tworzenia Szkolnych Kół Caritas. Jednak zainteresowanie taką działalnością było 

znikome. O możliwość założenia Szkolnych Kół Caritas w szkołach na terenie parafii 

wystąpiła jedna parafia. Rozpropagowanie idei nowej organizacji Caritas wymaga 

wsparcia parafii i zaangażowania katechetów, wychowawców i uczniów w szkołach na 

terenie parafii.  

 
Tabela: Czynności związane z powołaniem Szkolnych Kół Caritas 

 

Miesiąc Termin Czynności związane z tworzeniem Szkolnych Kół Caritas 

Wrzesień 
09.2003 Spotkanie z katechetami informujące o możliwości włączenia 

się w tworzenie Szkolnych Kół Caritas 

Październik 

02.10.2003 

 

28.10.2003 

Pismo do księży proboszczów z informacją o Szkolnych 

Kołach Caritas. 

Zaproszenie Opiekunów Szkolnych Kół Caritas na 

inauguracyjne spotkanie w dniu 5 listopada 2003 roku. 

Listopad 

05.11.2003 

 

05.11.2003 

 

20.11.2003 

 

25.11.2003 

Spotkanie Opiekunów Szkolnych Kół Caritas w siedzibie 

Caritas 

Zaproszenie do współpracy Szkolnych Kół Caritas w akcji 

„Serce na Gwiazdkę”. 

Pismo w sprawie odbioru świec akcji „Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom 2003”. 

Pismo do Szkolnych Kół Caritas informujące o możliwości 

odebrania konserw.  

Grudzień 03.12.2003 Pismo informujące o przebiegu akcji „Serce na Gwiazdkę”. 

 

Nowopowstające w ostatnim kwartale 2003 roku Szkolne Kola Caritas czynnie 

włączyły się w świąteczne akcje Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

 

Szkolne Kola Caritas uczestniczyły w dwóch akcjach: 

 

 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2003  

 Serce na Gwiazdkę – Anielska akcja charytatywna dla dzieci. 
  

Zebrane fundusze w wyniku włączenia się w akcję „Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom 2003” pozwoliły na realizację programowych dzieł Szkolnych Kół Caritas.  
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W wyniku włączenia Szkolnych Kół Caritas w akcję „Serce na Gwiazdkę” obdarowano 

786 dzieci z 21 szkół.  

 

W wielu szkołach opiekunowie i członkowie Szkolnych Kół Caritas podjęli 

indywidualne akcje w okresie świątecznym, mające na celu pomoc najbardziej 

potrzebującym dzieciom w ich środowiskach. Caritas wspomógł działalność Szkolnych 

Kół Caritas przekazując konserwy mięsne. Z pomocy skorzystało 30 szkół. Każda 

szkoła otrzymała 250 konserw.  
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ŚŚwwiieettlliiccaa  
 

Świetlica dziecięca Caritas Archidiecezji Łódzkiej ma swoją siedzibę przy ul. Gdańskiej 

111. Obejmuje opieką dzieci w wieku od 5 do 14 lat pochodzące z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożone patologią. 

W miesiącu wrześniu dokonano nowego naboru dzieci. Dzieci zostały przyjęte na 

prośbę rodziców, którzy składali podania zaopiniowane przez pedagoga szkolnego lub 

pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęto także dzieci 

na prośbę kuratorów sądowych. W roku 2003 przyjęto 3 dzieci specjalnej troski (na 

prośbę kuratora sądowego). W 2003 roku do świetlicy uczęszczało 31 dzieci (w każdym 

miesiącu). 

 

Świetlica czynna jest przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 14.30 – 18.30. Często 

odbywają się zajęcia także w soboty. Są to zajęcia rekreacyjno-sportowe lub wyjścia do 

kina i teatru.  

 

W czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymują 2-daniowy obiad i podwieczorek. Od 

14.30 do 16.00 prowadzone są różnego rodzaju zajęcia świetlicowe (muzyczno-

wokalne, zabawy integracyjno-muzyczne, plastyczne, małe formy artystyczne lub 

sportowe). O godzinie 16.00 dzieci otrzymują obiad. Po obiedzie dzieci odrabiają prace 

domowe pod kierunkiem wolontariuszy. Dla dzieci mających problemy w nauce w tym 

czasie prowadzone są zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne, a dla najmłodszych zajęcia 

logopedyczne. Raz w tygodniu odbywa się też nauka języka angielskiego (grupa 

początkowa i zaawansowana). Dla 5- i 6-latków prowadzone są zajęcia mające na celu 

wyrównywanie ich rozwoju intelektualnego i motorykę. Zajęcia te prowadzone są 

metodą zabawy i ruchu. 

 

W czasie pobytu w świetlicy dzieci poznają nowe piosenki, uczą się gry i akompa-

niamentu na instrumentach muzycznych, wykonują dekoracje i różne prace plastyczne, 

poznają bajki i baśnie, uczą się szlachetnej rywalizacji w czasie zajęć sportowych, 

opiekują się młodszymi, poznają właściwe formy zachowania się przy stole, uczą się 

współodpowiedzialności. 

 

Prezentacja umiejętności muzyczno-wokalnych i aktorskich następuje podczas 

okolicznościowych spotkań oraz na różnego rodzaju festiwalach, w których dzieci biorą 

udział. Wykonywane prace plastyczne prezentowane są na gazetkach ściennych. 

 

I kwartał roku obfitował w wiele atrakcyjnych zabaw oraz rekreacyjnych zabaw 

sportowych na świeżym powietrzu. W ramach zimowego wypoczynku dzieci wyjechały 

na zimowiska do Drzewocin, a najmłodsze do Poświętnego. W ośrodkach dzieci 

poznawały inne formy spędzania czasu wolnego, oraz wypoczywały z dala od 

codziennych niepokojów w rodzinie. 

 

W maju odbył się całodniowy wyjazd pt.: „Piknik rodzinny” do ośrodka  

w Drzewocinach. Podczas pobytu organizowane były zabawy integracyjne, sportowe 

oraz festiwal talentów rodzinnych. Przy okazji wszyscy mogli poznać zasady nowych 

gier ruchowych oraz kształcili umiejętności współzawodnictwa. Rodzice poznali nowe 

sposoby spędzania czasu wolnego. 
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W czasie całego roku prowadzona była także doraźna pomoc higieniczna. W jej ramach 

odbywają się raz w miesiącu (dla dzieci i rodziców) szkolenia pielęgniarki w zakresie 

higieny i pielęgnacji ciała. We wrześniu wszystkie dzieci zostały przebadane przez 

lekarza dermatologa. 

 

Od września rozpoczęto realizację autorskiego programu regionalno-kulturalnego 

celem, którego jest przybliżenie dzieciom historii miasta i zapoznanie ich z zabytkami 

Łodzi. Program ten będzie realizowany także w 2004 roku. 

 

Od września prowadzone są comiesięczne spotkania dla rodziców mające na celu 

uświadomienie, w jaki sposób możemy pomóc sobie samym i do jakich instytucji 

należy zwracać się o daną pomoc. Spotkania odbywają się pod hasłem „Pomóż sobie”. 

W wyniku spotkań 2 osoby zgłosiły się do klubu AA gdzie rozpoczęły leczenie.  

W czasie tych spotkań matki mogą wymieniać się doświadczeniami, które pobudzają je 

do konstruktywnych zmian własnego postępowania. 

Matki włączane są do pracy na rzecz dzieci i ich potrzeb w świetlicy (zmywają naczynia 

po posiłkach, sprzątają pomieszczenia, w których przebywają dzieci, sprzedają świece 

wigilijne oraz wielkanocne Chlebki Miłości w domu handlowym TESCO). 

 

Wolontariusze świetlicy nie tylko pomagają przy odrabianiu lekcji, lecz także 

organizują różnego rodzaju zabawy (Andrzejkowe, Mikołajkowe, Karnawałowe itp.) 

oraz pozyskują środki pieniężne dla świetlicy (sprzedają Świece Wigilijne i Chlebki 

Miłości w Księgarni Archidiecezjalnej). 

 

Raz w miesiącu (2 czwartek miesiąca) dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we mszy 

świętej. Przed mszą odbywają się spotkania dla rodziców, na których omawiane są 

aktualne problemy dzieci i ich rodzin. W miarę potrzeb udzielana jest pomoc rzeczowa. 

 

Bardzo dobrze układa się współpraca z pedagogami szkolnymi. Stały kontakt ze 

szkołami przynosi wymierne efekty (poprawę zachowania uczniów w szkole, poprawa 

wyników w nauce oraz większe zainteresowanie się rodziców wynikami dydaktycznymi 

dzieci). Wychowawcy świetlicy w miarę potrzeb odwiedzają nie tylko szkoły, ale także 

domy podopiecznych i kontaktują się z kuratorami rodzin. 

 

Dużym przeżyciem był udział w treningu piłki nożnej prowadzonym przez angielskich 

trenerów w Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz możliwość przedstawienia bajki 

„Ciepłe i Puchate” dla sponsorów akcji „Serce na gwiazdkę”, który odbył się w patio 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. 

 

W 2003 roku dzieci ze świetlicy brały udział w konkursie organizowanym przez 

Program III Polskiego Radia, pt.: „Moje wymarzone zimowiska”. W konkursie tym 

dzieci zdobyły I miejsce oraz nagrodę, jaką jest wyjazd na zimowiska do Hotelu „Las”  

w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby. 


