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I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY 
 

INWESTYCJE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

W 2005 roku wykonano następujące większe prace remontowe: 

A. Budynek Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 

 Kaplica: wymiana okien i grzejników 

 Pokój wypoczynkowy (świetlica): ogólny remont z wymianą okien, grzejników  

i paneli podłogowych 

 Szatnia: wymiana okna 

 Obierak: ogólny remont, zakupiono nową maszynę do obierania warzyw. 

 Jadalnia: ogólny remont z wymianą okien, parapetów, grzejników, wyłączników  

i gniazd elektrycznych, założenie podwójnych drzwi od strony ul. Kopernika, 

odnowienie schodów i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych od strony  

ul. Kopernika. 

 Kuchnia: zakup nowego kotła, wymiana instalacji gazowej, sprawdzenie  

i wymiana wentylatorów dachowych. 

 Budynek: kontrola urządzeń klimatyzacyjnych, odmalowano wszystkie kraty, 

wyczyszczono wykładziny, legalizacja gaśnic w całym budynku, przeniesiono 

Hospicjum do pomieszczeń byłego Punktu Pomocy Charytatywnej, a do 

dotychczasowych pomieszczeniach hospicjum przeniesiono biuro świetlicy i Domu 

Dziennego Pobytu, dokonano przeglądu kominów w całym budynku, dokonano 

aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla siedziby Caritas przy  

ul. Gdańskiej 

 Samochody służbowe: sprzedano uszkodzony w wyniku kolizji pojazd służbowy 

Volkswagen Transporter. Dzięki dotacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pabianicach zakupiono pojazd marki Volkswagen Transporter dostosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych. Został skradziony samochód służbowy Seicento. 

Otrzymaliśmy w darowiźnie samochód marki ŻUK, który przeznaczony jest do pracy 

w ośrodkach Caritas. Zakupiono już ostatecznie samochód służbowy Doblo z datą 30 

września 2005 r. 

 Inne: Pracownicy Caritas uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. Została przeprowadzona inwentaryzacja w całym budynku Caritas 

przy ul. Gdańskiej (oprócz pomieszczeń Hospicjum). 

B. Budynek Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 108 

 Magazyn Caritas: zakupiono wózek widłowy i 2 paleciaki, przerobiono 

pomieszczenie w piwnicy na chłodnię oraz zainstalowano odpowiednie drzwi do 

chłodni, podniesiono moc instalacji elektrycznej (dostosowano ją do mocy jaką 

pobierają urządzenia w chłodni). 

 Budynek: przygotowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla siedziby Caritas 

przy ul. Wólczańskiej 108, dokonano legalizacji gaśnic w całym budynku oraz 

zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakupiono nowe gaśnice, 

sprawdzono hydranty przeciwpożarowe i zakupiono węże. 
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II. AKCJE 
 

 Pomoc dla Ofiar Tsunami 

Od początku 2005 roku Caritas Archidiecezji Łódzkiej apelowała o pomoc na rzecz ofiar 

trzęsienia ziemi i fali tsunami, które 26 grudnia 2004 roku nawiedziło Azję. Na placu 

Katedralnym im. Jana Pawła II Caritas Łódzka zorganizowała loterię charytatywną na rzecz 

poszkodowanych w Azji pod hasłem „Trzej Królowie z Darami Przybyli”. Zebrano 3.845,40 

zł. W hipermarketach Tesco na Widzewie i na Bałutach, wolontariusze Szkolnych Kół Caritas 

zbierali pieniądze pomagając pakować klientom zakupy. Zebrano 2.346,10 zł. W parafiach 

Metropolii Łódzkiej przeprowadzono zbiórkę finansową na rzecz ofiar i poszkodowanych  

w Azji, zebrano 210.000,00 zł. Środki zebrane w ramach powyższych działań zostały 

przekazane za pośrednictwem Caritas Polska na rzecz pomocy dzieciom – poszkodowanym  

w tsunami w ramach długofalowego programu pomocy „Adopcja na odległość”. 

 Światowy Dzień Chorego 

Z okazji Światowego Dnia 

Chorego 11 lutego 2005 roku 

300 dzieci przebywających na 

oddziałach pediatrycznych 

Szpitala Centrum Zdrowia 

Matki Polki otrzymały 

podarunki od Łódzkiej 

Caritas. Podarunki wręczali 

dzieciom wolontariusze - uczniowie Zespołu Szkół Nr 12 w Łodzi, członkowie Szkolnego 

Koła Caritas. 

 Skrzydła 

W marcu 2005 roku na uroczystym spotkaniu w Manufakturze, Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej zaprezentowała nowy program. SKRZYDŁA - Mecenat na rzecz rozwoju  

i edukacji dzieci z regionu łódzkiego. „Skrzydła” to długofalowy program opieki nad 

dzieckiem ubogim. We wrześniu 2005 roku, program został przyjęty przez Caritas Polska 

jako program ogólnopolski. Kilkanaście diecezji na terenie całej Polski prowadzi program na 

swoim terenie. W Archidiecezji Łódzkiej w pierwszym semestrze roku 2005/2006 udało się 

objąć opieką 51 dzieci i młodzieży. Darczyńcami są zarówno firmy jak i osoby prywatne. 

Wśród firm, które włączyły się do programu znalazły się PKO Bank Polski S.A., Angraf, 

G&G Consulting, Delia Cosmetics. 

 Jałmużna Wielkopostna 

Akcja podjęta przez Łódzką Caritas po raz pierwszy. Celem akcji było zebranie funduszy do 

skarbonek wielkopostnych w ramach wyrzeczenia – zrezygnowania z jakiejś przyjemności. 

Do akcji włączyły się 22 Szkolne Koła Caritas koordynując zbiórkę  

w szkołach. Pieniądze zebrane w ramach wielkopostnych wyrzeczeń zostały przeznaczone na 

organizację pomocy dla potrzebujących. 

 Wielkanocne Dzieło Szkolnych Kół Caritas 

Wśród projektów na kartkę Wielkanocną nadesłanych przez wolontariuszy Szkolnych Kół 

Caritas wybraliśmy 12 projektów, które po przygotowaniu poligraficznym przez Zakład 

Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy Łódzkiej Caritas zostały 

wydrukowane i rozprowadzane przez Szkolne Koła Caritas, niektóre parafie, a także 
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nabywane przez osoby prywatne. Łącznie rozprowadziliśmy 6400 sztuk kartek. W akcję 

włączyło się 39 Szkolnych Kół Caritas. Środki pozyskane ze sprzedaży kartek zostały 

przeznaczone na realizację celów charytatywnych Szkolnych Kół Caritas i Parafii. 

 Chleb Miłości 2005 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, po raz trzeci podjęła Wielkanocne Dzieło Caritas - Chleb 

Miłości, w celu pozyskania środków na działalność charytatywną. Chleb Miłości dostępny 

był w Parafiach od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty. W roku 2005 idąc za wezwaniem 

Jana Pawła II : „Troska o osoby starsze, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywają chwile trudne, 

winna leżeć na sercu wiernym”, środki zebrane w ramach akcji wielkanocnej 

przeznaczyliśmy na rzecz pomocy osobom starszym, dofinansowując wykupienie 

potrzebnych leków. Dzięki zaangażowaniu Szkolnych Kół Caritas i Parafii Archidiecezji 

Łódzkiej rozprowadziliśmy 22 tysiące chlebów. 

 Msza Inaugurująca XV – lecie Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

Obchody jubileuszu 

piętnastolecia działalności 

Łódzkiej Caritas rozpoczęły się 

w piątek 1 kwietnia 2005 roku, 

mszą świętą sprawowaną przez 

Metropolitę Łódzkiego Księdza 

Arcybiskupa Władysława 

Ziółka w Łódzkiej Bazylice 

Archikatedralnej. Z racji na zły stan zdrowia Jana Pawła II, odwołano planowany koncert, a 

każdy element mszy świętej poświęcony był Ojcu Świętemu. W czasie mszy w dowód 

uznania i wyrazów wdzięczności za wszelką pomoc, wsparcie i pracę na rzecz Łódzkiej 

Caritas, Dyrektor ksiądz Jacek Ambroszczyk wręczył pierwsze statuetki „Anioła Miłości 

Bliźniego”. Otrzymali je Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek oraz 

pierwszy i długoletni Dyrektor Łódzkiej Caritas Ksiądz Kanonik Ireneusz Kulesza. Autorami 

projektu statuetki są Ewa i Jacek Budzowscy, a poczynając od tego roku Łódzka Caritas 

będzie je przyznawać corocznie w uznaniu za pomoc i wspieranie dzieł Caritas. 

  „W Domu Ojca” – dzień 85 urodzin, dniem pamięci Jana Pawła II 

Aby uczcić 85 rocznicę urodzin Jana Pawła II, która przypadała 18 maja 2005, Caritas 

Łódzka włączyła się w organizację dnia pamięci Jana Pawła II „W Domu Ojca”, który odbył 

się w Łódzkiej Archikatedrze pod patronatem Metropolity Łódzkiego Arcybiskupa 

Władysława Ziółka. W programie dnia znalazły się: Msza Św. w intencji Jana Pawła II, 

koncert Chóru Schola Cantorum Gospel Choir z Bełchatowa, „Tryptyk o Pasterzu” 

przedstawienie w wykonaniu DA5 w oparciu o „Tryptyk Rzymski” oraz Apel Jasnogórski 

przy pomniku Jana Pawła II. 

 Hocki-Klocki z Dobranocki w Kinie Charcie 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z kinem Charlie przy 

współpracy z Instytutem Teorii Literatury, Teatru i Sztuk 

Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, Filmoteką 

Narodową i Muzeum Kinematografii zorganizowała przegląd 

dobranocek lalkowych Studia Se-Ma-For „Hocki-Klocki z 

Dobranocki”, który odbył się w dniach 1 oraz 4 i 5 czerwca 

2005 roku. Pokazy organizowane w Dniu Dziecka 1 czerwca 
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miały charakter charytatywny, blisko 700 dzieci, rodziców i opiekunów obejrzało polskie 

bajki z ulubionych dobranocek. Na projekcje zaproszone zostały dzieci z rodzin ubogich, 

domów dziecka, świetlic środowiskowych i łódzkich przedszkoli. Przegląd miał na celu 

zapoznanie młodszej widowni z bajkami, które niosą ze sobą pozytywne, pozbawione 

przemocy treści. Dla starszych była to okazja do zapoznania się z historią rozwoju animacji, 

która obejmuje coraz szersze dziedziny sztuki. 

 „Karol – człowiek, który został Papieżem” 

Kolejna akcja realizowana wspólnie przez Kino Charlie  

i Łódzką Caritas. Decydując się na obejrzenie filmu o Janie Pawle 

II „Karol - człowiek, który został Papieżem” w Kinie Charlie 

widzowie włączali się w akcję charytatywną Łódzkiej Caritas, 

gdyż 50 groszy z każdego zakupionego biletu zostało 

przeznaczone na wsparcie programu na rzecz rozwoju ubogich 

dzieci i młodzieży regionu łódzkiego „Skrzydła”, realizowanego 

przez Caritas. Dzięki pozyskanym środkom jedno dziecko ma 

zapewnioną roczną pomoc w postaci dożywiania, wyprawki i refundacji wyjść szkolnych.  

 Kolonie Letnie: Drzewociny, Kolumna, Rochna, Poświętne 

W ramach akcji letniej Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała 11 turnusów, na których 

wypoczywało łącznie 971 dzieci i młodzieży. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc 

blisko 150 wolontariuszy, w tym wielu doświadczonych pedagogów, którzy stanowili kadrę. 

W ramach programu tegorocznych kolonii letnich zatytułowanego „A to Polska właśnie” 

dzieci i młodzież poznawały kulturę, historię, przyrodę Polski, a także dokonania wielkich 

Polaków. Dla dzieci z Domów Dziecka, zorganizowany został czterotygodniowy turnus 

kolonijny w Poświętnym – Studziannie. Na wypoczynku w ośrodku Caritas w Drzewocinach 

wypoczywały także dzieci i młodzież polonijna: 40 dzieci z Litwy oraz 40 dzieci z Ukrainy. 

 Piórnik 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS zorganizowały już po raz trzeci 

akcję charytatywną dla dzieci z ubogich rodzin pod hasłem: Piórnik. W sobotę  

3 września w kinie „Bałtyk” zorganizowany został specjalny pokaz filmu „Szeregowiec 

Dolot”. Aby zdobyć podwójne zaproszenie na ten pokaz należało przynieść artykuły 

niezbędne do szkolnej wyprawki: piórniki, długopisy, flamastry, zeszyty, bloki rysunkowe, 

papier do wycinanek, plastelina, linijki, cyrkle, itp. o wartości minimum 20 złotych.  

W zbiórkę artykułów poza kasami sieci Helios włączyły się Parafia Archikatedralnej  

Św. Stanisława Kostki oraz Parafia Św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. 

 61 Tydzień Miłosierdzia (2 – 8 października 2005) 

Tegorocznemu Tygodniowi Miłosierdzia towarzyszyło przesłanie „Eucharystia posłaniem do 

służby potrzebującym”. Przeżywaliśmy Tydzień Miłosierdzia zwracając uwagę na 

potrzebujących, którymi są: chorzy, starzy, samotni, bezrobotni, emigranci, głodni  

i ubodzy. Można żywić nadzieję, że owocem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia było 

odnajdywanie Chrystusa w potrzebujących. 

 Torba Miłosierdzia 2005 

Jest to akcja przeprowadzana przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej związana z działaniami na 

rzecz potrzebujących w ramach 61 Tygodnia Miłosierdzia. W ramach akcji w szkołach  

i parafiach Archidiecezji Łódzkiej zbierano artykuły żywnościowe, kosmetyki, artykuły 

szkolne i środki czystości z przeznaczeniem dla osób dla najuboższych. W parafiach  



 6 

i szkołach przez tydzień udostępnione były reklamówki Caritas z uczynkami miłosierdzia, 

które włączający się do akcji napełniają darami i przynoszą do parafii oraz szkół. Zebrane 

dary zostały rozdzielone wśród rodzin i osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem 

parafii oraz Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas. 

 Konferencja naukowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

W ramach obchodów XV-lecia działalności Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała konferencję naukową 

pod hasłem: „Społeczna odpowiedzialność biznesu. XV lat 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej”. Konferencja odbyła się  

7 października 2005 roku w auli Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. W konferencji 

uczestniczyli: Ks. Abp Władysław Ziółek Metropolita Łódzki, 

Wiceprezydent Miasta Łodzi Karol Chądzyński, Prof. Bogdan Gregor Dziekan Wydziału 

Zarządzania UŁ, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, świata nauki, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele Kościoła i studenci Wydziału Zarządzania. Uczestnicy 

spotkania podkreślali wagę podjęcia tematu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

oraz wyrażali nadzieję kontynuacji spotkań służących wymianie myśli  

i doświadczeń w tej kwestii. Wymiernym owocem konferencji jest również publikacja 

książkowa przygotowanych na tę okazję referatów. 

 Koncert charytatywny w Teatrze Wielkim 

W ramach obchodów XV – lecia Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej zorganizowała koncert charytatywny w wykonaniu 

Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego. Koncert 

odbył się 7 października 2005 roku w Teatrze Wielkim  

w Łodzi. Artyści wystąpili z programem „Pasjans na 

dwóch”, mieliśmy okazję usłyszeć największe przeboje 

każdego z twórców. Grzegorz Turnau życzył Łódzkiej 

Caritas „harmonii pieniędzy na pomoc potrzebującym dzieciom”. Środki finansowe 

pozyskane w ramach koncertu zostały przeznaczone na realizację programu Caritas: 

„Skrzydła”. Patronat honorowy nad koncertem sprawował Ksiądz Arcybiskup Władysław 

Ziółek Metropolita Łódzki. Patronat medialny objęli: Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia, 

TVP 3, Telewizja Toya.  

 V urodziny mBank – ciepłe posiłki w Łódzkiej Caritas 

W związku z piątą rocznicą powstania mBank postanowił zaangażować swoich Klientów  

w działania charytatywne. Za pomocą przelewu mTRANSFER Klienci przekazywali datki na 

rzecz wybranej organizacji charytatywnych w całej Polsce. W wyniku przeprowadzonej 

wśród Klientów mBanku akcji Caritas Łódzka miała możliwość sfinansowania 230 ciepłych 

posiłków w grudniu 2005 roku. 

 Koncert Charytatywny „Okaż Serce” 

Caritas Łódzka uczestniczyła w organizacji koncertu charytatywnego „Okaż Serce”, który 

odbył się 3 grudnia 2005 roku w Hali Sportowej. Koncert organizowany jest przez Prezydenta 

Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Dochód z tegorocznego koncertu wyniósł 33 tysiące 

złotych. Kapituła koncertu zebrane środki postanowiła przeznaczyć na zakup 110 rowerów, 

które zostaną przekazane dzieciom z ubogich rodzin za pośrednictwem stowarzyszeń 
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charytatywnych działających w Łodzi. Wolontariusze Caritas uczniowie XXI LO w Łodzi 

kwestowali podczas koncertu sprzedając pamiątkowe świeczki - serduszka. 

 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2005 

Już po raz 11 w okresie Adwentu Caritas zorganizowała akcję Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom. W tym roku swoją uwagę skupiliśmy głównie na problemach dzieci z rodzin 

dotkniętych bezrobociem. Właśnie na pomoc i wsparcie dla nich zostanie przeznaczony 

dochód z tegorocznej akcji. 10 groszy z każdej małej świecy Caritas przeznacza na projekty 

pomocy dzieciom poza granicami naszego kraju: Do tej pory pomoc została przekazana na 

projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Iraku Sudanie i Czeczeni. W roku 

2005 uzyskane fundusze zostaną przekazane na pomoc dzieciom w Afryce. W tym roku na 

terenie Archidiecezji Łódzkiej rozprowadziliśmy łącznie 91 tysięcy świec. W akcję 

dystrybucji świec włączyły się niemal wszystkie parafie oraz 45 Szkolnych Kół Caritas. 

 Serce na Gwiazdkę 

Już po raz trzeci w dniach od 5 

– 15 grudnia 2005, (od 

poniedziałku do piątku), ekipy 

Mikołajów i Aniołków  

z Łódzkiej Caritas odwiedzały 

dzieci z rodzin ubogich 

dysfunkcyjnych, wielodzietnych 

oraz dotkniętych problemem bezrobocia. W ten sposób dzięki niezastąpionym 

wolontariuszom akcji obdarowaliśmy w domach 800 dzieci. Tradycyjnie poza prezentami dla 

najmłodszych przygotowaliśmy również paczki rodzinne, w których znalazły się produkty 

spożywcze i kosmetyki. Po 16 grudnia rozpoczął się czas gwiazdkowych spotkań 

organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkoły, świetlice, ogniska 

wychowawcze i fundacje. Na tych spotkaniach przy pomocy Caritas prezenty otrzymało 

kolejne 1000 dzieci potrzebujących. Sprawiającym dużo radości dzieciom dodatkowym 

prezentem były bilety do kina Bałtyk na specjalny pokaz filmu „Kurczak Mały” oraz na 

przedstawienie „Królewna Śnieżka” w Teatrze Wielkim. Patronat honorowy nad tegoroczną 

akcją objęli: Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki, Prezydent Miasta 

Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Patronat medialny: Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia, Telewizja 

Polska Oddział w Łodzi, Telewizja TOYA, Radio Łódź. 

 Zbiórka z Centralwings na rzecz „Skrzydeł” 

W przedświątecznym tygodniu na pokładach linii lotniczych Centralwings rozpoczęła się 

zbiórka finansowa na rzecz pomocy ubogim dzieciom i młodzieży w ramach programu 

„Skrzydła” Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W ramach akcji dzięki życzliwości i hojności 

pasażerów zebraliśmy 5183,91 zł. 

 Dzieci z Ochronki Bałuckiej na wigilii w Restauracji SPATIF 

W ramach akcji „Serce na Gwiazdkę” restauracja SPATIF zgłosiła się do Łódzkiej Caritas  

z propozycją ufundowania wieczerzy wigilijnej dla potrzebujących dzieci. Osiemdziesiąt 

dzieci ze Świetlicy Środowiskowej i Oratorium działających przy Ochronce Bałuckiej przy  

ul. Brauna w Łodzi miało możliwość goszczenia w pięknych wnętrzach restauracji SPATIF. 

 Wigilia charytatywna w hali „Expo” 

Po raz ósmy Radio Łódź wspólnie z Łódzką Caritas i Polskim Czerwonym Krzyżem 

zorganizowało wieczerzę wigilijną na hali „Expo” dla ponad 300 najuboższych mieszkańców 
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Łodzi. Wspólną modlitwę zainicjował oraz błogosławieństwa zebranym udzielił Biskup 

Ireneusz Pękalski. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, któremu towarzyszył chór z Parafii 

Matki Bożej Królowej Pokoju „Cali dla Niego”. Sprawny przebieg spotkania nie byłby 

możliwy bez zaangażowania wolontariuszy Caritas (młodzież z Zespołu Szkół Nr 12 przy 

którym działa Szkolne Koło Caritas) oraz PCK. 

 „Szopka Batlejemska” 2005/2006 

Po raz dziewiąty z wspólnej inicjatywy Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity 

Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego na placu Katedralnym im. 

Jana Pawła II w Łodzi zbudowana została Szopka Betlejemska. Podczas trwania ekspozycji 

Caritas przeprowadzała finansową zbiórkę charytatywną na rzecz turnusów rehabilitacyjnych 

dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz dla seniorów, które corocznie 

organizowane są przez Łódzką Caritas w ośrodku w Drzewocinach. W wyniku 

przeprowadzonej zbiórki zebrano 9 tysięcy złotych. Budynek szopki zostanie przeniesiony do 

Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

w Drzewocinach, gdzie będzie wykorzystywany, jako budynek rehabilitacyjny. Mając na 

uwadze przyszłoroczną X – jubileuszową szopkę wśród studentów Wydziału Architektury 

Politechniki Łódzkiej przeprowadzony został konkurs na projekt Szopki Betlejemskiej 

2006/2007. Wśród 11 zgłoszonych projektów komisja nagrodziła projekt o nazwie „MSB”, 

którego autorkami są Magdalena Wadlewska i Maja Teodorczyk (załącznik VII). W skład 

komisji weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Kurii Archidiecezji Łódzkiej, Wydziału 

Architektury Politechniki Łódzkie oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP z Łodzi. 

Patronat medialny nad tegoroczną akcją objęli: Express Ilustrowany, Telewizja Polska 

Oddział 

 

III. PROGRAMY I PROJEKTY 
I. Zrealizowane projekty: 

 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005 

Celem projektu było przekazanie osobom najuboższym paczek z artykułami spożywczymi 

(ser żółty, ser topiony, mąka, makaron, ryż, mleko). W ramach projektu udało się objąć 

opieką około 7300 osób. 

Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej. Termin realizacji: luty-październik 2005 roku. 

 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005 – doposażenie 

magazynu 

Celem projektu było przeprowadzenie prac remontowych w magazynie, aby spełniał wymogi 

niezbędne przy przechowywaniu żywności. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: maj – październik 2005 roku 

 „Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OAZiS” 

Celem projektu było stworzenie szans osobom marginalizowanym i zagrożonym 

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

W ramach projektu prowadzone było pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne 

(prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne), Grupy Wsparcia, szkolenia podnoszące 

kwalifikacje beneficjentów, doradztwo zawodowe, poza tym była możliwość skorzystania  

z komputera, internetu, telefonu, z bieżącej prasy, fachowej literatury, z prysznica.  

W ramach realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty: 196 osób wzięło udział 

w szkoleniach, 59 osób brało udział w Grupach Wsparcia, 973 osoby skorzystały  
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z doradztwa zawodowego, 670 osób skorzystało z pośrednictwa pracy, 127 osoby 

skorzystały z porad specjalistycznych, 63 osoby znalazły stałe zatrudnienie. 

Źródło finansowania: PHARE 2002 środki Unii Europejskiej. Termin realizacji: maj 2004 – 

czerwiec 2005. 

 Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OAZiS – II edycja. 

Jest to kontynuacja pierwszej edycji projektu. W ramach realizacji projektu osiągnięte zostały 

następujące rezultaty: 188 osób skorzystało z doradztwa zawodowego, 134 osoby 

skorzystały z konsultacji specjalistycznych, 17 osób skorzystało z Grupy Wsparcia, 102 

osoby ukończyły szkolenia, 188 osób skorzystało z dodatkowego wsparcia.  

Źródło Finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2005 roku. 

 Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Projekt polegał na refundowaniu recept dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych, 

ubogich, pomocy psychologicznej (konsultacje z psychologiem) oraz pomocy medycznej  

w formie dyżuru pielęgniarskiego. 

Źródło finansowania: Wydział polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Termin 

realizacji: sierpień – listopad 2005 roku 

 Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci 

Celem projektu było: 

- łagodzenie skutków przemocy w rodzinie, braku miłości i poczucia bezpieczeństwa 

poprzez rozmowy indywidualne z psychologiem, pedagogiem, zajęcia  

z muzykoterapii etc., 

- zapewnienie dzieciom właściwej opieki po zajęciach szkolnych, 

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i oparcia jakie mogą znaleźć  

w opiekunach Świetlicy, 

- łagodzenie skutków głodu poprzez wydawanie gorącego, dwudaniowego obiadu, 

podwieczorku, paczek świątecznych, 

- wyrównywanie 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 przedstawienia, zwiedzanie muzea, samodzielne przygotowanie 

przedstawień, wieczorków poetyckich etc), 

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

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

Opieką Świetlicy objętych zostało 30 dzieci. 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Termin realizacji: marzec – 

grudzień 2005 

Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2005 

 Organizowanie i prowadzenie kuchni społecznych dla osób z problemem 

alkoholowym i ich rodzin 

Celem projektu było złagodzenie skutków głodu, którego przyczyną jest ubóstwo  

i marginalizacja beneficjentów, wynikająca z problemów alkoholowych podopiecznych. 

Działaniami podjętymi przy realizacji projektu było: wydawanie gorącego posiłku (zupa  
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z wkładką mięsną) w dni powszednie i paczki żywnościowej na dni wolne od pracy.  

W ramach projektu objętych pomocą zostało 190 osób. 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Termin realizacji: styczeń – 

grudzień 2005. 

 Dożywianie dzieci z rodzin skrajnie ubogich i patologicznych poprzez 

stołówki szkolne 

Celem projektu było łagodzenie skutków głodu wśród dzieci z rodzin najuboższych  

z terenu województwa łódzkiego. W ramach projektu dzieci otrzymywały obiad wydawany  

w stołówkach szkół, do których uczęszczały. 

Źródło finansowania: Caritas Polska, Zakłady Specjalne Totalizatora Sportowego  

w Warszawie. Termin realizacji: luty – grudzień 2005 roku. 

 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka w Drzewocinach 

Realizacja projektu polegała na doposażeniu sali rehabilitacyjnej w Drzewocinach w nowy, 

specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. 

Źródło finansowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Termin 

realizacji: lipiec – sierpień 2005 roku 

 Wypoczynek letni dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą 

Celem projektu było umożliwienie spędzenia wakacji dla 40 dzieci skrajnie ubogich, 

zamieszkałych na stałe na Ukrainie. Program kolonii „A to Polska właśnie” zakładał 

poznawanie przez dzieci piękna Polski, budowanie poczucia własnego dziedzictwa, opartego 

na podstawie tolerancji i szacunku dla każdego człowieka. Dzieci miały możliwość 

zaprezentowania obyczajów i kultury Ukrainy.  

Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Termin realizacji: od 6 

sierpnia do 19 sierpnia 2005 roku 

 Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, 

dysfunkcyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas  

w Drzewocinach 

Celem projektu było umożliwienie 50 dzieci z rodzin skrajnie ubogich, dysfunkcyjnych 

wyjazdu na kolonie letnie. Podczas kolonii dzieci poznawały kulturę, obyczaje Litwy, gdyż 

na koloniach gościły dzieci na stałe mieszkające na Litwie.  

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Łodzi. Termin realizacji: 9 lipca – 22 lipca 2005 

roku, 23 lipca – 5 sierpnia 2005 roku 

 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z Litwy 

Projektem objętych zostało 40 dzieci z rodzin ubogich, potrzebujących pomocy, Polaków na 

stałe zamieszkałych na Litwie. Dzieci miały możliwość zaprezentowania własnej kultury  

i obyczajów dzieciom z Polski, gdyż na koloniach przebywała też grupa dzieci z Polski.  

Źródło finansowania: Senat RP. Termin realizacji: 23 lipca – 5 sierpnia 2005 roku 

 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci potrzebujących 

Celem projektu było zapewnienie wyjazdu na kolonie dzieciom przebywającym w Domach 

Dziecka i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, które z powodu swojego wieku lub ciężkich 

schorzeń nie zostały zakwalifikowane na żadne inne kolonie. Na kolonie pojechało 47 dzieci 

w wieku od 3 do 15 lat. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: 19 lipca – 16 sierpnia 2005 roku 
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 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci potrzebujących w Ośrodku  

w Kolumnie 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom potrzebującym, najuboższym wyjazdu  

na kolonie letnie. W ramach realizacji projektu 450 dzieci spędziło wakacje na koloniach  

w Kolumnie. 

Źródło finansowania: Wydział Sportu Urzędu Wojewódzkiego. Termin realizacji: czerwiec – 

sierpień 2005 roku. 

 Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Ośrodka Kolonijno-

Rehabilitacyjnego w Drzewocinach 

Celem projektu była modernizacja stacji uzdatniania wody znajdująca się na terenie Ośrodka 

w Drzewocinach. Dzięki pracom remontowym woda, z której korzystają osoby przebywające 

w ośrodku spełnia wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2005 roku 

 Otwórz mi okno na świat – remont Świetlicy Środowiskowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej 

Celem projektu było zapewnienie dzieciom z rodzin skrajnie ubogich, możliwości 

przebywania w czystych, kolorowych i ciepłych pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej 

Caritas. Aby zrealizować ten cel wymieniono stare, zniszczone, nieszczelne okno  

i pomalowano ściany w pomieszczeniach Świetlicy. 

Źródło finansowania: Fundacja PRO CARITATE. Termin realizacji: lipiec – sierpień 2005 

roku 

 Organizacja i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych 

ubóstwem oraz niezaradnych życiowo 

Celem projektu było umożliwienie ludziom ubogim, niezaradnym życiowo, 

marginalizowanym, korzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, 

socjalnych, pedagogicznych – udzielanych przez wykwalifikowanych specjalistów  

z poszczególnych dziedzin. 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej. Termin realizacji: sierpień – 

grudzień 2005 roku 

 Aktywizacja Społeczna Młodzieży – Punkt Wsparcia „Przystanek 13 

Celem projekt była aktywizacja społeczna tzw. „trudnej” młodzieży, mieszkającej na terenie 

Bałut. W ramach realizacji projektu upowszechniono wśród młodych ludzi wiedzę  

o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, nauczono młodzież 

prawidłowych zachowań asertywnych, uświadomiono istnienie granic w kontaktach 

interpersonalnych, zapoznano ze sposobem radzenia sobie ze stresem, agresją, podniesiono 

kwalifikacje młodych ludzi, umożliwiono zdobycie podstawowych umiejętności obsługo 

komputera, internetu, a także umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych.  

Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2005 roku 

 Podziel się posiłkiem – dożywianie dzieci w szkołach 

Celem projektu było złagodzenie skutków głodu poprzez wydawanie dzieciom ciepłego 

obiadu w stołówkach szkolnych. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2005 roku 

 Kromka Chleba – doposażenie jadłodajni 

Celem projektu była poprawa stanu sanitarnego stołówki i zaplecza kuchennego, spełnienie 

wymogów wynikających z obowiązku wprowadzenia procedur tzw. HACCPu oraz 
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zwiększenia bezpieczeństwa pracy w kuchni. W ramach realizacji projektu zakupiono 

wymagany sprzęt i przeprowadzono prace remontowe kuchni. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2005 roku 

 Kromka Chleba – dożywianie dzieci poprzez stołówki szkolne 

Celem projektu było zapewnienie dzieciom najuboższym ciepłego obiadu, wydawanego  

w stołówkach szkół, do których dzieci uczęszczają. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: lipiec – grudzień 2005 roku 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych  

i zagrożonych bezdomnością – Pomocna dłoń 

W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące zadania: 

- dofinansowanie recept dla osób ubogich, bezdomnych lub zagrożonych 

bezdomnością, 

- pomoc finansowa, dzięki której możliwe było zdobycie przez osoby bezdomne  

lub zagrożone bezdomnością dowodów osobistych, 

- umożliwienie osobom z wykluczenia społecznego korzystania z prysznica, 

- zorganizowanie Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych, zagrożonych 

bezdomnością, skrajnie ubogich, 

- rozdanie paczek świątecznych. 

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć następujące rezultaty: paczki żywnościowe 

otrzymało 361 osób; dowody osobiste otrzymało: 20 osób; w Wieczerzy Wigilijnej 

uczestniczyło 170 osób; z refundacji recept skorzystało 115 osób. 

Źródło finansowania: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Caritas Polska 

Termin realizacji: listopad – grudzień 2005 roku. 

 Pomoc świąteczna 

Celem akcji było obdarowanie prezentami świątecznymi dzieci najuboższych z terenu 

województwa łódzkiego oraz osób niepełnosprawnych. W sumie 1500 osób otrzymało 

paczki świąteczne. 

Źródło finansowania: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Termin realizacji: 

grudzień 2005 roku 

 Modernizacja magazynów 

Celem projektu było przeprowadzenie prac remontowych w magazynie Caritas. Na co dzień 

w magazynie przechowywane są artykuły spożywcze, odzież, środki czystości, meble – 

wszystkie produkty, które służą pomocy osobom potrzebującym. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. Termin realizacji: grudzień 2005. 

II. Projekty złożone w konkursach – do tej pory brak wyników 

 Modernizacja Ośrodka Kolonijnego Caritas w Kolumnie 

Celem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w Ośrodku Kolonijnym 

w Kolumnie, zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych. 

Miejsca złożenia projektu: Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji Fundusz 

Kościelny. 

 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowego w Drzewocinach 

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu 

rehabilitacyjnego w Ośrodku Caritas w Drzewocinach.  
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Miejsce złożenia projektu: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pabianicach 

 Podejmowanie działań mających na celu prospołeczną i prawną edukację 

dzieci i młodzieży 

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności dokonywania 

prawidłowych wyborów i kształtowania właściwych postaw, w tym wykształcenie 

umiejętności opierania się naciskom ze strony otoczenia (zwłaszcza grup rówieśniczych). 

Miejsce złożenia projektu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji 

 Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą 

Celem projektu jest stworzenie stałej grupy wolontariuszy i uczestników działań 

charytatywnych podejmowanych przez Caritas na rzecz rodzin w kryzysie zamieszkujących 

rejon Bałut. Zwiększenie świadomości na temat problemów społecznych i stworzenie 

samoorganizujących się grup samopomocy wśród mieszkańców w celu rozwiązywania 

konkretnych problemów społeczności lokalnej. 

Miejsce złożenia projektu: Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji 

 Program wspierania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym i przestępczością: „Nie damy się wciągną”. 

Program obejmuje cykl spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek, poświęconych 

problemowi uzależnień, pozycji w grupie rówieśniczej, asertywności, rozwijaniu własnych 

zainteresowań, poznawaniu dziedzictwa kulturowego i bogactwa naturalnego Łodzi. Zakłada 

spotkania z ludźmi zajmującymi się zawodowo pracą z osobami uzależnionymi,  

z pracownikami dziedziny kultury, pasjonatami, artystami. Przewiduje indywidualne 

konsultacje dla beneficjentów u psychologa, socjoterapeuty i pracownika socjalnego w celu 

rozwiązywania konkretnych problemów.  

Miejsce złożenia projektu: Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji 

III Projekty, które nie otrzymały dofinansowania 

 Biuro Wolontariatu w Caritas archidiecezji Łódzkiej 

Celem projektu było podniesienie poziomu usług i możliwości działań podejmowanych  

w zakresie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej wolontariatu. 

Miejsce złożenia projektu: Fundacja Fundusz Współpracy Program PHARE 2003 

 Wyprawa do krainy wyobraźni 

Celem projektu było umożliwienie ubogim dzieciom, korzystającym ze Świetlicy 

Środowiskowej Caritas odkrycia i realizowania swoje hobby. 

Miejsce złożenia projektu: Fundacja J&S Pro BONO POLONIAE 

 Upowszechnianie wolontariatu i grup samopomocy 

Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat problemów lokalnych. 

Promowanie idei wolontariatu przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego  

i wolontariuszy, obejmującego pełen zakres zagadnień związanych z wolontariatem, miało 

przyczynić się do aktywizacji społecznej osób i rodzin, jak również przygotować ochotników 

do działań, jakie będą podejmować. 

Miejsce złożenia projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

 Wspieranie działań edukacyjnych, mających na celu aktywizację zawodową 

osób uzależnionych od alkoholu, bezdomnych przebywających  

w hostelach i schroniskach dla bezdomnych 
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Projekt miał polegać na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zakresu motywacji 

oraz konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu, bezdomnych 

przebywających w hostelach, schroniskach dla bezdomnych aktywizacji zawodowej  

Miejsce złożenia projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

 Integracja i aktywizacja społeczna 

Celem projektu było stworzenie stałej grupy wolontariuszy, koordynatorów i uczestników 

działań charytatywnych podejmowanych przez Caritas. Zwiększenie świadomości na temat 

problemów społecznych. 

Miejsce złożenia projektu: Ministerstwo Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Społecznych 

 Dożywianie dzieci najuboższych, pochodzących z terenów wiejskich 

Celem projektu było złagodzenie skutków głodu wśród dzieci z rodzin najuboższych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z terenów wiejskich poprzez: 

zapewnienie gorącego dwudaniowego posiłku dla 30 dzieci z terenów wiejskich 

województwa łódzkiego. 

Miejsce złożenia projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

 Moje niepełnosprawne – samodzielne dziecko 

Celem projektu było kształtowanie właściwych postaw rodziców niepełnosprawnych dzieci, 

eliminowanie tendencji nadopiekuńczych oraz innych niekorzystnych zjawisk  

w oddziaływaniach wychowawczych. Udzielenie rodzicom wsparcia psychologicznego  

i medycznego. Pokazanie możliwości radzenia sobie osób niepełnosprawnych w różnych 

sytuacjach życiowych. Zmniejszenie u rodziców lęków wynikających z troski o przyszłość 

niepełnosprawnego dziecka.  

Miejsce złożenia projektu: Fundacja PZU 

 Dożywianie dzieci ubogich, pochodzących z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym – poprzez stołówki szkolne 

Celem projektu było złagodzenie skutków głodu wśród dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. Dzieci miały otrzymywać gorący obiad, wydawany  

w stołówkach szkolnych. 

Miejsce złożenia projektu: Urząd Miasta Łodzi 

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób bezrobotnych 

Celem projektu była pomoc doradcza i informacyjna osobom bezrobotnym  

w podejmowaniu działań zmierzających do znalezienia pracy. 

Miejsce złożenia projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

 Organizacja imprezy Gwiazdkowej o zasięgu wojewódzkim 

Celem projektu było złagodzenie skutków głodu, rozpalenie płomyku nadziei i wiary  

w lepsze jutro, przywrócenie uśmiechu na twarzach dzieci, sprawienie by Boże Narodzenie 

było dla najuboższych rodzin świętem radosnego oczekiwania przy zastawionym stole  

i prezentami pod choinką. 

Miejsce złożenia projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej  

 Profilaktyka zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży 

Celem projektu było: uświadomienie dzieciom i młodzieży prawidłowych zachowań 

asertywnych, istnienia granic w kontaktach interpersonalnych, sposobach radzenia sobie  

ze stresem, agresją, trudnościami, przeżywanymi kryzysami, konieczności posiadania  

i pielęgnowania poczucia własnej wartości. 

Miejsce złożenia projektu: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia Publicznego 
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 „Bezpieczna Przystań” – modernizacja Świetlicy Środowiskowej dla dzieci 

Celem projektu było przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach Świetlicy,  

tak aby dzieci przebywały w przyjaznych, wesołych, przytulnych pokojach. 

Miejsce złożenia projektu: Departament Polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

 Dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Celem projektu było zapewnienie gorącego posiłku dzieciom z rodzin najuboższych  

z terenu województwa łódzkiego. 

Miejsce złożenia projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

 Ochrona przed przemocą domową 

Celem projektu było złagodzenie skutków przemocy domowej poprzez pomoc 

psychologiczną, uczestnictwo dzieci w warsztatach z muzykoterapii. Zastosowanie terapii  

dla rodziców stosujących przemoc domową – w formie grup wsparcia. 

Miejsce złożenia projektu: Wydział polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 

 Utworzenie Świetlicy Integracyjnej Polsko-Żydowskiej dla dzieci 

Celem projektu było utworzenie wspólnej Świetlicy dla dzieci polskich i żydowskich, 

poznawanie kultury polskiej i żydowskiej, odkrywanie wspólnej kultury i historii. 

Miejsce złożenia projektu: Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji. 

 Pierwszy krok w przyszłość – szkolenie z podstaw języka angielskiego  

i obsługi komputera dla młodzieży 

Projekt miał umożliwić młodym ludziom z rodzin ubogich zdobycie podstawowych 

umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz języka angielskiego. Realizacja projektu być 

może byłaby jedyną okazją do zdobycia przez tych młodych ludzi kwalifikacji zawodowych, 

szansą opuszczenia środowiska negatywnego społecznie.  

Miejsce złożenia projektu: Fundacja Kronenberg 

 Letnia Szkoła Przedsiębiorczości 

Celem projektu było zbudowanie lepszego wizerunku samego siebie poprzez zdobycie 

nowych umiejętności. Dostarczenie wiedzy z podstaw przedsiębiorczości – tworzenia 

biznesplanu, pozyskiwania środków na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności, 

tworzeniu wizerunku firmy, obszarów jej działania i języka obcego (angielskiego  

i niemieckiego). 

Miejsce złożenia projektu: Fundacja Kronenberga 

 

IV. WOLONTARIAT 
Wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej: 

 wspierali wychowawców w świetlicach Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Świetlicy 

Środowiskowej, „Pod Skrzydłami Anioła” i w punkcie wsparcia „Przystanek 13” (10 

wolontariuszy),  

 wspierali opiekunów w Domu Dziennego Pobytu,  

 stanowili całkowitą część kadry kolonijnej (120 wolontariuszy),  

 wspierali organizację akcji,  

 prowadzili działalność Szkolnych Kół Caritas, Przedszkolnych Kół Caritas, 

Akademickich Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych, 

 wykonywali prace biurowe, w siedzibie Caritas min: przeglądali strony internetowe  

w poszukiwaniu danych do projektów, informacji o konkursach, ogłaszanych przez 
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urzędy i instytucje, wspierali pracę recepcji i sekretariatu, tworzyli bazy danych 

Parafialnych Zespołów Charytatywnych. 

 pomagali w magazynie, 

 wspierali pracę doradców zawodowych w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej  

i Społecznej „OAZiS”,  

 prowadzili kursy i warsztaty dla beneficjentów Caritas: kurs autoprezentacji  

i aktywnego poszukiwania pracy, kursy języka angielskiego, 

 wykonywali świadczenia na rzecz indywidualnych osób, zgłaszających się o wsparcie 

wolontariusza: niepełnosprawnym, starszym – często samotnym i ubogim, wolontariusze 

pomagali w codziennych zakupach, porządkach, ugotowaniu obiadu, dojściu do lekarza, 

czy na niedzielną Mszę Świętą, dzieciom, których rodziców nie stać na opłacenie 

korepetytorów, czy opiekunów, pomagali w nauce i zapewniali ciekawe spędzanie czasu 

wolnego. 

W bazie wolontariuszy w roku 2005 znajdowało się 20 zgłoszeń wolontariuszy 

chcących okazjonalnie pomagać osobom indywidualnym, 17 osób świadczy pomoc 

regularną – odwiedzając swoich podopiecznych dwa do trzech razy w tygodniu, 

świadcząc im pomoc przez około 6 godzin tygodniowo (choć są także wolontariusze, 

którzy dostosowali swoje życie do potrzeb osób, którym pomagają i spędzają z nimi 

kilkanaście godzin dziennie). 

 

V SZKOLENIA 
W 2005 roku zostały przeprowadzone następujące szkolenia: 

 kurs języka angielskiego dla pracowników, wolontariuszy, podopiecznych Caritas – 

prowadzony wolontaryjnie (kurs trwa nadal), 

 szkolenie z podstaw obsługi komputera dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów 

Charytatywnych – przeprowadzony wolontaryjnie, 

 szkolenie integracyjne, wyjazdowe w Drzewocinach – dla wolontariuszy Parafialnych 

Zespołów Charytatywnych. 

 

VI. OŚRODKI 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Drzewocinach 

W 2005 roku w ośrodku wykonano szereg prac remontowo – adaptacyjnych: 

 Budynek „A”: umalowano salę kominkową. Uporządkowano pomieszczenie  

z głównym przyłączem energii elektrycznej. 

 Budynek „B”: sprawdzono stan techniczny modernizacji parteru budynku  

i wykonano niezbędne poprawki: uzupełnienie pęknięć, fugi w terakocie, malowanie. 

Wykonano naprawę elewacji zachodniej części budynku, uzupełniono braki, dokonano 

obróbki drzwi i okien. Umalowano korytarze na parterze budynku. 

 Budynek rehabilitacyjny: zainstalowano urządzenia do leczenia polem magnetycznym 

oraz aparat do elektroterapii, zakupione dzięki dofinansowaniu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 

 Kuchnia: odmalowano pomieszczenia kuchni i zmywaka. Naprawiono podziurawiony 

dach nad pomieszczeniami kuchni i jadalni oraz położono nową papę. 



 17 

 Budynek gospodarczy: wykonano instalację elektryczną w budynku gospodarczym  

i zaplanowano rozmieszczenie instalacji wodno – kanalizacyjnych. Uporządkowano 

pomieszczenia: usunięto przeterminowane materiały budowlane, zezłomowano 

zniszczone sprzęty, które zalegały w pomieszczeniach. Uporządkowano dziedziniec 

budynku gospodarczego: wywieziono gruz i śmieci, usunięto drzewa i korzenie, 

przeniesiono psy do nowych kojców, rozebrano stare kojce i uprzątnięto teren, na 

którym były zbudowane. Wykonano zabezpieczenia na okres zimy (drzwi, wrota itp.) 

 Teren zewnętrzny: przeniesiony został plac zabaw. Rozpoczęto remont urządzeń na 

placu zabaw. Wykonano coroczne czyszczenie kąpieliska i basenu przed sezonem 

kolonijnym. Zbudowano bacówkę i pokryto dach papą. Zbudowano nowe kojce dla 

psów (konstrukcja ze stali ocynkowanej na betonowym fundamencie, zadaszona 

dachem drewnianym). Przygotowane zostało boisko do piłki siatkowej (zlokalizowane 

w pobliżu kąpieliska). Zmodernizowano stację uzdatniania wody – zwiększono 

przepustowość filtrów, wymienione zostały wszystkie urządzenia wewnętrzne (filtry, 

hydrofor, sprężarka) i zewnętrzne (pompa), zainstalowano filtr UV oraz urządzenie 

dozujące podchloryn sodu do układu. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 

zbudowano odstojniki wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody wraz z systemem 

rozprowadzającym. Wycięto 11 drzew zagrażających bezpieczeństwu budynków, 

wycięte drzewa i gałęzie uporządkowano. 

W 2005 roku ośrodek przyjął ogółem prawie 2200 osób (wzrost o 22% w stosunku do roku 

2004) w tym m.in.: 564 dzieci i młodzieży (26%), 333 osoby niepełnosprawne (15%). 

Ośrodek Kolonijny w Łasku – Kolumnie 

W 2005 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

 W budynku mieszkalnym: wyremontowano toalety (wyburzono stare, zbudowano 

nowe). Z powierzchni starych toalet i przylegających do nich pokojów 

wygospodarowano pomieszczenie na pralnię oraz łazienki dla wychowawców  

(z wejściami z pokojów). Wymieniono instalację elektryczną na korytarzu budynku. 

Założono elektryczne wyciągi wentylacyjne w łazienkach dla dzieci. 

 W kuchni: zainstalowano brodzik do mycia garnków oraz umywalkę do mycia rąk, 

wymieniono elektryczne wyciągi wentylacyjne nad kuchenkami. 

 Teren zewnętrzny: wycięto 12 drzew zagrażających bezpieczeństwu budynków, 

wycięte drzewa i gałęzie uporządkowano. W ramach przygotowań do kolonii letnich 

przechlorowano studnię i wodociąg, wykonane zostały przeglądy instalacji 

kominowej, gazowej i elektrycznej (z niezbędnymi naprawami). 

W 2005 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku 4 turnusy kolonijne, w których 

uczestniczyło ogółem ponad 486 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało  

61 wychowawców. Poza sezonem letnim (kolonijnym) w ośrodku przebywały różne grupy 

szkolne i przyparafialne z terenu archidiecezji łódzkiej. 

 

Kalendarz ważniejszych wydarzeń w ośrodkach w 2005 

 Styczeń: miał miejsce szereg spotkań z projektantami modernizowanej stacji 

uzdatniania wody oraz specjalistami z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Projektanci 

obejrzeli ośrodek, zliczając wszystkie punkty poboru wody w celu obliczenia realnego 
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zużycia wody przy maksymalnym poborze. Na podstawie ww. obliczeń dostosowano 

wielkość urządzeń filtracyjnych projektowanej stacji. 

 Luty: otrzymaliśmy ofertę zakupu Volkswagena Transportera dostosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych. W dniach 11 – 19 lutego w ośrodku  

w Drzewocinach odbywały się zimowiska dla podopiecznych świetlicy dziecięcej 

Caritas. W dniu 7 lutego w siedzibie Caritas Archidiecezji Łódzkiej i na stronach 

internetowych umieszczone zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 

dostawę samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  

W dniach 28 lutego – 4 marca w ośrodku w Drzewocinach przebywali pracownicy 

ZAZ. 

 Marzec: w dniach 4 – 5 marca w ośrodku w Drzewocinach na rekolekcjach 

wielkopostnych przebywali członkowie Civitas Chrystiana z Łodzi. W dniach  

8 – 10 marca w ośrodku w Drzewocinach przebywali na warsztatach uczniowie 

Szkoły Muzycznej z Pabianic. W dniach 16 – 23 marca w ośrodku  

w Drzewocinach na rekolekcjach wielkopostnych przebywali uczniowie gimnazjum  

i liceum OO. Bernardynów (dwie tury). W dniu 18 marca odebraliśmy nowy pojazd 

służbowy – Volkswagen Transporter TDI dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, dofinansowany z budżetu PERON. W dniu 21 marca rozpoczęły 

się w ośrodku w Drzewocinach prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody. W dniu 

22 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach odbyło się 

spotkanie, podczas którego zaprezentowaliśmy dyrektorowi PCPR zakupiony pojazd 

(Volkswagen Transporter) oraz stosowne dokumenty (dowody zakupu, świadectwa 

homologacji, ubezpieczenia, dokumenty przetargowe itd.). Uzupełnienie dokumentów 

i przelew zostały uzgodnione na 31 marca 2005 roku. W dniach 24 – 27 marca 

(Triduum Paschalne) w ośrodku w Drzewocinach przebywali w ośrodku w 

Drzewocinach członkowie Szkoły Ewangelizacji. W dniu 31 marca w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach odbyło się spotkanie, podczas którego 

przekazaliśmy pełną dokumentację zakupionego pojazdu (Volkswagen Transporter) 

oraz dowód zapłaty. 

 Kwiecień: Wykonano prace ogrodnicze na terenie ośrodka. W dniach 9 – 10 kwietnia 

w ośrodku w Drzewocinach odbyło się skupienie pracowników i wolontariuszy 

ZDOH. W dniu 14 kwietnia w Drzewocinach odbyło się spotkanie z właścicielami 

działki sąsiadującej z ośrodkiem w Drzewocinach w sprawie uporządkowania kwestii 

spuszczania wody z basenu znajdującego się na terenie ośrodka do kanału 

przebiegającego przez działkę sąsiadów. Według relacji pp. Pawlaków, operat wodno 

prawny dla ośrodka stanowi, że woda powinna być odprowadzana bezpośrednio do 

rzeki, a nie przez ich działkę. Ponieważ chcą uporządkować swój teren i zasypać 

obecny spust wody, wnioskują, by Caritas wykonał własny spust wody z basenu do 

rzeki z pominięciem ich działki. Ustaliliśmy, że czyszczenie basenu przed sezonem 

odbędzie się jeszcze dotychczasową drogą, natomiast po uprzednim sprawdzeniu 

stanu prawnego operatu wodno-prawnego dla działek zostaną powzięte kroki 

rozwiązujące problem. W dniu 16 kwietnia odbyła się pielgrzymka pracowników 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej na Jasną Górę. Po południu uczestnicy pielgrzymki 

przyjechali na spotkanie integracyjne do ośrodka w Drzewocinach, gdzie w sali 

kominkowej odbyło się spotkanie integracyjne. W dniach 15 – 16 kwietnia w ośrodku 
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w Drzewocinach przebywali na skupieniu neoprezbiterzy archidiecezji łódzkiej.  

W dniach 18 – 19 kwietnia w ośrodku w Drzewocinach dokonano demontażu 

dotychczasowej pompy i zamontowano nową. Przy pomocy dźwigów ZWiK 

przeniesione zostały w tym czasie ciężkie elementy placu zabaw w ośrodku  

w Drzewocinach. W dniach 25 – 27 kwietnia w ośrodku przebywali ministranci  

i schola z parafii oo. Franciszkanów na Dąbrowie. W dniach 29 kwietnia – 1 maja  

w ośrodku odbyło się skupienie lekarzy z Warszawy 

 Maj: W dniu 6 maja miała miejsce dostawa płyt gipsowo – kartonowych do 

magazynów Kurii Archidiecezji Łódzkiej (darowizna od firmy Knauff). W dniach  

7 – 8 maja w ośrodku w Drzewocinach miało miejsce skupienie ZDOH oraz 

skupienie kręgów Domowego Kościoła. W dniu 10 maja rozpoczęła się wycinka 

drzew zagrażających budynkom ośrodka w Drzewocinach. W dniach 11 – 24 maja 

miał miejsce turnus rehabilitacyjny Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach.  

W dniu 12 maja zakończyło się czyszczenie kąpieliska w Drzewocinach. W dniach 26 

– 27 maja miały miejsce obchody rocznicy święceń kapłańskich. W dniu 27 maja 

nastąpił odbiór prac w stacji uzdatniania wody w ośrodku w Drzewocinach. W dniach 

30 maja – 12 czerwca w ośrodku w Drzewocinach odbywał się turnus rehabilitacyjny 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W dniu 31 maja remontowi poddane zostały zawory 

w instalacji wodno-kanalizacyjnej w Kolumnie. 

 Czerwiec: W dniu 3 czerwca przetransportowano do ośrodka w Kolumnie scenę 

potrzebną w czasie planowanych pikników Szkolnych Kół Caritas. W dniach 7 – 8 

czerwca w Kolumnie miały miejsce pikniki Szkolnych Kół Caritas. W pierwszym 

dniu uczestniczyło 400 uczniów szkół podstawowych, zaś w drugim – 270 uczniów 

gimnazjum i szkół średnich. W dniu 13 czerwca miała miejsce kontrola Sanepidu  

w ośrodku w Kolumnie pod kątem kwalifikacji obiektu do przeprowadzenia kolonii 

letnich. W dniach 13 – 15 czerwca w ośrodku w Drzewocinach przebywały dzieci  

z przedszkola integracyjnego w Bełchatowie. W dniu 15 czerwca miała miejsce 

kontrola straży pożarnej w ośrodku w Kolumnie pod kątem kwalifikacji obiektu do 

przeprowadzenia kolonii letnich. W dniu 17 czerwca miała miejsce kontrola instalacji 

kominowej w ośrodkach w Kolumnie i w Drzewocinach pod kątem kwalifikacji 

obiektu do przeprowadzenia kolonii letnich. W dniach 17 – 18 czerwca p. Jerzy 

Tomasik naprawiał instalację elektryczną w ośrodku w Kolumnie; p. Krzysztof 

Wieteska przeprowadził wycinkę drzew w ośrodku w Kolumnie. W dniu 20 czerwca 

dostarczono do ośrodka w Drzewocinach drewno do budowy bacówki. W dniach  

21 – 23 czerwca w ośrodku w Drzewocinach odbyły się rekolekcje kapłańskie.  

W dniach 25 czerwca – 8 lipca w ośrodku w Drzewocinach miał miejsce turnus 

rehabilitacyjny dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, zaś w ośrodku  

w Kolumnie odbył się I turnus kolonii letnich Caritas. W dniu 29 czerwca miały 

miejsce kontrole Sanepidu w ośrodkach w Kolumnie i w Drzewocinach. 

 Lipiec: W dniu 4 lipca Sanepid z Pabianic pobrał wodę do badania z wodociągu  

w ośrodku w Drzewocinach. W dniu 7 lipca miała miejsce kontrola Sanepidu  

w ośrodku w Kolumnie. W dniu 8 lipca pracownicy Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji dokonali chlorowania studni i wodociągu w ośrodku w Drzewocinach 

oraz dostarczyli cysternę z wodą do celów spożywczych. Przeprowadzone przez 

ZWiK i Sanepid badania wody z wodociągu wykazały obecność bakterii 
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zimnolubnych i pojedynczych kolonii bakterii Coli. W dniach 9 – 22 lipca odbył się  

I turnus kolonii Caritas w ośrodku w Drzewocinach. W dniach 10 – 23 lipca miał 

miejsce II turnus kolonii w ośrodku Kolumnie. W dniu 11 lipca ZWiK i Sanepid  

z Pabianic pobrali wodę do badania z wodociągu w ośrodku w Drzewocinach.  

W dniu 14 lipca Sanepid skontrolował stan wodociągu w ośrodku w Drzewocinach. 

W dniu 18 lipca rozpoczęła się naprawę dachu na kuchni i jadalni ośrodka  

w Drzewocinach. Odkryte zostały wszystkie dziury, osuszone, podpite deskami  

i załatane. Cała powierzchnia dachu na kuchni pokryta została nową papą. 

Oczyszczono również przewody kominowe i naprawiono tynki na kominach.  

W dniu 21 lipca miały miejsce kontrole Sanepidu w ośrodkach w Kolumnie  

i w Drzewocinach. W dniu 22 lipca ZWiK wykonał chlorowanie wodociągu  

w ośrodku w Drzewocinach. W dniach 23 lipca – 5 sierpnia odbył się II turnus 

kolonii Caritas w Drzewocinach. W dniu 25 lipca Sanepid w Pabianicach wydał 

decyzję o dopuszczeniu do użytku kąpieliska w ośrodku w Drzewocinach. W dniach 

25 lipca – 7 sierpnia miał miejsce III turnus kolonii Caritas w ośrodku w Kolumnie.  

W dniu 27 lipca miała miejsce kontrola przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu w ośrodku w Drzewocinach. 

 Sierpień: W dniu 1 sierpnia Sanepid z Pabianic pobrał wodę do badania  

z wodociągu w ośrodku w Drzewocinach. W dniach 6 – 19 sierpnia miał miejsce  

III turnus kolonii w Drzewocinach. W dniach 9 – 22 sierpnia miał miejsce  

III turnus kolonii Caritas w ośrodku w Kolumnie. W dniu 16 sierpnia w ośrodku  

w Kolumnie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję letnią Caritas z udziałem 

Księdza Arcybiskupa, lokalnych władz oraz firm i instytucji wspierających kolonie 

Caritas. W dniach 22 – 31 sierpnia w ośrodku w Drzewocinach odbył się turnus 

kolonijny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z ul. Tkackiej 

 Wrzesień: W dniach 2 – 15 września w ośrodku w Drzewocinach miał miejsce turnus 

rehabilitacyjny Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W dniu 6 września Sanepid  

z Pabianic pobrał wodę do badania z wodociągu w ośrodku w Drzewocinach.  

W dniach 15 – 16 września wyczyszczono szamba w ośrodku w Drzewocinach.  

W dniach 20 września – 3 października w ośrodku w Drzewocinach miał miejsce 

turnus rehabilitacyjny pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z ul. Piotrkowskiej.  

W ramach turnusu odbyła się uroczystość X-lecia organizacji turnusów. W dniu  

22 września w ośrodku w Drzewocinach odbyło się spotkanie kadry Wyższego 

Seminarium Duchownego w Łodzi. W dniu 24 września w ośrodku w Kolumnie 

odbył się piknik kadry kolonijnej Caritas 

 Październik: W dniu 4 października nastąpiło wprowadzenie na budowę 

odstojników wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w ośrodku  

w Drzewocinach. W dniach 5 – 8 października w ośrodku w Drzewocinach odbyły 

się warsztaty Szkoły Muzycznej z Pabianic. W dniu 10 października Sanepid  

z Pabianic pobrał wodę do badania z wodociągu w ośrodku w Drzewocinach.  

W dniach 13 – 14 października w ośrodku w Drzewocinach odbyły się warsztaty 

terapii zajęciowej. W dniach 17 - 20 października w ośrodku w Drzewocinach 

odbyły się warsztaty ZAZ. W dniach 19 października Sanepid z Pabianic pobrał 

wodę do badania z wodociągu w ośrodku w Drzewocinach; rozpoczęły się prace 

porządkowe dziedzińca budynku gospodarczego (wywóz gruzu, śmieci). W dniach  



 21 

21 – 22 października w ośrodku w Drzewocinach miało miejsce skupienie 

neoprezbiterów. W dniach 21 – 23 października w ośrodku w Drzewocinach miała 

miejsce konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej z par. Matki Bożej Anielskiej  

w Łodzi. W dniach 29 – 30 października w ośrodku w Drzewocinach miało miejsce 

skupienie ZDOH 

 Listopad: W dniu 2 listopada przygotowano dokumenty wniosku do Funduszu 

Kościelnego o dofinansowanie przebudowy skrzydła budynku w ośrodku  

w Kolumnie. W dniach 4 – 6 listopada miała miejsce konwiwencja wspólnoty 

neokatechumenalnej. W dniu 7 listopada miało miejsce szkolenie pracowników 

„Wędlinki” ośrodku w Drzewocinach. W dniach 11 – 12 listopada w ośrodku  

w Drzewocinach miało miejsce skupienie neoprezbiterów. W dniach 11 – 13 

listopada miała miejsce konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej ze Zduńskiej 

Woli. W dniu 14 listopada wprowadzony został regulamin ośrodka w Drzewocinach. 

W dniu 16 listopada odbyły się uroczystości odpustowe w ośrodku w Drzewocinach. 

W dniach 21 – 24 listopada w ośrodku w Drzewocinach miały miejsce warsztaty 

ZAZ. W dniu 24 listopada nastąpił odbiór robót związanych z budową odstojnika 

wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w ośrodku w Drzewocinach. W dniach 

25 – 27 listopada w ośrodku w Drzewocinach przebywali członkowie Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej 

 Grudzień: W dniu 3 grudnia w ośrodku w Drzewocinach miało miejsce szkolenie 

Parafialnych Zespołów Charytatywnych. W dniach 5 – 9 grudnia w ośrodku  

w Drzewocinach odbyły się warsztaty ZAZ. W dniach 10 – 11 grudnia odbyło się 

skupienie ZDOH. 

 

VII. DZIAŁ POMOCY CHARYTATYWNEJ 

PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 

Poprawiono warunki pracy i warunki dla podopiecznych Caritas, kształtowano 

postawy moralne i duchowe podopiecznych, umacniano odpowiedzialność za życie swoje  

i członków rodziny, pomoc w znalezieniu pracy, wspierano osoby, które nie mogą 

samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych, w miarę możliwości zaspokajano potrzeby 

bytowe podopiecznych. 

 

Tabela 1. Ilość posiłków wydanych decyzją Caritas 

  
Decyzją Caritas ze środków MOPS Miasto 

Miesiąc Ilość osób Ilość posiłków Wartość 

Styczeń 
54 1 674 3 888,00 

Luty 58 1 624 3 712,00 

Marzec 60 1 804 4 188,00 

Kwiecień 50 1 500 3 500,00 

Maj 40 1 240 3 000,00 

Czerwiec 40 1 200 2 720,00 



 22 

Lipiec 40 1 240 2 880,00 

Sierpień 40 1 240 2 880,00 

Wrzesień 50 1 500 3 400,00 

Październik 50 1 550 3 650,00 

Listopad 60 1 800 4 200,00 

Grudzień 60 1 860 4 380,00 

  Łącznie 18 232 42 398,00 

 

Łącznie w 2005 roku pomocy w formie posiłków udzielono 613 osobom, wydano 86 942 

posiłki na kwotę 248 528,00 zł. Posiłki składały się z zupy wzbogaconej wkładką mięsną  

i pieczywem. Na weekend dla korzystających z posiłków wydawane były paczki 

żywnościowe. Środki finansowe na przygotowanie posiłków pochodziły z MOPS Miasto, 

MOPS Śródmieście i Caritas.  

Przeniesiono Punkt Pomocy Charytatywnej (dalej PPCh) z ul. Gdańskiej 111 na  

ul. Wólczańską 108, wprowadzono nowe procedury pracy, wyposażono Punkt w dodatkowe 

komputery oraz sprzęt biurowy wygospodarowano i wyposażono oddzielne pomieszczenie 

dla specjalistów, udzielano nieodpłatnego poradnictwa w zakresie psychologicznym, 

prawnym, psychiatrycznym (11 specjalistów), rozwijano grupę wsparcia Anonimowych 

Alkoholików „RAZEM”, zwiększono zaangażowanie społeczne przez rozwój wolontariatu 

(obecnie 16 osób), rozpoznawano faktyczne potrzeby osób zgłaszających się po pomoc, 

kwalifikowano ich do określonych świadczeń, wydawano żywność, odzież, art.. chemiczne, 

posiłki, sprzęt gosp. domowego, włączono się we współpracę w ramach programów UE 

„Dożywianie najuboższej ludności”, pomagano podopiecznym w załatwianiu trudnych spraw 

w urzędach i szpitalach, parafiach, pozyskiwano sponsorów, nawiązano współpracę  

i kierowano podopiecznych po pomoc w ramach programu OAZiS (Ośrodek Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej). 

W ciągu roku z porad specjalistów skorzystały 633 osoby. W ramach programów 

unijnych każdego miesiąca z pomocy żywnościowej korzystało 2000 osób (osoby te 

uczestniczyły w programie dożywiania w ciągu roku 2005 otrzymując raz w miesiącu 

systematyczną pomoc żywnościową). 

Łącznie udzielono pomocy 13 840 osobom (2 475 rodzin), w tym, z porad specjalistów 

skorzystały 633 osoby. Wydano 173 856 kg żywności w ramach programu „Dostarczanie 

żywności dla najuboższej ludności UE 2005” dla 2000 osób. 

 

DOM DZIENNEGO POBYTU 

Zaplanowane cele zostały zrealizowane w całości, o czym świadczą: zainteresowanie  

i udział pensjonariuszy w zorganizowanych zajęciach, ich pozytywne opinie, zrealizowany 

harmonogram wyjść na zewnątrz, udział innych podmiotów w uroczystościach 

organizowanych przez DDzP np.: Miejskie Przedszkole nr 65, czy inne domy dziennego 

pobytu, SPPSS, zespół muzyczny z Pabianic, Dom Kultury w Pabianicach. 

Wszystkie realizowane zadania można zaprezentować w 3 kategoriach: 

 zadania codzienne (programowe) – rekreacyjno - edukacyjne o charakterze 

usprawniającym poszczególne sfery i funkcje -gimnastyka ruchowa, manualne, 

intelektualno – poznawcze, muzyczne, modyfikujące relacje międzyludzkie i inne. 

Zawierały zarówno pierwiastek duchowy jak i charakter stymulująco – terapeutyczny,  
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w dużym stopniu sami pensjonariusze decydowali o tym, w jakich formach aktywności 

chcą w danym dniu uczestniczyć, w ten sposób stając się ich współtwórcami, co 

wzmaga ich motywację do działania. Pensjonariusze zorganizowali się w grupę 

samopomocową, która organizuje pomoc dla chorych pensjonariuszy. 

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

państwowymi, lokalnymi, kościelnymi, czy między-instytucjonalnymi. Miały 

świąteczny, niecodzienny charakter, stanowiły okazje do silnego przeżycia 

emocjonalnego, wzruszeń, mobilizowały do zadbania o siebie, dobry wygląd, 

samopoczucie, właściwe relacje, wyzwalały gościnność. 

 zadania ponadprogramowe wynikające z potrzeb, doświadczeń, czy nowej oferty. Te 

zajęcia stanowiły rodzaj niespodziewanego przeżycia, zdarzenia, czasem dotyczyły 

zmiany w programie codziennych zajęć, czasem były uzupełnieniem oferty zajęć 

okazjonalnej – np.: nawiązanie współpracy z Muzeum Niepodległości i udział 

pensjonariuszy w prelekcji, czy zajęcia oferowane w ramach projektu socjalnego 

„Pokolenie – Pokoleniu”, organizowanie balu dla seniorów z domów dziennego pobytu 

(przedsięwzięcie dotyczy DDP z rejonu całej Łodzi), zorganizowanie klubu 

szachowego. 

Stan pensjonariuszy to: 87 osób, w tym 32 obiadowiczów i 55 pensjonariuszy wieku od 47 

do 90 lat. Przeważa większość kobiet (mężczyźni: 22, kobiety: 65). Zamieszkują oni 

dzielnice: Śródmieście, Bałuty, Retkinia, Widzew, Radogoszcz. Część z nich zajmuje 

mieszkania komunalne o dobrym stanie, a mały procent ma mieszkanie własnościowe, 

przepisane na dzieci. 

Efekty działań to: zachowana sprawność motoryczna w zakresie samoobsługi,  

w samodzielnym funkcjonowaniu, utrwalona sprawność intelektualna, lepsze rozumienie 

innych ludzi, mniej konfliktowa komunikacja między podopiecznymi, wrażliwość  

na potrzeby innych ludzi i chęć niesienia pomocy. Poprzez prowadzenie zajęć z udziałem 

podmiotów zewnętrznych rozwijana jest zarówno integracja międzypokoleniowa, jak  

i instytucjonalna. 

Instytucje, z którymi podjęto współpracę to: inne Domy Dziennego Pobytu – współpraca 

przy realizacji zadań o charakterze rozrywkowo – kulturalnych, Miejskie Przedszkole Nr 65  

i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi – współrealizacja zadań  

o charakterze integracji międzypokoleniowej, Teatr Nowy, Muzeum Archeologiczne – 

świadczyły usługi bezpłatnie, co umożliwiło udział w nich podopiecznych. 

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 

Celem świetlicy środowiskowej Caritas jest otoczenie wszechstronna opieką dzieci  

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Świetlica czynna jest  

5 dni w tygodniu /od poniedziałku do piątku/ w godzinach: 1430 - 1830. W niektóre soboty 

organizowane są wyjścia do kin, teatrów lub zajęcia rekreacyjno-sportowe. 

W roku 2005 do świetlicy uczęszczało od 30 do 33 dzieci. Mieszkają one w pobliżu świetlicy 

i uczęszczają do pobliskich szkół. Są to dzieci w wieku od 7 do 16 lat, 16 chłopców  

i 17 dziewczynek (stan na 33 dzieci). Wszystkie dzieci pochodzą z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 50% to rodziny niepełne. 6 rodzin to rodziny  

z problemem alkoholowym. Większość dzieci pochodzi z rodzin wielodzietnych.  
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W roku 2005 do świetlicy uczęszczało 3 dzieci specjalnej troski /2 dziewczynki SP klasa 4  

i chłopiec Gimnazjum Klasa 2/, przyjęte zostały również dzieci na wniosek kuratorów 

sądowych i pedagogów szkolnych. W czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymywały na 

przestrzeni całego roku dwudaniowy obiad i podwieczorek. Na weekendy natomiast 

otrzymywały pieczywo oraz słodycze. Każde dziecko miało możliwość wyjazdu na kolonie  

i zimowisko (rok szkolny 2004/2005) za symboliczną odpłatnością. W ciągu trwania roku 

szkolnego zajęcia świetlicowe dostosowywane były do potrzeb dzieci, a także ich możliwości 

intelektualnych, fizycznych i manualnych. W czasie całego roku prowadzona była doraźna 

pomoc higieniczna. W jej ramach odbywały się raz w miesiącu /dla dzieci rodziców/ 

szkolenia pielęgniarki w zakresie higieny i pielęgnacji ciała. 

Możemy mówić o 6 podstawowych kierunkach, w jakich toczyła się praca w świetlicy: 

 Dożywianie dzieci: na przestrzeni roku 2005 z dożywiania prowadzonego przez Caritas 

/obiady i podwieczorki / korzystało od 33 do 30 dzieci. Dzieci na weekend otrzymywały 

suchy prowiant i słodycze. 

 Pomoc w nauce, zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz indywidualne 

programy korekcyjne: w świetlicy jest zorganizowana pomoc przy odrabianiu lekcji,  

w której pomagają studenci U.Ł. Dla młodszych dzieci klas 1-3 prowadzone są zajęcia 

wyrównawcze oraz reedukacyjne z elementami logopedii (do prowadzenia zajęć 

logopedycznych pozyskano wolontariuszkę z doświadczeniem zawodowym w tej 

dziedzinie). Praca z dziećmi uwzględnia badanie prawidłowej lateralizacji w sytuacji 

występowania problemów szkolnych oraz zajęcia, w ramach, których realizowane są 

zalecenia psychologa wynikające ze stwierdzenia skrzyżowanej lateralizacji. Dla dzieci  

z zaburzeniami np.; mowy, percepcji wzrokowej; trudnościami np.: w czytaniu, pisaniu, 

konstruowane są indywidualne plany pracy. Dwa razy w tygodniu odbywa się nauka 

języka angielskiego w dwóch poziomach /I-III i IV-VI / dla wszystkich uczestników 

świetlicy. Uczniowie klas IV- VI mogą korzystać z korepetycji udzielanych dwa razy  

w tygodniu z matematyki. 

 Spędzanie czasu wolnego: codziennie przez 60/90 minut (w zależności od harmonogramu 

na dany dzień tygodnia) prowadzone są różnego rodzaju zajęcia świetlicowe wypełniające 

czas wolny od nauki i pracy korekcyjnej. Są to gry dydaktyczne i zabawy, nauka piosenek 

i pieśni, zajęcia plastyczne oraz zajęcia sportowe. Wszystkie zajęcia prowadzone  

w świetlicy pozwalają dzieciom rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Odbywały 

się wycieczki do kin, teatrów, muzeum. Dzieci w czerwcu odbyły również wycieczkę po 

ziemi łowickiej a także wraz z opiekunami i wolontariuszami, były w Arturówku.  

W czasie zabaw świetlicowych wykorzystywane są elementy gier socjoterapeutycznych 

(zabaw integracyjnych, gier i zabaw związanych z budowaniem poczucia własnej 

wartości, gier zabaw związanych ze wzmacnianiem zachowań asertywnych oraz 

prospołecznych). W roku 2005 (listopad) dzieci uczestniczyły w dwudniowej wycieczce 

do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Częstochowy. 

 Praca z rodziną. raz w miesiącu odbywają się spotkania dla matek w ramach grupy 

wsparcia. Spotkania mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi oraz uaktywnianie osób bezrobotnych pod hasłem „pomóż sobie”. Rodzice 

włączani są do prac porządkowych i zarobkowych na rzecz świetlicy – niestety głównie 

do pracy włączają się matki dzieci, ojcowie nadal pozostają bierni. 
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 Współpraca z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi. kierownik świetlicy jest  

w ciągłym kontakcie z pedagogami szkolnymi (SP 23, SP 26, SP 160). W roku 2005 

współpracę nawiązano również z np. szkołami: Szkoła Specjalna nr 6 oraz Gimnazjum nr 

24 i Gimnazjum nr 2. Wspólnie podejmowane są działania dydaktyczno –wychowawcze 

oraz praca z rodziną. Współpraca ta układa się bardzo dobrze i przynosi efekty. 

Uczniowie systematycznie uczęszczają do szkół i osiągają lepsze wyniki w nauce.  

W br. poprawiła się również współpraca z kuratorami sądowymi. 

 Pomoc materialna w miarę możliwości rodziny zabezpieczane są w odzież i środki 

czystości. W ciągu roku szkolnego uzupełniane było wyposażenie szkolne dzieci. Za 

niewielką odpłatność dzieci miały zorganizowany wypoczynek w czasie wakacji. Dzieci 

otrzymywały również pomoc finansową, ale bezgotówkową, dotyczącą zakupu leków  

(w uzasadnionych przypadkach – podstawą było okazanie recept). 

Efekty, jakie uzyskano w roku szkolnym 2004/2005 i roku kalendarzowym 2005 to: 

1. systematyczne uczęszczanie dzieci do szkół, 

2. kontakty rodziców ze szkołami i świetlicą celem podejmowania wspólnych działań 

wychowawczych, 

3. promocje dzieci w szkołach, 

4. zmiany w zachowaniu, 

5. zmniejszenie agresji w kontaktach z rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień, 

6. uaktywnianie rodziców, 

7. możliwość kontaktu ze sztuką i kulturą. 

Świetlica współpracuje z łódzkimi placówkami kulturalno – oświatowymi, Sądem, Szkołami 

Podstawowymi (SP 23, SP 26, SP 160), Gimnazjami nr 24 i nr 2. 

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. RYBNA 13 

We wrześniu 2005 roku została powołana do życia nowa placówka – Punkt Konsultacyjny 

„Przystanek 13”. Przez pierwszy miesiąc trwały prace związane z dostosowaniem 

pomieszczeń do potrzeb działalności placówki. Typowa działalność merytoryczna w/w 

jednostki rozpoczęła się w październiku ze względu na opóźnienia natury administracyjnej. 

Od tego czasu z ośrodkiem miało kontakt około 50 dzieci i młodzieży w wieku 4-24 lat. Na 

co dzień dzieci mają zapewnioną gorącą herbatę i słodycze. W początkowej fazie od 

października do grudnia 2005 działalność placówki opierała się o środki pozyskane  

w ramach projektu Urzędu Miasta Łodzi oraz pracę słuchaczy Wydziału Zaocznego 

Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Łodzi. Mimo tak krótkiej historii 

placówka pozyskała dla realizacji swoich celów wolontariuszy ze Szkoły Baletowej, 

pracownika socjalnego z MOPS – Śródmieście i policjantów z II Komisariatu Policji. 

Na przestrzeni 4 miesięcy w ośrodku odbyły się liczne zajęcia i imprezy plenerowe. 

Obchodzono Wigilię, Andrzejki, Karnawał. Dzieci współorganizowały lodowisko uliczne 

(pomogła straż pożarna), wykonywały kartki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum. 

Podopieczni ośrodka otrzymali paczki świąteczne oraz pomoc w zakresie odzieży sezonowej. 

Do grudnia w ośrodku pełnił dyżury pracownik socjalny i psycholog. Młodzież natomiast 

mogła uczestniczyć w zajęciach z informatyki i przygotowania zawodowego, które były 

prowadzone w salach udostępnionych przez Szkołę Policealną Pracowników Służb 

Społecznych na ulicy Snycerskiej 8. 
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SZKOLNE KOŁA CARITAS 

W wyniku podjętych działań w 2005 roku powstało 13 Szkolnych Kół Caritas, jedno 

Przedszkolne Koło Caritas oraz jedno Akademickie Koło Caritas. Obecnie mamy 66 SKC. 

Działalność SKC w roku 2005 była ściśle związana z misją Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Większość SKC przyłączyło się do przeprowadzanych przez Caritas akcji (np. Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom, Kartki Wielkanocne, Chleb Miłości i inne). Zadawalające jest to, 

że idea SKC zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Przykładem tego jest pierwsze 

Przedszkolne Koło Caritas, które skupia dzieci wieku przedszkolnego budząc w nich potrzebę 

wolontariatu. Również środowisko studenckie zainteresowało się ideą niesienia pomocy 

drugiemu człowiekowi. Pierwsze Akademickie Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność 

przy Wyższej Szkole Informatycznej w Łodzi. 

W czerwcu 2005 został zorganizowany po raz drugi Piknik SKC, który odbył się w ośrodku 

kolonijnym w Łasku - Kolumnie. Licznie przybyli mali wolontariusze ze swoimi opiekunami 

brali udział w programie przygotowanym przez słuchaczy Policealnej Szkoły Pracowników 

Służb Społecznych w Łodzi. 

Nowym elementem formacyjnym, który zastosowano w 2005 r. było Skupienie Adwentowe 

SKC w Kościele rektoralnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, poprowadzone przez Ks. Roberta Arndt i Ks. Marcina 

Grzelaka.  

Poniżej w dwóch tabelach (tabela nr 2 i 3) umieszczone zostały informacje dotyczące działań 

w ramach koordynacji SKC a także zestawienie SKC z wyszczególnieniem dekanatów  

i parafii Archidiecezji Łódzkiej. 

 

Tabela 3. Zestawienie SKC z podziałem na dekanaty i parafie 

Dekanat Łódź - Bałuty 

1.  Par. Dobrego Pasterza Szkoła Podstawowa nr 58 

2.  Par. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju 2. Szkoła Podstawowa nr 1 

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 111 

3.  Par. Zesłania Ducha Świętego 4. Szkoła Podstawowa nr 70 

5. Gimnazjum nr 2 

6. Szkoła Podstawowa nr 175 

Dekanat Łódź - Chojny 

4.  Par. Najśw. Maryi Panny Matki Odkupiciela 7. Szkoła Podstawowa nr 109 

5.  Par. Przemienienia Pańskiego 8. Gimnazjum nr 46 

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 

6.  Par. Świętego Rafała Kalinowskiego 10. Szkoła Podstawowa nr 130 

7. Par. Świętego Wojciecha 11. Gimnazjum nr 43 

12. Szkoła Podstawowa nr 162 

13. ZSO nr 5 

8. Par. Zmartwychwstania Pańskiego 14. Szkoła Podstawowa nr 110 

Dekanat Łódź - Dąbrowa 

9. Par. Matki Boskiej Anielskiej 15. Szkoła Podstawowa nr 83 

16. Szkoła Podstawowa nr 113 

10. Par. Matki Boskiej Fatimskiej 17. Szkoła Podstawowa nr 5 

18. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 

11. Par. Świętej Anny 19. Przedszkole Miejskie nr 65 

12. Par. Świętego Maksymiliana 20. Gimnazjum nr 45 
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21. Szkoła Podstawowa nr 174 

22. Gimnazjum nr 44 

23. Szkoła Podstawowa nr 64 

24. Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum 

13. Par. Trójcy Przenajświętszej 25. Szkoła Podstawowa nr 149 

Dekanat Łódź - Olechów 

14. Par. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 26. Szkoła Podstawowa nr 204 

15. Par. Świętego Jana Ewangelisty 27. Szkoła Podstawowa nr 205 

Dekanat Łódź - Radogoszcz 

16. Par. Najświętszego Serca Jezusowego 28. Szkoła Podstawowa nr 55 

29. Szkoła Podstawowa nr 65 

Dekanat Łódź – Retkinia 

17. Par. Chrystusa Króla 30. Szkoła Podstawowa nr 164 

Dekanat Łódź – Ruda 

18. Par. Świętego Franciszka z Asyżu 31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

19. Par. Świętego Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi 

Panny 

32. Szkoła Podstawowa nr 125 

33. Publiczne Gimnazjum nr 38 

Dekanat Łódź- Stoki 

20. Par. Matki Boskiej Różańcowej 34. Gimnazjum nr 33 

21. Par. Opatrzności Bożej 35. Szkoła Podstawowa nr 81 

36. Szkoła Podstawowa nr 120 

Dekanat Łódź – Śródmieście 

22. Par. Archikatedralna pw. Św. Stanisława Kostki 37. Szkoła Podstawowa nr 14 

38. Gimnazjum nr 5 

39. Zespół Szkół Społecznych nr 1 

40. Szkoła Podstawowa nr 46 

23. Par. Najśw. Imienia Jezus 41. ZSS nr 6 

24. Par. Podwyższenia Świętego Krzyża 42. Szkoła Podstawowa nr 160 

43. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci 

Słabosłyszących 

43. Liceum Ogólnokształcące nr XXI 

25. Par. Świętego Mateusza Ewangelisty 44. Szkoła Podstawowa nr 26 

45. Gimnazjum nr 26 

26. Par. Świętej Faustyny Kowalskiej 46. Szkoła Podstawowa nr 10 

Dekanat Łódź – Teofilów 

27. Par. Miłosierdzia Bożego 47. Gimnazjum nr 7 

28. Par. Świętego Jana Chrzciciela 48. Szkoła Podstawowa nr 169 

49. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

Dekanat Łódź – Widzew 

29. Par. Świętego Alberta Chmielowskiego 50. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 

30. Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 51. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci 

Niesłyszących 

31. Par. Świętego Kazimierza 52. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 

53. Gimnazjum nr 30 

Dekanat Łódź – Żubardź 

32. Par. Świętego Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi 

Panny 

54. Gimnazjum nr 24 

33. Par. Świętego Marka Ewangelisty 55. Gimnazjum nr 12 

Dekanat Tomaszowski 

34. Par. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski 56. Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. 

Dekanat Zelowski 

35. Par. Świętego Jana Chrzciciela 57. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego 

w Buczku 
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Dekanat Zgierski 

36. Par. Najśw. Maryi Panny Różańcowej 58. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu 

Dekanat Wolborski 

37. Par. Świętego Mikołaja Biskupa 59. Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Wolborzu 

Dekanat Pabianicki 

38. Par. Miłosierdzia Bożego 60. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach 

Dekanat Konstantynowski 

39. Par. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 61. Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim 

40. Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej 62. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku 

Dekanat Dłutowski 

41. Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP 63. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach 

Dekanat Aleksandrowski 

42. Parafia Świętych Archaniołów Rafał i Michała 64. Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

 

 

VIII. ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 
 Status i historia 

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej – Caritas Archidiecezji Łódzkiej (w skrócie ZDOH-

Caritas) działa w strukturze Caritas Archidiecezji Łódzkiej nieprzerwanie od 11 lutego 1995 

roku. Zgodnie ze swoim statutem prowadzi działalność mającą na celu udzielanie pomocy 

medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej osobom znajdującym się w terminalnym 

okresie chorób (w 90% przypadków – nowotworowych) oraz ich rodzinom. 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 Regionalną Kasą Chorych). Od 01.01.2005 r. ZDOH-Caritas 

udziela również porad w ramach poradni medycyny paliatywnej. ZDOH-Caritas prowadzi 

także działalność szkoleniową i formacyjną. 

 Źródła finansowania 

Główne źródło finansowania ZDOH-Caritas to wpływy z realizacji umów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

Wartość (zrealizowana) umów z NFZ za lata 2002 –2005 

Lp. Rok Wartość umowy 

1 2002 271.200,00 zł 

2 2003 252.960,00 zł 

3 2004 356.436,00 zł 

4 2005 393.192,00 zł 

 

Środki finansowe na działalność ZDOH-Caritas czerpał również z darowizn przekazywanych 

przez osoby fizyczne i prawne, wielkość wpływów z tego źródła w 2005 roku wynosi 

34.091,00 zł 

 Kierownictwo 

Koordynatorem ZDOH-Caritas i Kierownikiem NZOZ-Caritas jest dr Iwona Sitarska. 

Zastępcą Koordynatora ds. szkoleń i formacji jest dr med. Zofia Pawlak. Od września 2005 r. 

na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa ks. Robert Arndt pełni funkcję Zastępcy Dyrektora 

Caritas ds. formacji i Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej. 
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 Personel 

ZDOH-Caritas zatrudniał w ciągu 2005 r. łącznie 18 osób. Na umowę o pracę -10 osób  

(w tym 7 w pełnym wymiarze godzin), na umowę–zlecenie – 8 osób. Stały skład zespołu  

w 2005 r. to: 3 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, 1 kapłan, 1 księgowa,  

2 pracowników biura, w miarę potrzeb zespół wspomagało również 2 psychologów  

i dodatkowo czwarty lekarz. 

 Charakterystyka udzielanej pomocy  

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

dobę, przez 7 dni w tygodniu (stały kontakt telefoniczny) poprzez wizyty domowe planowe  

i interwencyjne. Każdy pacjent ma zapewnione: minimum 1 wizytę lekarską i 3 pielęgniarskie 

tygodniowo. Może 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 bez 

dodatkowych opłat specjalistyczne badania diagnostyczne, konsultacje lekarzy specjalistów 

(psychiatra, chirurg, pulmonolog, psycholog, dermatolog) oraz transport sanitarny. 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. 

 Zakres udzielonej pomocy w 2005 r. 

W 2005 roku ZDOH-Caritas objął opieką łącznie 270 chorych (wzrost o 17% w stosunku do 

roku 2004) W jednym czasie pod opieką znajdowało się średnio 30 pacjentów w hospicjum 

domowym, co dało łącznie w ciągu roku 11020 osobodni opieki (o 11% więcej niż w 2004 

r.); w tym czasie członkowie zespołu medycznego odwiedzili swoich podopiecznych 7532 

razy (wzrost o 7%). Przez cały rok udzielono 550 porad medycznych w ramach poradni 

medycyny paliatywnej zarówno w poradni jak i w domu (w tym 341 lekarskich), nie ma 

porównania do lat poprzednich, kiedy poradnia nie funkcjonowała 

 Wolontariat 

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

Caritas ma dwie grupy wolontariuszy: posługujących, czyli sprawujących domową 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, wolontariuszki tworzące grupę modlitewną oraz 

wolontariusze wspierający prace biura. 

W 2005 roku w ZDOH-Caritas posługiwało wolontaryjnie: 

 10 wolontariuszy w domach chorych,  

 23 wolontariuszy wspomagało nas organizacyjnie i modlitewnie, w tym: 8 osób 

odwiedzających chorych przebywajacych w Hospicjum Stacjonarnym i Oddziale 

Paliatywnym WSzS im. M. Kopernika w Łodzi 

 kilkunastu wykładowców kursu podstawowego i szkoleń dodatkowych 

Wolontariusze przygotowywani są do pracy w czasie 9-miesięcznego kursu „Podstawy opieki 

paliatywnej/hospicyjnej”, który rozpoczyna się w połowie marca i kończy w styczniu roku 

kolejnego. Absolwenci X edycji kursu (rocznika 2004/05) wzięli udział w uroczystości 

„rozesłania” 10 lutego 2005 roku w łódzkiej Archikatedrze. Spośród 35 uczestników tej 
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edycji kursu 16 osób ukończyło go, zaś 6 osób zdecydowało się rozpocząć posługę 

wolontariusza – 3 osoby w naszym hospicjum i 3 osoby w hospicjum pabianickim. 

15.03.2005 r. rozpoczęła się XI edycja kursu. Zgłosiło się ponad 120 osób, z czego 85 zostało 

uczestnikami kursu, a z tej grupy ponad połowa na skutek własnej decyzji lub decyzji 

organizatorów kursu nie ukończyła go. Do 26.01.2006 r. odbyły się 33 dwugodzinne 

spotkania w części teoretyczno-pokazowo-ćwiczeniowej; praktyki w oddziałach szpitalnych, 

dwukrotne rozmowy kwalifikacyjne z każdym z uczestników kursu oraz egzamin testowy.  

W tej edycji kursu po raz pierwszy wprowadzono półroczne staże przed podjęciem właściwej 

posługi. Ok. 30 osób zdecydowało się rozpocząć staż wolontaryjny, w tym 14 osób w domach 

chorych. 

 Formacja 

ZDOH-Caritas prowadził w 2005 roku szereg działań służących formowaniu swoich 

członków: 

- zorganizowano 3 wyjazdowe dwudniowe Dni Skupienia w ośrodku w Drzewocinach  

z udziałem zaproszonych kapłanów z kraju (ks. dr Bogusław Block, Mały Brat Moris 

Maurin, ks. Grzegorz Korczak, ks. dr Antoni Bartoszek), w których wzięli udział zarówno 

członkowie ZDOH-Caritas, jak i przedstawiciele innych hospicjów regionu łódzkiego 

oraz kandydaci na wolontariuszy; 

- zorganizowano 10 spotkań roboczych całego zespołu (personel medyczny + 

wolontariusze), połączonych zazwyczaj z katechezą i poprzedzonych adoracją 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy Caritas. 

- w każdy poniedziałek zbierała się na wspólnej modlitwie grupa modlitewna 

- Odbyło się 5 Mszy Świętych w intencji chorych i posługujących oraz 5 w intencji 

zmarłych-podopiecznych hospicjum 

- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla przyjaciół hospicjum  

- zorganizowano 5 spotkań z grupą rodzin osieroconych 

 Szkolenia 

ZDOH-Caritas jest zarówno organizatorem, jak i uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu opieki 

paliatywnej i hospicyjnej. W 2005 roku zorganizowano w siedzibie Caritas 5 wykładów dla 

personelu medycznego i wolontariuszy ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej 

województwa łódzkiego, poruszających rozmaite szczegółowe zagadnienia pomocy 

paliatywnej. Zorganizowano w Drzewocinach szkolenie-warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek 

hospicjów woj. łódzkiego na temat bólu. Lekarze i pielęgniarki oraz personel administracyjny 

ZDOH-Caritas brał w ciągu roku wielokrotnie udział w szkoleniach i konferencjach 

organizowanych przez inne wiodące ośrodki hospicyjne w kraju. Zorganizowano 

wspomniany wcześniej kurs podstawowy dla kandydatów na wolontariuszy 

 Inne działania 

Po raz drugi ZDOH-Caritas wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Hospicjum 

to też Życie”, prowadzonej w tym roku pod hasłem: „Zdążyć z prawdą”. W ramach kampanii 

zorganizowano publiczną debatę pt. „Człowiek współczesny wobec agonii” pod honorowym 

patronatem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka oraz koncert muzyki 

poważnej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. H.Wieniawskiego w Łodzi, podczas 

którego przeprowadzono kwestę na rzecz hospicjum. Efektem naszego udziału w kampani 

będzie pakiet sprzętu, który otrzymamy w darze na początku 2006 roku. 
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Wynegocjowano i podpisano umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2006 rok  

w zakresie hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Wartość umowy: 

399.912,00 zł 

 

IX. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
Celem Zakładu Aktywności Zawodowej przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest rehabilitacja 

zawodowa, społeczna i fizyczna zatrudnionych w nim osób niepełnosprawnych. 

 Rehabilitacja 

W związku z utrudnionymi warunkami lokalowymi praca nad rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych nie przebiegała zgodnie z oczekiwaniami zespołu. Chłodne 

pomieszczenia, awaryjność urządzeń biurowych dezorganizowały pracę zakładu. Jednakże 

nadzieje związane z perspektywą przyniesienia zakładu z Pabianic do Łodzi i oczekiwanie na 

lepsze warunki lokalowe, a także położenie nowej siedziby bliżej miejsca zamieszkania osób 

niepełnosprawnych pozwoliły na wypracowanie wszystkich podstawowych zasad 

współpracy, realizację rehabilitacji, chętny udział niepełnosprawnych w szkoleniach  

i w pracy produkcyjnej. Poznano możliwości osób niepełnosprawnych w zakresie uczenia się, 

wytrwałości i chęci do pracy i rehabilitacji.  

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

W roku 2005 dosyć sprawnie działała Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. Opracowano formularze wniosków o zapomogi i refundację wczasów. 

Wypłacono refundację wczasów pod gruszą pracownikom posiadającym prawa do 

korzystania z tych świadczeń. Na koszt ZFŚS zorganizowano wyjazd pracowników ZAZ na 

pielgrzymkę do Częstochowy. Zakupiono bony towarowe do hipermarketu TESCO. 

 Nagroda w konkursie 15-lecia Caritas 

Pracownicy ZAZ brali udział w konkursie Caritas Polska oraz Fundacji Pro Caritate na 

projekt upominku z okazji 15-lecia Caritas. Zakład wygrał ten konkurs i otrzymał główną 

nagrodę w postaci sprzętu komputerowego o wartości 6.000zł. Ponadto pracownicy podczas 

uroczystego wręczenia nagrody mieli zaszczyt gościć przedstawicieli organizatorów konkursu 

– Dyrektora Caritas Polska Ks. Adama Derenia i Prezesa Fundacji Pro Caritate p. Marka 

Francuza. 

 Akcje i uroczystości 

Znaczącymi dla atmosfery pracy i owocnymi w pobudzaniu chęci do prowadzenia działań 

rehabilitacyjnych były wszystkie udziały zakładu w uroczystościach i akcjach Caritas, jak np. 

Serce na Gwiazdkę czy Szopka Betlejemska przy Archikatedrze Łódzkiej. 

Pracownicy chętnie uczestniczyli w akcjach prowadzenia stoiska handlowego  

w hipermarkecie TESCO Łódź-Widzew, gdzie promowali akcje Caritas, takie jak Serce na 

gwiazdkę, Kromka chleba itp. Współpraca z hipermarketem TESCO znacznie się rozwinęła  

i stoisko zakładu ma szansę na stałe zaistnieć w pasażu sklepu. 

Z wewnętrznego życia zakładu zaobserwowano, że znaczącą rolę w budowaniu atmosfery 

pracy odgrywają msze święte w intencji solenizantów. Zebranie dużej grupy pracowników na 

nabożeństwie, które daje możliwość integracji oraz chwilę do przemyśleń owocuje 

pozytywnym nastrojem. Ponadto pozytywnie odbierany jest fakt celebrowania mszy 

imieninowych przez dyrektorów Caritas. 


