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IInnwweessttyyccjjee  tteecchhnniicczznnoo  ––  ggoossppooddaarrcczzee  
 

BUDYNEK CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ PRZY UL. GDAŃSKIEJ 111 
 

W 2004 roku wykonano następujące prace remontowe: 

A. Poddasze: 

1. Część poddasza została przebudowana na pomieszczenia mieszkalne zastępcy dyrektora: 

a. pokój z aneksem kuchennym 

b. toaleta 

c. sypialnia 

d. pokój gościnny 

2. Została wymieniona część dachu, wstawiono okna dachowe. 

B. I piętro: 

1. Wykonano remont gabinetu zastępcy dyrektora, który został przeniesiony bliżej sekretariatu 

(były pokój księgowości): 

a. zmieniono lokalizację wyjścia do gabinetu (zamurowano stary otwór drzwiowy  

i wykuto nowy, wychodzący bezpośrednio do sekretariatu) 

b. odmalowano gabinet 

2. Pomieszczenie księgowości zostało przeniesione do pokoju mieszczącego się przy kasie: 

a. zlikwidowano małą kuchenkę i w ten sposób pokój księgowości został powiększony 

b. odmalowano pokój 

c. wymieniono wykładzinę  

d. wymieniono oświetlenie 

3. Byłe pomieszczenia mieszkalne zastępcy dyrektora zostały zaadoptowane na pomieszczenia 

biurowe: 

a. kuchnia i łazienka dla użytku pracowników 

b. pokój dla specjalisty ds. programów i szkoleń i specjalisty ds. akcji 

c. pokój dla kierownika działu organizacyjnego i kierownika ośrodków 

d. duży pokój przedzielony ściankami z boazerii na dwa boksy (pokoje gościnne) 

e. wykuto duży otwór tak, aby pokoje gościnne były połączone z korytarzem 

4. Uporządkowano instalację elektryczną i założono nową skrzynkę elektryczną  

z bezpiecznikami. 

5. Odmalowano korytarz i recepcję. 

C. Parter: 

1. Umalowano wnętrze kaplicy i powieszono nowe stacje Drogi Krzyżowej. 

2. Umalowano szatnię i toaletę w Domu Dziennego Pobytu. 

D. Piwnica: 

1. Odmalowano magazyn warzyw. 

 

BUDYNEK PRZY UL. WÓLCZAŃSKIEJ 108 (UŻYCZONY PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI) 
 

1. Część pomieszczeń magazynowych została zaadoptowana na pomieszczenia nowej siedziby 

Punktu Pomocy Charytatywnej: 

a. Poczekalnia dla podopiecznych 

b. toaleta z natryskiem dla podopiecznych 

c. pomieszczenia biurowe 
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d. kuchenka 

e. toaleta dla pracowników 

f. łazienka dla pracowników 

g. pomieszczenia magazynowe 

h. pokój kierownika Punktu Pomocy Charytatywnej 

i. pokój dla konsultantów 

2. W magazynie Caritas wydzielono pomieszczenie dla kierownika magazynu. 

3. Część pomieszczeń zaadoptowano na pomieszczenia dla Ośrodka Aktywizacji Zawodowej  

i Społecznej (pomieszczenia biurowe, sala wykładowa – I piętro, sala komputerowa, pokój 

dla konsultantów) 

4. Założono telefony, sieć komputerową i Internet. 

5. Wymieniono parapety. 

6. Założono grzejniki. 

7. Została zwiększona moc licznika energii elektrycznej. 

8. Naprawiono windę towarowo – osobową (wymieniono blachę oraz założono ogranicznik 

krańcowy). 

9. W całym budynku umieszczono znaki ewakuacyjne oraz gaśnice przeciwpożarowe. 

10. Przebudowano rampę, zbudowano schody prowadzące do wejścia do Punktu Pomocy 

Charytatywnej, wyłożono je terakotą. 

11. Umalowano rampę i kraty w oknach. 

12. Założono furtkę. 

13. Wykonano naprawę orynnowania rampy 

  

PPuunnkktt  PPoommooccyy  CChhaarryyttaattyywwnneejj 

 
1. Podopieczni PPCH Caritas to w większości osoby bezrobotne, bezdomne z niskimi 

dochodami, rodziny wielodzietne, zagrożone patologią społeczną, chorzy i niepełnosprawni, 

osoby z problemem alkoholowym. Pomocą zostało objętych 9.476 osób. Łączna wartość 

pozyskanych i wydanych darów wyniosła 683 961,00 zł. Podopiecznym zostało przyznanych 

105 552 posiłków (zupa z wkładką mięsną i pieczywem) o wartości 306 608,00 zł. Ponadto 

wydano 108 200 kg art. żywnościowych, chemicznych, odzieży nowej, sprzętu 

gospodarstwa domowego o łącznej wartości 377 353,00 zł oraz 8 200 kg odzieży używanej. 

Z porad prawników, psychologa, kuratora sądowego w Poradni Caritas skorzystały 242 

osoby.  

2. Najważniejszymi zadaniami Punktu pomocy są: 

a. Kształtowanie postawy moralnej i duchowej, wzmacnianie odpowiedzialności 

podopiecznych za życie swoje i członków rodziny. 

b. Niesienie pomocy osobom i rodzinom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć 

trudności życiowych. 

c. Pozyskiwanie darów i utrzymywano współpracy ze sponsorami. 

d. Zwiększanie zaangażowania społecznego podopiecznych poprzez rozwój wolontariatu. 

3. Podopieczni Punktu objęci są wsparciem poprzez: 

a. pomoc żywnościową, odzież, art. chemiczne, posiłki, sprzęt gosp. domowego. 

b. nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne w zakresie psychologicznym, prawnym, 

psychiatrycznym, duszpasterskim. 
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c. możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia AA „Razem”. 

d. pomoc w załatwianiu trudnych spraw w urzędach i szpitalach. 

  

DDoomm  DDzziieennnneeggoo  PPoobbyyttuu  
 

1. Placówka ta działa od początku istnienia CARITAS i jest przeznaczona dla osób samotnych, 

starszych, ubogich oraz mających złe warunki mieszkaniowe. W zajęciach Domu 

uczestniczy dziennie ok. 80 osób. 

2. W zajęciach DDP w roku 2004 uczestniczyło7 8 osób, w tym 23 obiadowiczów i 55 

pensjonariuszy wieku od 65 do 93 lat. Odbiorcami oferty DOMU były w większości kobiety. 

Nasi podopieczni to mieszkańcy dzielnic: Śródmieście, Bałuty, Retkinia, Widzew. Część  

z nich zajmuje mieszkania komunalne o dobrym stanie a mały procent ma mieszkanie 

własnościowe, przepisane na dzieci. 

3. Wszystkie realizowane zadania zawarte w ofercie można zaprezentować w 3 kategoriach: 

a) zadania codzienne (programowe) – rekreacyjno - edukacyjne o charakterze usprawniającym 

poszczególne sfery i funkcje -gimnastyka ruchowa, manualne, intelektualno – poznawcze, 

muzyczne, modyfikujące relacje międzyludzkie i inne. Zawierały one zarówno pierwiastek 

duchowy jak i miały charakter stymulująco – terapeutyczny. W dużym stopniu to sami 

pensjonariusze decydowali o tym, w jakich formach aktywności chcą w danym dniu 

uczestniczyć, w ten sposób stając się ich współtwórcami.  

b) zadania programowe „okazjonalne” – czyli związane z wydarzeniami, świętami 

państwowymi, lokalnymi, kościelnymi, czy między instytucjonalnymi. Miały one charakter 

świąteczny, niecodzienny i stanowiły okazje do silnych przeżyć emocjonalnych i wzruszeń. 

Stanowiły także element mobilizujący do zadbania o siebie, o dobry wygląd zewnętrzny  

a także poprawiały samopoczucie i wyzwalały gościnność. 

c) zadania ponadprogramowe wynikające z potrzeb, doświadczeń czy nowej oferty. Zajęcia te 

stanowiły rodzaj niespodziewanego przeżycia, zdarzenia, czasem dotyczyły zmiany  

w programie codziennych zajęć, czasem były uzupełnieniem oferty zajęć okazjonalnej – np.: 

koncert gitarowy, nawiązanie współpracy z Muzeum Niepodległości i udział pensjonariuszy 

w prelekcji, czy zajęcia oferowane w ramach projektu socjalnego „Pokolenie – Pokoleniu”. 

4. Efekty całorocznej pracy to: zachowana sprawność motoryczna podopiecznych w zakresie 

samoobsługi, utrwalona sprawność intelektualna, lepsze rozumienie innych ludzi, mniejsze 

nasilenie konfliktów między podopiecznymi. 

  

TTuurrnnuussyy  RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnee  
 

1. W ramach działalności DDP w minionym roku zostały zorganizowane 3 turnusy 

rehabilitacyjne, w których łącznie uczestniczyło 159 osób. Miały one miejsce  

w Drzewocinach w następujących terminach: 12.05.04 - 25.05.04; 05.06.04 - 18.06.04; 

06.09.04 - 19.09.04. 

2. W ramach oferty turnusowej prowadzono zajęcia rehabilitacyjne, masaże, gimnastykę, 

zajęcia rekreacyjne, kulturalne.  
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3. W trakcie trwania turnusów dbano również o zaspokojenie potrzeb religijnych i możliwość 

udziału w mszy świętej 

4. Po raz pierwszy udało się w 2004 roku zorganizować turnus integracyjny, w którym razem  

z dziećmi zdrowymi wypoczywały też dzieci niepełnosprawne – wychowankowie Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego przy ul. Tkackiej. Napisany specjalnie dla potrzeb tego turnusu 

program podzielono na 14 dni, różnych pod względem tematycznym. Realizacja 

poszczególnych zadań zależała od możliwości psychofizycznych dzieci. W razie potrzeby 

stopniowano ich trudność tak, by każdy mógł poczuć się zwycięzcą. Poszczególne zadania 

uczyły współdziałania w grupie, pokazywały wzory zachowań. Umożliwiły otwarcie  

i uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby niepełnosprawnych kolegów. Wdrożyły do 

pomocy słabszym, a jednocześnie pokazały, że mogą oni być fantastycznymi 

współtowarzyszami gier i zabaw. 

  

ŚŚwwiieettlliiccaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoowwaa  
 

1. Dla dzieci ze środowisk zagrożonych Caritas utworzyła świetlicę środowiskową, w której 

codziennie od października do grudnia 33 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej otrzymuje pomoc. W świetlicy realizowana jest wszechstronna 

opieka, dydaktyczna, opiekuńczo –wychowawcza i materialna.. Podopieczni świetlicy to 

dzieci w wieku od 6 do16 lat pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej oraz zagrożone patologią. Dzieci uczęszczające do świetlicy są zapisane były na 

wniosek pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych lub na prośbę samych rodziców.  

2. Świetlica czynna jest 5 dni w tygodniu /od poniedziałku do piątku/w godzinach 14.30 – 

18.30.Często zajęcia sportowo –rekreacyjne lub wyjścia do kin i teatrów odbywają się  

w soboty. 

3. W czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymują 2 daniowy obiad i podwieczorek a na 

weekendy pieczywo. Przed świętami otrzymują paczki żywnościowe. Każde dziecko ma 

możliwość wyjazdu na kolonie i zimowisko za symboliczną odpłatność. 

4. Zajęcia świetlicowe są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Codziennie po przyjściu 

do świetlicy odbywają się różnego rodzaju zajęcia świetlicowe: poniedziałek –muzyczne; 

wtorek –plastyczne; środa –przenosiły się do świata bajek i baśni; czwartek – aktywne 

słuchanie muzyki; piątek – sportowe. W wybrane soboty –turystyka i rekreacja. Po obiedzie 

dzieci odrabiają lekcje pod kierunkiem wolontariuszy. Odbywają się zajęcia wyrównawcze 

oraz reedukacyjne z elementami logopedii. Dwa razy w tygodniu jest prowadzona nauka 

języka angielskiego w dwóch poziomach nauczania, oraz korepetycje z matematyki dla 

poszczególnych poziomów klas od 4 do gimnazjum. Działalność świetlicy Caritas można 

podzielić na 6 obszarów działań: 

a. dożywianie dzieci  

b. pomoc w nauce 

c. spędzanie czasu wolnego 

d. praca z rodziną 

e. współpraca z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi 

f. pomoc materialna 

5. Od maja do grudnia realizowany jest program edukacji kulturalno –regionalnej w ramach 

którego całe rodziny miały możliwość poznać swoje miasto i jego historię. W maju 
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organizowany jest piknik rodzinny, którego celem jest integracja rodzin. Dużo czasu jest 

poświęcane na pracę z rodziną. Została utworzona grupa wsparcia, która miała na celu 

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

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

uaktywniani do podejmowania działań mających na celu podjęcie pracy oraz walkę  

z różnego rodzaju uzależnieniami. Włączani są również do prac porządkowych i na rzecz 

świetlicy. Stała współpraca z pedagogami szkolnymi przynosi wymierne efekty /dzieci mają 

niższą absencje w szkole, osiągają lepsze wyniki w nauce, ich zachowanie ulega poprawie. 

Rodzice dzieci częściej odwiedzają szkoły i przychodzą na konsultacje. Przed rozpoczęciem 

roku szkolnego wszystkie dzieci otrzymują wyprawki szkolne, które są uzupełniane w ciągu 

roku szkolnego. 

6. Dzieci brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje 

zdobywając nagrody i wyróżnienia. Piosenki i pieśni, których uczyły się dzieci były 

przedstawiane na różnych uroczystościach, w których brały udział m in. ”Festiwal Piosenki 

Religijnej”, występ w regionalnej TV Toya, imprezach okolicznościowych. W miesiącu 

kwietniu przystąpiliśmy do udziału w projekcie na temat sportu, którego pomysłodawcą było 

Studium Pracowników Socjalnych. Dzieci brały udział we wszystkich etapach tego projektu. 

Spotkały się ze sportowcami pogłębiały swoje wiadomości z poszczególnych dziedzin 

sportu, wykonały pracę plastyczną oraz napisały piosenkę na temat sportu. Brały udział  

w cyklu warsztatów twórczych –plastycznych ”MASKI – moja wewnętrzna twarz „ Celem 

warsztatów było uświadomienie i wzmocnienie wewnętrznego ładu i „piękna” -wartości 

pozytywnych w każdym człowieku, które mogą być pomocne w pokonywaniu trudności. 

7. Prowadzona jest doraźna pomoc higieniczna. W jej ramach odbywają się raz w miesiącu /dla 

dzieci i rodziców/ szkolenia pielęgniarki w zakresie higieny i pielęgnacji ciała. 

8. Dzieci ze świetlicy, wygrały organizowany przez Program III Polskiego Radia konkurs pod 

hasłem: „Moje wymarzone zimowiska”. W nagrodę 10 dzieci, pod opieką wychowawcy, 

spędziły zimowy wypoczynek w Hotelu „LAS” w Piechowicach, w okolicach Szklarskiej 

Poręby. Zimowiska trwały od 1 do 8 lutego br. Uczestnikami zimowego wypoczynku były 

również dzieci z różnych stron Polski. Już od pierwszego dnia pobytu, organizatorzy – 

Program III Polskiego Radia, „Teleranek” oraz Państwo Irena i Eugeniusz 

Zielenkiewiczowie (właściciele Hotelu „LAS”), zapewnili wszystkim uczestnikom moc 

atrakcji. Dzieci uczyły się jeździć na nartach, chodziły na wycieczki po górach, jeździły na 

skuterach śnieżnych, brały udział w kuligu, czy prawdziwych zawodach narciarskich.  

W godzinach popołudniowych korzystały z basenu, jacuzzi, Internetu lub grały w tenisa 

stołowego. Wieczorami wszyscy spędzali czas na wspólnych zabawach i dyskotekach. 

 

SSzzkkoollnnee  KKoołłaa  CCaarriittaass 

 
W wyniku podjętych działań w 2004 roku powstało 26 Szkolnych Kół Caritas. W większości 

Szkolne Koła Caritas włączały się w akcje proponowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

 

Przykładowe zestawienia SKC i ich udział w akcjach przedstawiają poniższe tabele. 

Miesiąc Termin Kalendarium działań 

 

Styczeń 

09. 01.2004 r. 

22.01.2004 r.  

Pismo do szkół o Dniu dziadka i babci. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Ośrodek 
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22.01.2004 r. 

Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu: 

Pismo do księży proboszczów z informacją o SKC 

 

Luty 

 

 

16.02.2004 r. 

26.02.2004 r.  

28-29.02.2004 

r. 

 

Zaproszenie na spotkanie SKC z Ks. Arcybiskupem.  

Uroczyste spotkanie SKC - wręczenie aktów powołania. 

Szkolenie w Popowie – Praktyczne kształtowanie umiejętności 

ucznia – wolontariusza SKC 

 

Marzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 

 

 

 

Maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 

 

02.03.2004 r. 

 

09.03.2003 r. 

18.03.2004 r. 

 

18.03.2004 r. 

 

19.03.2004 r. 

 

22.03.2004 r. 

 

23.03.2004 r. 

 

28.03.2004 r. 

 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Szkoła 

Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14a w Łodzi. 

Pismo do szkół – Akcje Wielkopostne. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Szkoła 

Podstawowa nr 169 w Łodzi. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Szkoła 

Podstawowa nr 81 w Łodzi. 

Pismo do Szkół  - „Chleb Miłości” 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - LO XXI w 

Łodzi. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Szkoła 

Podstawowa nr 162 w Łodzi. 

Warsztaty w Caritas – Ośrodek Szkolno – Wych. Dla Dzieci 

Słabosłyszących ul. Wólczańska 121/123 Łódź 

01.04.2004 r. Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi. 

 

06.05. 2004 r. 

 

10.05.2004 r. 

 

12.05.2004 r. 

 

19.05.2004 r. 

 

19.05.2004 r. 

 

21.05.2004 r. 

 

27.05.2004 r. 

 

28.05.2004 r. 

Pismo – zaproszenie opiekunów SKC na spotkanie 19 maja 2004r.  

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC - Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr.12 w Łodzi. 

Przekazanie do druku legitymacji SKC 

 

Spotkanie Opiekunów SKC 

 

Wydanie legitymacji SKC 

 

Pismo do Szkół inf. O Pikniku SKC 

 

Przekazanie darów SKC 

 

Została stworzona podstrona SKC na stronie internetowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej  

 

02.06.2004 r. 

03.06.2004 r. 

15.06.2004 r. 

17.06.2004 r. 

21.06.2004 r.  

Piknik Szkolnych Kół Caritas Szkoły Podstawowe. 

Piknik Szkolnych Kół Caritas Gimnazjum i Szkoły Średnie. 

Pismo - zaproszenie na festyn rodzinny. 

Przekazanie darów (piłki). 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – Katolicka 

Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Łodzi,  

ul. Nałkowskiej 2. 

Lipiec 

 

Sierpień 
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Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

10.09.2004r. 

 

 

13.09.2004r. 

 

 

 

15.09.2004r. 

 

18.09.2004r. 

 

23.09.2004r. 

 

 

28.09.2004r. 

 

 

 

 

29.09.2004r. 

 

 

Zaproszenie na spotkanie SKC w siedzibie Caritas na ul. Gdańskiej 

111 

 

Zaproszenie dla 10 SKC na uroczystość odpustową parafii 

Archikatedralnej w Łodzi pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. 

Każda szkoła otrzyma po 20 wyprawek szkolnych ufundowanych 

przez Radio Plus. 

 

Spotkanie w nowym roku szkolnym opiekunów SKC 

 

Pismo o odbiorze wyprawek szkolnych. 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – Szkoła 

Podstawowa, Porądzice, Leźnica Wielka 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 83, ul. Podmiejska, Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Centralna, Łódź 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Tatrzańska, Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 3, Pabianice 

05.10.2004r. 

 

 

06.10.2004r. 

 

 

 

08.10.2004r.  

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa , Wolbórz 

 

Pismo do SKC z prośbą o wytypowanie dzieci, które będę 

korzystały z dożywiania na terenie szkoły. Zaproszenie do 

czynnego włączenia się do akcji „Głodnych nakarmić”. 

Zaproszenie do zakupienia kredek. 

 

Pisma do SKC - zaproszenie do zakupienia kredek. 

03.11.2004r. 

 

 

 

 

10.11.2004r. 

 

 

30.11.2004r. 

Pismo do SKC z zaproszeniem do włączenia się do akcji 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cel akcji to rozprowadzenie 

specjalnych świec. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Gimnazjum nr 24, ul. Ogrodowa, Łódź 

 

Zajęcia w siedzibie „Caritas, dla uczniów szkolnego Koła 

działającego przy Gimnazjum nr 44 w Łodzi. 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 133,ul.Unicka 6, Łódź 

 

 

Grudzień 

06.12.2004r. 

 

 

08.12.2004r. 

 

 

13.12.2004r. 

 

Pismo do SKC z zaproszeniem do włączenia się do akcji „Serce na 

Gwiazdkę” 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkół Społecznych nr 1, ul. Czerwona, Łódź 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 125, ul. Dzwonowa, Łódź 
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AAkkccjjee  

 
Pomoc dla Iranu 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej włączyła się w organizowanie pomocy dla poszkodowanej 

ludności Iranu, gdzie 26 grudnia 2003 roku w wyniku trzęsienia ziemi zginęło ok. 35 tysięcy 

osób a około 100 tysięcy straciło cały dobytek. W ramach zbiórki do puszek, która decyzją 

Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka, odbyła się 4 stycznia 2004 roku w parafiach 

Archidiecezji Łódzkiej, zebrano ponad 137.000,00 zł. 

 
Wymarzone Zimowiska w Piechowicach 

Dzieci ze świetlicy, działającej przy Łódzkiej Caritas, wygrały organizowany przez Program III 

Polskiego Radia konkurs pod hasłem: „Moje wymarzone zimowiska”. W nagrodę 10 dzieci, 

pod opieką wychowawcy, spędziły zimowy wypoczynek w Hotelu „LAS” w Piechowicach,  

w okolicach Szklarskiej Poręby. Zimowiska trwały od 1 do 8 lutego br. Uczestnikami 

zimowego wypoczynku były również dzieci z różnych stron Polski. Już od pierwszego dnia 

pobytu, organizatorzy – Program III Polskiego Radia, „Teleranek” oraz Państwo Irena  

i Eugeniusz Zielenkiewiczowie (właściciele Hotelu „LAS”), zapewnili wszystkim uczestnikom 

moc atrakcji. Dzieci uczyły się jeździć na nartach, chodziły na wycieczki po górach, jeździły na 

skuterach śnieżnych, brały udział w kuligu, czy prawdziwych zawodach narciarskich.  

W godzinach popołudniowych korzystały z basenu, jacuzzi, Internetu lub grały w tenisa 

stołowego. Wieczorami wszyscy spędzali czas na wspólnych zabawach i dyskotekach. 

 

Zimowiska w Drzewocinach  

13 lutego 2004 roku zakończyły się zimowiska w Drzewocinach zorganizowane przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. Przebywało na nich 72 dzieci. Podczas tegorocznych zimowisk dzieci 

uczestniczyły w wielu atrakcjach. Odbył się m. in. Festiwal Piosenki – Drzewociny 2004, Mini 

Playback Show, konkurs plastyczny, konkurs na najbardziej oryginalną rzeźbę ze śniegu, Bal 

Przebierańców oraz wieczory tematyczne i koncerty w sali kominkowej. Dzieci brały również 

udział w organizowanych dyskotekach i zabawach na powietrzu (spacery, wyścigi saneczkowe, 

podchody, olimpiada zimowa). 8 lutego wyjechały na wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej 

w Częstochowie. 
 

Wielkanocne Dzieło Caritas 

Wielkanocne Dzieło Caritas 2004 – Chleb Miłości, przygotowane zostało 

w celu pozyskania środków na działalność charytatywną. Podobnie jak w 

ubiegłym roku, Chleb Miłości sprzedawany był od Niedzieli Palmowej, 

przez cały Wielki Tydzień, do Wielkiej Soboty, w parafiach Archidiecezji 

Łódzkiej, Księgarni Archidiecezjalnej przy ul. Piotrkowskiej 263 oraz w 

siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111. Dzięki zaangażowaniu w 

Wielkanocne Dzieło wielu mieszkańców regionu łódzkiego, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej rozprowadziła ponad 25.000 chlebków. Dzięki 

uzyskanym w ten sposób funduszom będzie można było realizować 

program pomocy w dożywianiu dzieci w szkołach, pomoc ubogim w 

zakupie leków oraz zorganizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci i 

młodzieży. 
 

Festyn rodzinny „Witaj lato !!!” 

Z okazji rozpoczęcia wakacji Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała w niedzielę, 20 

czerwca 2004 roku festyn rodzinny pod hasłem „Witaj lato!!!”, którego główną atrakcją był 

koncert zespołu „Arka Noego”. Na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II w Łodzi w godzinach 

14.00 – 18.00 bawiło się prawie 5 tysięcy łodzian. Licznie zgromadzeni uczestnicy festynu brali 
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udział w grach, zabawach, konkursach i programach artystycznych zorganizowanych przez 

Łódzką Caritas, Radio Classic i Komendę Miejską Policji oraz wysłuchali koncertów zespołów: 

„Mały Chór Wielkich Serc” i „Arka Noego”. W trakcie festynu odbyła się zbiórka na turnus 

rehabilitacyjny dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, organizowany przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Drzewocinach. 
 

 
 

Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym  

w Drzewocinach 

Choć lato w tym roku zawodzi, a pogoda nie rozpieszcza, nie zawiedli wolontariusze Świetlicy 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, którzy ofiarowali swój wolny czas, by pomóc dzieciom i ich 

rodzicom, i wnieść w ich życie odrobinę radości i nadziei.Gościnne, jak zawsze, Drzewociny, 

już po raz piąty przyjęły grupę dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym. W tym roku na 

turnusie gościła także 18 osobowa grupa dzieci z Domu Pomocy Społecznej na ul. Spadkowej  

w Łodzi. Każdy dzień miał swoje stałe punkty, czyli terapię zajęciową, zajęcia  

z rehabilitantami, zajęcia z logopedą, wspólne posiłki (mniam!) i modlitwę wieczorną. Oprócz 

zajęć „obowiązkowych”, na dzieci czekało wiele dodatkowych atrakcji: zajęcia integracyjne 

przy muzyce, „rozruch poranny” (gimnastyka przed śniadaniem, oczywiście przy muzyce), 

ognisko, dyskoteki, olimpiada rodzinna, otwarcie kawiarenki, konkursy z nagrodami, 

pielgrzymka do Częstochowy i wiele innych. Dzieci, jak i ich rodzice, mieli możliwość 

skorzystania z fachowych porad rehabilitantów i opiekunów dotyczących poprawy sprawności 

ruchowej i ogólnego rozwoju, mogli razem ćwiczyć i uczyć się, by po powrocie móc lepiej  

i efektywniej pracować wspólnie w domu. Ośrodek odwiedziła także pani psycholog Joanna 

Malinowska. Życie codzienne niesie ze sobą wiele trudności i ciężkich chwil, dlatego pani 

psycholog spędziła pracowite chwile w ośrodku. Rozmawiając z pensjonariuszami radziła jak 

przetrwać w świecie nietolerancji i barier, jak je znosić i jak cieszyć się życiem. Pomimo, iż 

dzień był bardzo pracowity, pani psycholog wyjeżdżała z ośrodka zrelaksowana i uśmiechnięta.  

 

Katolickie Kolonie Letnie: Drzewociny, Kolumna, Rochna, Poświętne 

W ramach akcji letniej Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała 14 turnusów, na których 

wypoczywało łącznie 978 dzieci i młodzieży. Pomagało150 wolontariuszy, w tym wielu 

doświadczonych pedagogów, którzy stanowili kadrę, zapewniając bezpieczeństwo i dobrą 

zabawę wszystkim uczestnikom letniego wypoczynku. Turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży 

w wieku 7 – 15 lat odbywały się w trzech ośrodkach kolonijnych: Rochna, Drzewociny  

i Kolumna. Są to miejscowości położone w pobliżu Łodzi na zalesionych, czystych 

ekologicznie terenach z akwenami wodnymi. Program tegorocznych kolonii letnich 

zatytułowany „Jestem Europejczykiem” był wyrazem czynnego włączenia organizatora  

w proces edukacji proeuropejskiej. Uczestnicy kolonii mieli okazję zapoznania się  

z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej oraz zrozumienia idei integracji europejskiej. Celem 

programu było również budzenie poczucia tożsamości europejskiej budowanej na gruncie 

miłości do małej i wielkiej ojczyzny oraz ukazanie miejsca i roli Polski w integrującej się 

Europie. Tradycyjnie w programie kolonii nie zabrakło wycieczek, przedstawień teatralnych, 

konkursów plastycznych, festiwali, gier i zabaw, turniejów sportowych, zajęć muzycznych, 

dyskotek i ognisk. Dzieci chętnie włączały się do proponowanych zajęć, a kadra oceniła 

program, jako ciekawy. Dla dzieci z Domów Dziecka zorganizowany został czterotygodniowy 

turnus kolonijny w Poświętnym – Studziannie. 
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60 Tydzień Miłosierdzia 

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia przebiegał pod hasłem „Życiem otulana śmierć. Naśladować 

Chrystusa w posłudze hospicyjno – paliatywnej” i nawiązywał do tego rodzaju miłosierdzia, 

które jest spełniany wobec człowieka, znajdującego się w terminalnej, czyli końcowej fazie 

choroby. Tydzień Miłosierdzia miała charakter wezwania do przyjęcia postawy miłosierdzia 

wobec ludzi odchodzących. Z tego też względu staje się szczególną okazją do tego, aby ukazać 

ruch hospicyjny oraz opiekę paliatywną, jako znaki nadziei we współczesnym świecie, jako 

takie wspólnoty, które w duchu miłosierdzia pochylają się nad człowiekiem odchodzącym. 

 

Torba Miłosierdzia 2004Jest to akcja przeprowadzana przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

związana z Tygodniem Miłosierdzia (3 – 9 października br.) w ramach której zbierane są 

artykuły żywnościowe, kosmetyki, artykuły szkolne i środki czystości z przeznaczeniem dla 

osób dla najuboższych. Poczynając od niedzieli (3.10.2004) w parafii udostępnione były 

reklamówki, które wierni napełniali darami i napełnione przynosili do parafii lub do siedziby 

Caritas. Do akcji włączyło się 40 parafii Archidiecezji Łódzkiej. Rozdano 4700 reklamówek. 

Zebrane dary zostały rozdzielone wśród rodzin i osób najbardziej potrzebujących za 

pośrednictwem parafii i Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas. 
 

Piórnik 

Piórnik to wspólna akcja charytatywna dla dzieci z ubogich rodzin organizowana przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS. Począwszy od 15 

września br. w kasach kina „Bałtyk” w Łodzi, zbierane były artykuły 

konieczne do skompletowania szkolnej wyprawki: piórniki, długopisy, 

pióra, ołówki, gumki do wycierania, kredki, flamastry, zeszyty, bloki 

rysunkowe, papier do wycinanek, plastelina, linijki, cyrkle, itp. Każdy, 

kto przyniósł do kina przybory szkolne otrzymał w zamian 

dwuosobowe zaproszenie na specjalny seans filmu „Dobry Piesek”, 

który odbył się w sobotę, 2 października 2004 roku. Dodatkowymi 

atrakcjami w ramach pokazu były konkursy z nagrodami. W 

analogiczny sposób zaproszenia na film były rozprowadzane w 

czterech łódzkich parafiach: Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski, Matki Boskiej Jasnogórskiej, Świętego Alberta 

Chmielowskiego i Świętego Stanisława Kostki. Zebrane artykuły zostały przekazane do dzieci 

potrzebujących za pośrednictwem Szkolnych Kół Caritas i Punktu Pomocy charytatywnej. 

 
Festyn Odpustowy Archikatedry 

W ramach obchodów uroczystości odpustowych Parafii Archikatedralnej św. Stanisława Kostki 

w Łodzi (sobota, 18 października 2004), Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej uczestniczyła w organizacji festynu rodzinnego. 

Atrakcjami festynu był koncert muzyki celtyckiej w wykonaniu 

zespołu „Filids”, pokaz tańca irlandzkiego przygotowanego przez 

grupę „Bronntanas” oraz występ zespołu asysty katedralnej 

„Kostki”. Nie zabrakło konkursów dla najmłodszych, jedną z nich 

był semestralny kurs języka angielskiego. Na stoiskach 

sprzedażowych można było nabyć kawę, herbatę, kiełbaskę, 

popcorn lub spróbować szczęścia w loterii fantowej. Dochód ze stoisk festynowych zostanie 

przeznaczony na cel charytatywny dożywiania dzieci w szkołach – w ramach akcji „Głodnych 

Nakarmić”. 

 
Wyprawki od Radia PLUS 

Słuchacze Radia PLUS ufundowali 200 wyprawek dla uczniów z najuboższych rodzin. 

Wyprawki trafiły do potrzebujących dzieci za pośrednictwem dziesięciu najbardziej aktywnych 

Szkolnych Kół Caritas, działających przy Szkołach Podstawowych. Uroczyste wręczenie 

wyprawek delegacjom Szkolnych Kół Caritas, przez Księdza. Arcybiskupa Władysława Ziółka, 

odbyło się podczas uroczystości odpustowych Parafii Archikatedralnej św. Stanisława Kostki  
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w Łodzi. Wyprawki zostały zakupione ze środków zebranych w akcji charytatywnej Radia 

PLUS, która była połączona z wysyłaniem najbardziej aktualnych myśli papieskich poprzez 

SMS. 

 

Podziel się Posiłkiem 

Dzień „Podziel się posiłkiem” (23 października 2004) miał na celu ukazanie problemu głodnych 

dzieci w Polsce. Tego dnia w niemal 1000 sklepach w całej Polsce zorganizowana została 

Wielka Zbiórka Żywności na rzecz głodnych dzieci, a w TVP 2 miała miejsce gala „Podziel się 

Posiłkiem”, podczas której znani kucharze zaproszeni przez organizacje zajmujące się 

dożywianiem, przygotowywali pożywny posiłek dla dzieci za 2,50 zł. I tak: Polska Akcja 

Humanitarna reprezentowana przez Piotra Bikonta, zaproponowała kopytka z sosem 

pomidorowo-jabłkowym. Federację Polskich Banków Żywności reprezentował Maciej Kuroń,  

a proponowane danie to babka ziemniaczana – „wiejska pizza”, jak przybliżyła potrawę 

dzieciom, prowadząca galę Agata Młynarska. W barwach Caritas wystąpiła siostra Aniela 

Garecka przy współpracy Grzegorza Doskoczyńskiego – szefa kuchni Łódzkiej Caritas, a 

proponowane danie to naleśniki z serem i polewą czekoladową. Efekty prac kulinarnych 

oceniało najbardziej odpowiednie jury: dzieci. W wyniku jawnego głosowania bezapelacyjnie 

wygrały „ pyszne naleśniki siostry Anieli”.  

     
 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2004 – „ROZPAL SERCE” 

Już po raz 10 Caritas w okresie Adwentu, organizuje Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom rozprowadzając wigilijne świece. W wielu polskich 

rodzinach tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole w 

miejscu przeznaczonym dla niespodziewanego gościa. Wigilijna świeca jest 

znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą 

w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: sierotami, dziećmi 

ubogimi i pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych. W roku 2004 na 

terenie Archidiecezji Łódzkiej rozprowadzono 86.200 świec. Dochód ze 

sprzedaży wyniósł 171.000, kolejne 16 tysięcy pozyskano w ramach zbiórki 

do puszek podczas ekspozycji Szopki Betlejemskiej. Zebrane finanse przeznaczone zostaną na 

pomoc dzieciom potrzebującym: ubogim, odrzuconym, zagrożonym patologiami. 

 
Serce na Gwiazdkę 

W ramach anielskiej akcji charytatywnej dla dzieci „Serce na 

Gwiazdkę” 2004, współorganizowanej przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej i Radio PLUS, aż 2819 dzieci otrzymało gwiazdkowe 

podarunki. Działania w ramach akcji były podejmowane w dniach od 

6 – 20 grudnia 2004 roku. Za pośrednictwem Mikołajów i Śnieżynek 

Radia PLUS, gwiazdkowe prezenty dotarły do 700 dzieci 

niepełnosprawnych. Mikołaj i Aniołek z Caritas odwiedzili w 

domach 450 rodzin ubogich oraz wielodzietnych i obdarowali 

prezentami 950 dzieci.  Świąteczne podarunki otrzymały też dzieci w 

Hostelu dla Matek z Dziećmi Chroniących się Przed Przemocą w 

Łodzi, Świetlicy Dziecięcej Łódzkiej Caritas, Ognisku 

Wychowawczym Sióstr Urszulanek SJK w Łodzi, Stowarzyszeniu 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Słoneczna Przystań, Parafii 

Przemienienia Pańskiego w Łodzi za pośrednictwem Duszpasterstwa 
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Akademickiego, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Dłutowie, 

Świetlicy Środowiskowo – Terapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzonej 

przez Polską Akcję Humanitarną, łącznie 379 dzieci. Za pośrednictwem Szkolnych Kół Caritas 

działających na terenie Archidiecezji Łódzkiej, akcją „Serce na Gwiazdkę” zostało objętych 

kolejne 790 dzieci. Do tegorocznej akcji włączyło się 27 Szkolnych Kół Caritas. 

17 grudnia 2004 roku odbyło się uroczyste spotkanie z patronami, darczyńcami i sponsorami 

akcji. W programie spotkania znalazła się konferencja „O Etyce w Biznesie”, prowadzona przez 

ks. Marcina Czajkowskiego, Msza Święta w parafii NMP Królowej Pokoju w Łodzi oraz 

uroczysta wieczerza w patio Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej. Spotkanie swoją 

obecnością uświetnili patroni honorowi akcji: Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek i Prezydent 

Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki. W ramach promocji akcji nagrana została piosenka „Serce na 

Gwiazdkę”. Autorem słów i muzyki jest Pan Tomasz Kopytowski pracownik Łódzkiej Caritas, 

śpiewają dzieci z Małego Chóru Wielkich Serc, a gra Zespół Muzyczny Rodzeństwa Bereza.  
 

  

 
 

 
Szopka Betlejemska przed Łódzką Archikatedrą 

W 2004 roku Caritas Archidiecezji Łódzkiej organizowała budowę Szopki Betlejemskiej. 

Odpowiedzialnym za nadzór nad budową był ksiądz Marcin Grzelak. Klimat tegorocznej 

Szopki w swojej prostocie nawiązywał do ubogiej stajenki, w której schronienie znaleźli przed 

dwoma tysiącami lat Józef i Maryja. Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych były żywe 

zwierzęta towarzyszące Świętej Rodzinie. Największą sympatię zyskał sobie osiołek Rościsław 

i kilkutygodniowy baranek Smyk. Pozostałe zwierzęta towarzyszące Świętej Rodzinie to: 

kaczka Taśka, kurki Kłębuszek i Pomponik, kózki Beksa i Fryga, owieczki Kwarta, Matusia  

i króliki. Dzieci zapraszamy do odwiedzania ulubieńców w Łódzkim ZOO. W czasie ekspozycji 

szopki przeprowadzona została finansowa zbiórka charytatywna na rzecz „Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom”, czyli organizacji dożywiania, wypoczynku i pomocy doraźnej dla dzieci 

potrzebujących. 
 

   
 



Sprawozdanie z działalności w roku 2004 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 14 

  

OOśśrrooddkkii  
 

OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY W DRZEWOCINACH 
 

1. W 2004 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

a. Budynek „B” 

 Dostosowano parter budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbudowano 3 łazienki  

z WC z wejściami bezpośrednio z ciągów komunikacyjnych, z przestrzenią manewrową 

spełniającą wymagania przewidziane dla wózków inwalidzkich oraz stosownym 

osprzętem. Zbudowano pomieszczenie wyposażone w specjalistyczną wannę do 

hydromasażu. 

 Z istniejącej przestrzeni wygospodarowano miejsce na świetlicę przeznaczoną na zajęcia  

i spotkania. Posiada ona wejście bezpośrednio z ciągów komunikacyjnych oraz z zewnątrz. 

Istniejące korytarze zostały poszerzone, odnowione i wyposażone w oporęczowanie. Część 

parteru z gabinetem lekarskim i izolatkami została odnowiona – wymieniono drewniane 

podłoża na betonowe z dociepleniem i terakotą, odnowiono powierzchnie ścian oraz 

wykonano podwieszane sufity. Drzwi do pomieszczeń parteru zostały poszerzone do 

szerokości 90 cm. Wejście do budynku od strony wschodniej zostało poszerzone  

i zamontowano drzwi o szerokości 100 cm. Wejście od strony zachodniej zostało 

poszerzone i zamontowano podwójne drzwi z wiatrołapem. 

b. Kuchnia 

 Odmalowano kuchnię i naprawiono dach nad pomieszczeniami kuchni. 

c. Budynek gospodarczy 

 W budowanym budynku gospodarczym wykonano wylewki podłoża w dwóch 

pomieszczeniach i zabezpieczenia na okres zimy (drzwi, wrota itp.) 

d. Teren zewnętrzny 

 Wykonano remont placu zabaw: 

- wykonane zostały nowe konie do karuzeli 

- wykonano spawanie uszkodzonej karuzeli. 

- wykonano coroczne czyszczenie kąpieliska i basenu przed sezonem kolonijnym. 

2. W 2004 roku ośrodek przyjął ogółem ponad 1800 osób w tym m.in.:  

a. 417 dzieci w okresie kolonii i zimowisk 

b. 270 osób niepełnosprawnych. 

 

OŚRODEK KOLONIJNY W ŁASKU – KOLUMNIE 

 

1. W 2004 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

a. W budynku gospodarczym zamieszkanym przez gospodarzy ośrodka odkopano 

fundamenty ocieplenie wykonano ich docieplenie. Cały budynek został pokryty 

ozdobnym tynkiem, naprawiono kominy oraz wykonano ozdobne zadaszenie ganku  

(z dociepleniem). 

2. W 2004 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku 4 turnusy kolonijne, w których 

uczestniczyło ogółem 364 dzieci. Poza sezonem letnim (kolonijnym) w ośrodku przebywały 

różne grupy szkolne i przyparafialne z terenu archidiecezji łódzkiej. 

  

ZZeessppóółł  DDoommoowweejj  OOppiieekkii  HHoossppiiccyyjjnneejj  
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1. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej – Caritas Archidiecezji Łódzkiej (ZDOH-Caritas) 

działa w strukturze Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 11 lutego 1995 roku. Od 1 marca 2000 

roku ZDOH-Caritas, jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ-Caritas) wpisany 

do rejestru Wojewody Łódzkiego świadczy usługi medyczne dla pacjentów m. Łodzi  

w ramach hospicjum domowego w oparciu o umowy podpisywane z Narodowym 

Funduszem Zdrowia (dawniej Łódzką Regionalna Kasą Chorych). Działalnością Hospicjum 

zarządza Koordynator administracyjny we współpracy z Koordynatorem ds. szkoleń  

i formacji. 

2. Środki finansowe na działalność ZDOH-Caritas czerpie również z darowizn 

przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne. 

3. Pomoc ZDOH-Caritas adresowana jest do pacjentów w terminalnej fazie choroby 

nowotworowej przebywających w swoich domach. Zespół hospicjum, w którego skład 

wchodzą: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz wolontaryjni opiekunowie chorych 

udziela pacjentom pomocy medycznej oraz wspiera chorego i jego bliskich psychicznie, 

socjalnie i duchowo. 

4. Chorzy mają dostęp do fachowej pomocy ze strony zespołu medycznego przez 24 godziny 

na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Mogą również bezpłatnie korzystać ze specjalistycznego 

sprzętu wypożyczanego im do domu (koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, 

pompy infuzyjne, inhalatory, wózki inwalidzkie, balkoniki itp.). W razie konieczności 

pacjenci mają zapewnione specjalistyczne badania finansowane przez hospicjum oraz 

konsultacje lekarzy specjalistów (psychiatra, chirurg, pulmonolog, psycholog, dermatolog). 

5. Opieka nie kończy się z chwilą śmierci pacjenta, ale rozciąga się również na okres żałoby 

 i osierocenia. Specjalna grupa wolontariuszy zajmuje się rodzinami osieroconymi 

organizując co dwa miesiące spotkania z zespołem w siedzibie Caritas (poprzedzone Mszą 

Świętą w intencji wszystkich zmarłych-podopiecznych hospicjum) oraz skupienia  

i pielgrzymki. 

6. W 2004 roku ZDOH-Caritas objął opieką łącznie 237 chorych, w tym 23 pacjentom 

udzielano pomocy wyłącznie na koszt hospicjum. Pod jednoczasową opieką znajdowało się 

średnio 40-50 pacjentów. Przez cały 2004 rok zespół hospicjum sprawował opiekę nad 

pacjentami przez 9905 osobodni i wykonał w tym czasie 7039 wizyt medycznych w domu 

chorego (w tym 283 wizyty na koszt hospicjum). 

7. ZDOH-Caritas zatrudnia r. łącznie 15 osób na umowę o pracę lub umowę –zlecenie, w tym: 

4 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów oraz 2 pracowników administracyjnych  

i kierowcę. 

8. Ważną rolę w opiece nad chorymi i działalności hospicjum pełnią wolontariusze. ZDOH-

Caritas ma dwie grupy wolontariuszy: posługujących, czyli sprawujących domowa opiekę 

nad chorymi oraz wspomagających, czyli osób pomagających hospicjum w inny sposób;  

w tej grupie mieszczą się m. in. osoby odwiedzające chorych w oddziałach paliatywnych 

łódzkich szpitali i hospicjum stacjonarnym oraz wolontariuszki tworzące grupę modlitewną. 

9. W 2004 roku w ZDOH-Caritas posługiwało 40 wolontariuszy, w tym 12 pomagających 

chorym w domu. Wolontaryjnie na rzecz hospicjum pracują również wykładowcy kursów  

i szkoleń oraz z-ca koordynatora hospicjum. 

10. ZDOH-Caritas prowadzi stałą formację swoich członków - służą temu: 

a. wyjazdy na dni skupień (głównie do ośrodka w Drzewocinach); w 2004 roku odbyły się 

3 takie spotkania oraz jedna jednodniowa pielgrzymka do Niepokalanowa w rocznicę 

zawierzenia hospicjum Niepokalanemu Sercu Maryi 

b. comiesięczne spotkania całego zespołu medycznego i wolontariuszy (w 1-sze czwartki 

miesiąca) w celu omówienia posługi u chorych znajdujących się pod naszą opieką; 
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spotkania te najczęściej poprzedzone są katechezą kapłana oraz zawsze adoracją 

Najświętszego Sakramentu 

c. comiesięczne spotkania doszkalające dla pracowników i wolontariuszy hospicjów 

regionu łódzkiego (3-cie czwartki miesiąca) organizowane w porozumieniu  

z pozostałymi ośrodkami skupionymi w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie; szkolenia 

poprzedzone są Mszą Świętą w intencji chorych i posługujących 

d. kurs nt. podstaw opieki paliatywnej/hospicyjnej, przygotowujący przyszłych 

wolontaryjnych opiekunów chorych 

e. cotygodniowe odprawy robocze zespołu medycznego (każdy poniedziałek) 

f. cotygodniowe spotkania grupy modlitewnej w kaplicy Caritas 

g. wyjazdy pracowników i wolontariuszy na szkolenia, konferencje, zjazdy i skupienia 

organizowane przez inne ośrodki w kraju 

h. rokroczne spotkanie opłatkowe dla wszystkich sympatyków ZDOH-Caritas 

11. Każdego roku w Archikatedrze Łódzkiej odbywa się uroczystość „rozesłania” nowej grupy 

wolontariuszy hospicyjnych, którzy kończą roczny kurs opieki hospicyjnej i deklarują wolę 

rozpoczęcia posługi wolontaryjnej w hospicjum. 

12. W 2004 roku ZDOH-Caritas wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem 

„Hospicjum to też Życie” zorganizowanej przez fundację hospicyjną z Gdańska i Krajowego 

Duszpasterza Hospicjów ks. P. Krakowiaka. Wymiernym efektem udziału w kampanii jest 

otrzymanie w darze cennego sprzętu od organizatorów akcji. 

  

PPrrooggrraammyy  
 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej w roku 2004 realizowała następujące projekty. 

 

„Dziennik przedsiębiorczej Brygidy – II edycja” 

Źródło finansowania: Fundusze Unii Europejskiej – program PHARE 2001 

Termin realizacji: 11.02.2004 – 22.10.2004 

Opis: Celem projektu była aktywizacja młodzieży poprzez wzbudzenie zainteresowania 

tematyką przedsiębiorczości oraz dostarczenie wiedzy jak skutecznie działać w warunkach 

konkurencji i gospodarki rynkowej. Projekt adresowany był do uczącej się młodzieży, która 

niedługo znajdzie się na rynku pracy. Koncepcja projektu opierała się na wykorzystaniu 

środków przekazu, które obecnie najskuteczniej docierają do młodych ludzi, czyli Internetu. 

Przedsięwzięcie polegało na pisaniu i publikowaniu dziennika internetowego tzw. bloga. 

Dziennik opowiadał krok po kroku historię młodej dziewczyny, która po ukończeniu szkoły 

próbuje odnaleźć się na rynku pracy, założyć małą firmę. Historia opierała 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 

pozwalała na opisanie rzeczywistości gospodarczej unikając metod znanych odbiorcom  

z podręczników i wykładów. Podsumowaniem działań projektu była publikacja dziennika  

w formie książkowej, która dystrybuowana była za darmo w szkołach ponadgimnazjalnych  

i wyższych. 

 

„Rodzice ulicy” 

Źródło finansowania: Fundusze Unii Europejskiej – program PHARE 2001 

Termin realizacji: 11.02.2004 – 11.08.2004 

Opis: Celem projektu był 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  
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i zagrożonych marginalizacją. Beneficjentami projektu były 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 obejmowały przeprowadzenie motywujących warsztatów z zakresu 

aktywizacji zawodowej oraz prowadzenie indywidualnych programów konsultacyjnych. 

 

„Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OAZiS” 

Źródło finansowania: Fundusze Unii Europejskiej – program PHARE 2002 

Termin realizacji: 01.05.2004 – 30.06.2005 

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 Społecznej „OAZiS”, świadczącego pomoc dla 

beneficjentów poprzez szereg uzupełniających się działań z zakresu aktywizacji zawodowej, 

pomocy doradczej (także psychologicznej), edukacji społecznej i zawodowej, aktywnego 

pośrednictwa pracy oraz organizowania grup wzajemnego wsparcia.  

 

„Przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2003/2004” 

Źródło finansowania: Fundusze Unii Europejskiej 

Termin realizacji: 09.2004 – 02.2005 

Opis: Projekt polegał na przekazywaniu paczek żywnościowych (makaron, mleko w proszku, 

ryż) dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia. W ramach realizacji projektu - co miesiąc - 

pomoc otrzymywało około 3000 osób.  

 

„Pomoc Świąteczna” 

Źródło finansowania: Urząd Wojewódzki 

Termin realizacji: 12.2005 

Opis: Projekt polegał na przekazaniu świątecznych paczek żywnościowych dla dzieci  

z najuboższych rodzin. Projektem objętych zostało 1000 dzieci. 

 

„Otwórz mi okno na świat – remont Świetlicy Środowiskowej” 

Źródło finansowania: Fundacja Pro Caritate 

Termin realizacji: 07.2005 

Opis: Projekt polega na wymianie okna w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci. Projekt jest 

kosztowny, gdyż okno jest duże i drewniane.  

 

„Remont i adaptacja budynku z przeznaczeniem na Punkt Pomocy Charytatywnej” 

Źródło finansowania: Caritas Polska 

Termin realizacji: 01.10.- 30.12.2004 

Opis: Projekt polegał na przeniesieniu Punktu Pomocy Charytatywnej do innego budynku. 

Adaptacja nowego budynku na potrzeby Punktu Pomocy Charytatywnej umożliwiła udzielenie 

pomocy większej grupie potrzebujących, poszerzenie zakresu świadczonej pomocy (możliwość 

skorzystania z prysznica, ksero, telefonu, pokój na rozmowy indywidualne, etc.), poprawę 

jakości niesionej pomocy (poczekalnia, pokój do rozmów indywidualnych, większe 

powierzchnie magazynowe – tym samym możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy 

materialnej większej ilości potrzebującym). 

 

„Podziel się posiłkiem” 

Źródło finansowania: Danone Polska, Urząd Miasta Łodzi 

Termin realizacji: 01.09. – 31.12.2004 

Opis: Projekt polegał na zapewnieniu obiadu dla dzieci z najuboższych rodzin łódzkich. 

Wyborem dzieci zajmowali się pedagodzy szkolni. Obiady wydawane były w stołówkach szkół, 

do których dzieci uczęszczają. Pomocą objętych zostało codziennie 300 dzieci. 
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„Dofinansowanie do recept dla osób chorych psychicznie” 

Źródło finansowania: Urząd Wojewódzki w Łodzi, Caritas Polska 

Termin realizacji: 06-12.2004 

Opis: Projekt polegał na dofinansowaniu recept dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skrajnie 

ubogich. Beneficjentami projektu byli podopieczni Caritas oraz podopieczni Towarzystwa 

Przyjaciół Niepełnosprawnych.  

 

„Poprawa jakości życia osób starszych” 

Źródło finansowania: Urząd Wojewódzki w Łodzi 

Termin realizacji: 12.2004 

Opis: Projekt polegał na zorganizowaniu Wieczerzy Wigilijnej i wręczeniu paczek 

świątecznych dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu. Podopiecznymi Domu Dziennego 

Pobytu są osoby starsze, samotne, ubogie. W ramach projektu pomocą objętych zostało 75 osób. 

 

„Bezdomność” 

Źródło finansowania: Caritas Polska 

Termin realizacji: 12.2004 

Opis: Projekt polegał na przygotowaniu paczek świątecznych dla osób skrajnie ubogich, 

bezdomnych. Paczki składały się z artykułów spożywczych i środków czystości.  

 

„Dożywianie dzieci korzystających z usług placówek wsparcia dziennego” 

Źródło finansowania: Urząd Wojewódzki w Łodzi 

Termin realizacji: 19.10. – 15.12.2004 

Opis: Projekt polegał na zapewnieniu dwudaniowego obiadu i podwieczorka dla dzieci 

będących podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej Caritas. Dzieci trafiają do Świetlicy na 

wniosek pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, rodziców, pracownika socjalnego. Dzieci 

pochodzą z rodzin ubogich, często patologicznych. Do Świetlicy uczęszcza 30 dzieci.  

 

„Warsztaty szkoleniowe dla osób bezrobotnych z problemem alkoholowym” 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej 

Termin realizacji: 01.07. – 27.12.2004 

Opis: Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów motywujących z elementami aktywizacji 

zawodowej dla osób bezrobotnych, dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

„Wniosek na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego w Drzewocinach” 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – projekt nadal 

rozpatrywany 

Termin realizacji: Po akceptacji projektu 

Opis: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego  

w Drzewocinach. Sprzęt miałby za zadanie służyć osobom przyjeżdżającym na turnusy 

rehabilitacyjne.   

 

„Kuchnia Społeczna” 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Termin realizacji: 21.01.– 27.12.2005  

Opis: Projekt polega na wydawaniu ciepłego posiłku w postaci zupy z wkładką mięsną dla osób 

bezrobotnych, ubogich, często dotkniętych problemem alkoholowym. Projektem objętych jest 

190 osób. 

 

„Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej” 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Termin realizacji: 21.01. – 27.12.2005 

Opis: Projekt polega na prowadzeniu Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin ubogich, 

często marginalizowanych. Celem Świetlicy jest: 
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- łagodzenie skutków przemocy w rodzinie, braku miłości i poczucia bezpieczeństwa 

poprzez rozmowy indywidualne z psychologiem, pedagogiem, zajęcia z muzykoterapii 

oraz inne formy terapii, 

- zapewnienie dzieciom właściwej opieki po zajęciach szkolnych, 

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i oparcia jakie mogą znaleźć w opiekunach 

Świetlicy, 

- łagodzenie skutków głodu poprzez wydawanie obiadu, podwieczorku oraz paczek 

świątecznych, 

- wyrównanie braków w nauce poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, naukę języków obcych, 

utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami, pracę z logopedą, 

- umożliwienie rozwijania talentów i zainteresowań dzieci (zajęcia plastyczne, muzyczne, 

sportowe, etc.), 

- uczenie dzieci obcowania ze światem kultury, sztuki, estetyki (wyjazdy na wycieczki, 

oglądanie przedstawień, zwiedzanie muzeum, samodzielne przygotowanie przedstawień, 

wieczorków poetyckich), 

- rozwijanie w dzieciach sfery duchowej (możliwość uczestnictwa w Mszy Św., 

uczestniczenie i organizacja Świąt, przygotowanie jasełek, etc.). 

Opieką Świetlicy objętych jest 30 dzieci. 

 

Poza projektami zrealizowanymi i takimi, których realizacja nadal trwa, złożonych zostało 

jeszcze siedem projektów, które nie otrzymały dofinansowania.  

 

ZZaakkłłaadd  AAkkttyywwnnoośśccii  ZZaawwooddoowweejj  
 

1. W czerwcu 2004 roku Caritas utworzyła w Pabianicach Zakład Aktywności Zawodowej dla 

osób niepełnosprawnych, który 25 czerwca otrzymał status zakładu aktywności zawodowej. 

Zakład zatrudnia 30 osób niepełnosprawnych, dla których stworzone są programy 

rehabilitacji leczniczej i zawodowej. Prowadzone są szkolenia wewnętrzne w zakresie 

obsługi komputerów i grafiki komputerowej. Równolegle ze szkoleniem pracowników 

prowadzone są badania ich umiejętności, zdolności, a także rozpoznanie pod kątem 

rehabilitacji społecznej. Zakład ma stwarzać warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej 

i fizycznej, prowadzić działalność gospodarczą i zarobkować oraz poszukiwać miejsca pracy 

osobom niepełnosprawnym na otwartym rynku pracy. 

2. Do osiągnięć zakładu można zaliczyć: 

a. integrację wewnętrzną pracowników, 

b. stworzenie pozytywnej atmosfery pracy i rehabilitacji, 

c. znalezienie pierwszych odbiorców, jakimi są m.in.: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków, 

Bank PKO S.A., Urząd Miasta w Pabianicach, 

d. pierwsze prace i projekty: druk książki pt. „Brygida i spółka”, produkcja ręczna  

i drukarska kart okolicznościowych dla powyższych odbiorców, 

e. podpisanie umowy o współpracę z Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego 

w Łodzi, 

f. nawiązanie kontaktów z wieloma firmami i instytucjami na terenie Łodzi  

i w okolicznych miastach,  

g. otworzenie działu zajmującego się produkcją dewocjonaliów i pamiątkarstwem 

h. uzyskanie zgody na nieodpłatne korzystanie ze stanowiska handlowego  

w hipermarkecie TESCO Łódź-Widzew, gdzie osoby niepełnosprawne mogły 

„postawić pierwszy krok” w kontaktach społecznych prowadząc sprzedaż własnej 

produkcji, 
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i. trzykrotne warsztaty plenerowe w ośrodku wypoczynkowym w Drzewocinach, 

3. Prowadzone są starania związane z przeniesieniem zakładu do Łodzi. Przeniesienia Zakładu 

do Łodzi spowoduje polepszenie warunków pracy i rehabilitacji, realizację zleceń dla dużej 

ilości małych i większych firm i instytucji oraz zwiększy sprzedaż wyrobów zakładu. 

 


