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I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY 
 

A. PODJĘTE DZIAŁANIA: 

1. Koordynacja odbioru i organizacja świetlicy dziecięcej przy ul. Piotrkowskiej 85. 

2. Organizacja bankietu dla sponsorów Szopki Bożonarodzeniowej 2005. 

3. Koordynacja Balu Seniorów od strony organizacyjnej. 

4. Koordynacja spraw dotyczących podpisania umów przez Hospicjum z Gazownią 

Łódzką, Wodociągami i MPO. 

5. Organizacja poczęstunku na sali konferencyjnej dla pracowników Caritas z okazji  

16-stej rocznicy powstania Caritas. 

6. Organizacja imprez, spotkań świątecznych dla podopiecznych wszystkich świetlic 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

7. Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko wychowawców i kierownika 

świetlicy przy ul. Gdańskiej. 

8. Opracowanie regulaminu używania pojazdów służbowych Caritas w celach 

służbowych i prywatnych. 

9. Organizacja uroczystości poświęcenia nowej siedziby Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Łodzi, przy ul. Gogola 12. 

10. Organizacja i koordynacja pielgrzymki do Krakowa dla pracowników Caritas na 

spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. 

11. Pomoc w organizacji kolonii letnich Caritas. 

12. Pomoc organizacyjna w realizacji telewizyjnego spotu reklamowego Wigilijnego 

Dzieła Pomocy Dzieciom przez Caritas Polska. 

13. Nadzór nad projektem przebudowy recepcji (połączenie kasy z recepcją). 

14. Opracowanie i nadzór nad dokumentacją wyposażenia pracowników. 

15. Opracowanie ankiety dotyczącej adaptacji pracowniczej w Caritas.  

16. Opracowanie procedury adaptacji pracowniczej w Caritas (praca podyplomowa 

„Specyfika adaptacji pracownika w Caritas Archidiecezji Łódzkiej”). 

17. Opracowanie programu kolonijnego na rok 2007. 

18. Pomoc w organizacji spotkania kadry kolonijnej w Kolumnie. 

19. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń biurowych oraz sieci 

telefonicznej. 

20. Legalizacja gaśnic we wszystkich siedzibach Caritas. 

21. Organizacja odpustu w Caritas (2 grudnia). 

22. Koordynacja pracy wolontariuszy podczas koncertu „Okaż serce”. 

23. Koordynacja akcji charytatywnej dla dzieci „Serce na gwiazdkę”. 

24. Koordynacja bankietu dla sponsorów i darczyńców akcji „Serce na gwiazdkę”. 

25. Pomoc w organizacji wigilii dla poszczególnych jednostek Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej 

26. Koordynacja zakupu pojazdów służbowych: Żuk, Łada, Fiat Panda, Fiat Ducato 

27. Koordynacja bieżących zakupów i transportu na potrzeby działalności poszczególnych 

jednostek Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 

B PRZEPROWADZONE PRACE REMONTOWE I ADAPTACYJNE: 

1. Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni. 

2. Wymiana instalacji gazowej. 

3. Wymiana okien na jadalni. 

4. Remont zaplecza kuchennego (pomieszczenia socjalne). 

5. Naprawa dachu od strony ul. Gdańskiej.  
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6. Wymiana okien i malowanie w pokoju księgowości i w gabinecie zastępcy dyrektora 

oraz założenie nowych parapetów. 

7. Wymiana centrali telefonicznej. 

8. Wymiana drzwi wejściowych od strony ul. Gdańskiej. 

9. Wyczyszczono i odmalowano ławki od ul. Kopernika. 

10. Przeprowadzono deratyzację i dezynsekcję w pomieszczeniach parterowych  

i w piwnicach w siedzibach Caritas przy ul. Gdańskiej i ul. Wólczańskiej. 

11. Instalacja żaluzji w gabinecie zastępcy dyrektora i w pomieszczeniach księgowości. 

12. Czyszczenie elewacji na podwórku w siedzibie przy ul. Gdańskiej. 

13. Naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu od. ul. Kopernika. 

14. Remont kuchni Caritas 

15. Zabezpieczono przed wilgocią ścianę od strony placu zabaw przy ul. Gdańskiej. 

16. Malowanie toalety Domu Dziennego Pobytu. 

17. Montaż żaluzji w pokoju biurowym DDzP i świetlicy oraz w gabinecie lekarskim. 

18. Remont magazynu warzywnego. 

19. Remont sekretariatu: wymiana okien, parapetów, grzejników, wykładziny dywanowej, 

oświetlenia, założenie żaluzji, malowanie. 

20. Remont gabinetu dyrektora: podział pomieszczenia na gabinet dyrektora i małą salę 

konferencyjną, wymiana okien, parapetów, drzwi, grzejników, cyklinowanie parkietu, 

wymiana oświetlenia, założenie żaluzji, wygładzenie ścian, malowanie. 

21. Remont sali konferencyjnej: wymiana okien, parapetów, wygładzenie ścian, obniżenie 

sufitu, wymiana grzejników i oświetlenia, instalacji elektrycznej, montaż nagłośnienia, 

montaż rolet, malowanie, cyklinowanie parkietu, montaż krzyża. 

 

III. DZIAŁ POMOCY CHARYTATYWNEJ 
 

A. PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 
1. Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb 

podopiecznych zgłaszających się do Punktu i udzielaniem im stosownej pomocy. 

Podopiecznym Punktu są osoby przebywające na terenie Archidiecezji Łódzkiej, 

pozostające w trudnych sytuacjach życiowych, bezrobotne, bezdomne bądź zagrożone 

bezdomnością, z niskimi dochodami lub ich brakiem, rodziny wielodzietne, rodziny 

niepełne, chorzy, niepełnosprawni, uzależnieni od alkoholu, zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

2. W 2006 roku 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 do OAZiS (Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej) 

oraz innych instytucji, z którymi Punkt Pomocy współpracuje.  

3. Poza udzielaniem pomocy żywnościowej, odzieżowej, wydawania decyzji na ciepłe 

posiłki Pracownicy Punktu udzielali również wsparcia emocjonalnego podopiecznym, 

kształtowali postawy moralne i duchowe podopiecznych, umacniali odpowiedzialność za 

życie podopiecznych i członków ich rodzin. 

4. W ramach programów unijnych każdego miesiąca z pomocy żywnościowej korzystało 

1800 osób (osoby te uczestniczyły w programie dożywiania w ciągu roku 2006 otrzymując 

raz w miesiącu systematyczną pomoc żywnościową). Łącznie udzielono pomocy  

9336 osobom (2672 rodzin). Wydano 136326 kg żywności w ramach programu 

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005” dla 1800 osób. Wydano 
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również 42890 kg artykułów zakupionych przez Caritas i pozyskanych w formie 

darowizny. 

 
Tabela 1. Ilość posiłków wydanych decyzją Caritas 

  Decyzją Caritas ze środków MOPS Miasto 

Miesiąc Ilość osób Ilość posiłków Wartość 

Styczeń 60 1 860 4 260,00 

Luty 60 1 680 5 040,00 

Marzec 30 0 930 2 790,00 

Kwiecień 50 1 500 4 500,00 

Maj 59 1 829 5 487,00 

Czerwiec 36 1 080 3 240,00 

Lipiec 57 1 767 5 301,00 

Sierpień 42 1 302 3 906,00 

Wrzesień 37 1 092 3 276,00 

Październik 54 1 514 4 542,00 

Listopad 190 3 844 11 532,00 

Grudzień 284 7 701 23 103,00 

  Łącznie 260 99 76 977,00 

 

5. Łącznie w 2006 roku pomocy w formie posiłków udzielono 667 osobom, wydano  

83 972 posiłki na kwotę 251 916,00 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.  

 

B. DOM DZIENNEGO POBYTU 
1. 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, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, Muzeum 

Historii Miasta Łodzi. 

2. 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, 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. Działa grupa samopomocowa powstała  

w 2005 roku, 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. 
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 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 

praktykantek ze SPPSS, organizowanie II edycji balu dla seniorów z domów dziennego 

pobytu (przedsięwzięcie dotyczy DDP z rejonu całej Łodzi), działanie klubu 

szachowego. 

3. Stan pensjonariuszy to średnia 87 osób (od stycznia do lipca), w tym  

32 korzystających z obiadów i 55 pensjonariuszy, natomiast od sierpnia do grudnia stan 

ten wynosi 98 osób, w tym 51 korzystających z obiadów i 47 pensjonariuszy w wieku od 

47 do 90 lat (Przeważa większość kobiet 70%). 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. 

4. 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. 

5. Instytucje, z  którymi podjęto współpracę: 
Domy Dziennego Pobytu – współpraca przy realizacji zadań o charakterze rozrywkowo – 

kulturalnych m.in. a) Dom Dziennego Pobytu z ul. Krzemienieckiej 7/9; b) Dom 

Dziennego Pobytu z ul. Piotrkowskiej 225. Miejskie Przedszkole Nr 65 i Szkoła 

Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi – współrealizacja zadań  

o charakterze integracji międzypokoleniowej, Teatr Nowy, Muzeum Archeologiczne – 

świadczyły usługi w systemie non profit co umożliwiło udział w nich, podopiecznych, 

Muzeum Historii Miasta Łodzi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

C. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 
1. Celem Świetlicy Środowiskowej Caritas jest otaczanie wszechstronną opieką dzieci, 

które wywodzą się z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w wielu 

przypadkach dotkniętych problemem alkoholowym. Działalność Świetlicy pozwoliła na 

pełną realizację zamierzonego celu.  

2. W okresie sprawozdawczym Świetlica czynna była 5 dni w tygodniu /od poniedziałku 

do piątku/ w godzinach: 14.30 – 18.30 w pierwszym półroczu i 14.00 – 18.00  

w miesiącach od września do grudnia. Oprócz tego organizowane były za wiedzą i zgodą 

rodziców zajęcia sportowe po godz. 18 oraz wyjścia do teatru i wycieczki w niektóre 

soboty. W ciągu całego 2006 roku otoczono wszechstronną opieką 30 dzieci. Są to dzieci 

w wieku od 7 do 16 lat, w tym 20 dziewczynek i 10 chłopców. Opieka ta obejmowała 

sferę dydaktyczną, materialną i wychowawczą. Dzieci uczęszczające do Świetlicy 

przyjęte zostały na podstawie podań rodziców lub wniosków pedagogów szkolnych oraz 

kuratorów sądowych. Upoważniony pracownik Świetlicy dokonał rozpoznania  

i weryfikacji sytuacji rodzinnej i materialnej przyjmowanych podopiecznych. W czasie 

pobytu w Świetlicy dzieci otrzymywały gorący dwudaniowy posiłek ( obiad) oraz 

podwieczorek. Na czas weekendu zaopatrywane były w suchy prowiant – pieczywo  

i słodycze. 

3. W ciągu całego 2006 roku prowadzone były zajęcia świetlicowe, dostosowane do 

możliwości intelektualnych i fizycznych dzieci, a mające na celu zaspokojenie potrzeb 

dzieci i ich rozwój. Organizowana była również pomoc w odrabianiu lekcji i odbywały się 
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różnego rodzaju zajęcia reedukacyjne i kompensacyjne. Personel Świetlicy utrzymywał 

stały kontakt z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi, służąc pomocą dzieciom  

i ich rodzinom w rozwiązywaniu wszelkich trudnych sytuacji. 

4. W czasie całego roku prowadzona była doraźna pomoc higieniczna. W jej ramach 

odbywały się okresowe przeglądy stanu higieny wychowanków, czystości włosów i skóry 

głowy oraz pogadanki na temat pielęgnacji ciała. 

5. Podejmowana była również praca z rodzicami, przybierała ona różnorakie formy 

(rozmowy indywidualne i konsultacje, zebrania z rodzicami, udział rodziców w pracach 

na rzecz Świetlicy). 

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

w Świetlicy: 

 Dożywianie dzieci. Na przestrzeni całego roku prowadzone było dożywianie,  

z którego korzystało 30 dzieci. W czasie pobytu w Świetlicy (od poniedziałku do 

piątku) dzieci otrzymywały codziennie dwudaniowy gorący obiad oraz podwieczorek. 

Dotyczy to również sobót, w które organizowane były całodniowe wycieczki. Poza 

tym na weekendy zaopatrywano dzieci w suchy prowiant – pieczywo i słodycze. Dla 

wszystkich dzieci zostały przygotowane i wydane im paczki świąteczne, zawierające 

produkty spożywcze, owoce oraz słodycze. W ten sposób pomoc skierowano nie tylko 

do dzieci, lecz również do ich rodzin. 

 Praca środowiskowa – pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjne i kompensacyjne.  

W czasie trwania roku szkolnego w harmonogramie zajęć świetlicy przewidziany jest 

stały czas na odrabianie lekcji, pracownicy Świetlicy i kompetentni wolontariusze 

służą pomocą w nauce, pomagają wyrównywać zaległości i nadrabiać braki. Dla 

dzieci młodszych prowadzone były zajęcia wyrównawcze, uczniowie starszych klas 

szkoły podstawowej i gimnazjaliści mogli korzystać z pomocy w formie korepetycji, 

szczególnie z przedmiotów ścisłych. W ciągu całego okresu odbywała się nauka 

języka angielskiego raz w tygodniu w podziale na dwie grupy. Prowadzone  

w Świetlicy zajęcia miały bardzo różnorodny charakter i dawały szansę wszystkim 

dzieciom na rozwijanie zainteresowań i zdolności. W poszczególne dni tygodnia 

według zaplanowanego harmonogramu odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczno – 

taneczne, filmowo – literackie, sportowe. Przeprowadzono gry i zabawy, 

organizowano konkursy, przygotowywano okolicznościowe inscenizacje. Wspólnie 

organizowano obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka czy Dnia 

Ojca, przygotowano zabawy andrzejkowe i mikołajkowe. W przygotowaniu tych 

uroczystości pomagali wolontariusze oraz studenci Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych. Działania edukacyjne i wychowawcze wspomagały rozwój dzieci  

i dawały możliwość lepszego funkcjonowania w bogatym i szybko zmieniającym się 

środowisku współczesnego świata. W celu pełniejszej opieki pod kątem edukacyjnym 

i wychowawczym systematycznie utrzymywany był kontakt z pedagogami szkolnymi 

i kuratorami sądowymi lub społecznymi. Największa liczba podopiecznych to 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 160, stąd też spośród wszystkich placówek z tą 

właśnie szkołą nawiązano najściślejszą współpracę. Współdziałanie z pedagogami  

w szkołach i kuratorami umożliwiało wspólne działania dydaktyczno – 

wychowawcze, służyło dobru dzieci i poprawiało relacje z rodziną. 

 Pomoc psychologiczno-opiekuńcza - łagodzenie skutków odrzucenia, braku 

miłości i problemów alkoholowych w rodzinie. Działania z tego zakresu miały na 

celu zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci oraz rozwiązanie problemów 

domowych i rodzinnych, aby móc lepiej wspomagać rozwój podopiecznych  

i wyrównywać negatywne skutki zaburzające poczucie bezpieczeństwa. Służyły temu 

przede wszystkim indywidualne rozmowy z pedagogiem – wychowawcą świetlicy 
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oraz pozostałymi jej pracownikami. W dzieciach daje się zauważyć ogromna potrzebę 

bezpośredniego osobistego kontaktu, który nie tylko daje możliwość opowiedzenia  

o swoich odczuciach i emocjach, ale równocześnie stwarza pełne poczucie 

podmiotowości we wzajemnych relacjach. Organizacja zajęć w Świetlicy każdego 

dnia przewidywała prowadzenie takich rozmów. Oprócz kontaktów indywidualnych 

odbywały się także pogadanki grupowe. W czasie zabaw świetlicowych 

wykorzystywane były również elementy gier socjoterapeutycznych, przeprowadzono 

zabawy integracyjne, związane z budowaniem poczucia własnej wartości, 

prospołeczne czy wzmacniające zachowania asertywne. Jeden raz w tygodniu 

prowadzone były zajęcia z elementami muzykoterapii. Pracownik Świetlicy 

uczestniczył w szkoleniach w ramach ”II Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa 

Łódzkiego” w Centrum Służby Rodzinie (27 – 29 listopada 2006 r), zdobyta tam 

wiedza, ściśle związana z działalnością Świetlicy, pozwoliła lepiej rozpoznawać 

sytuację dziecka i skuteczniej działać, jak również umożliwiła przekazanie ważnych 

informacji rodzicom w czasie zebrań. Szczególnie istotne tematy przydatne w pracy 

Świetlicy to sprawy przemocy w rodzinie oraz zagadnienia profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie. 

 Obcowanie ze światem kultury i sztuki – organizacja czasu wolnego. Ważnym 

kierunkiem działalności Świetlicy jest wypełnianie dzieciom czasu wolnego od nauki  

i uczenie ich sposobów organizowania sobie tego czasu. Temu celowi służyłyby 

wszystkie zajęcia prowadzone w Świetlicy pozwalające rozwijać własne 

zainteresowania i zdolności, co zostało już wcześniej omówione. Oprócz zajęć na 

terenie świetlicy odbywały się wyjścia do kin i teatrów. Dzieci odwiedziły Silver 

Screen i Cinema City, obejrzały spektakle w Teatrze Wielkim, Teatrze Pinokio  

i Teatrze Powszechnym. Dwukrotnie uczestniczyły w prelekcjach i zajęciach  

w Pracowni Historycznych Technik Oprawy Książki, zwiedziły ekspozycje  

w Muzeum Włókiennictwa, Tradycji Niepodległościowych i Ogrodzie Botanicznym. 

W ciągu okresu zostały zorganizowane całodniowe wycieczki do Gołuchowa i Kalisza 

oraz Łowicza i Łęczycy. Wszystkie imprezy miały aspekt nie tylko poznawczy, ale  

i kształcący, połączone były z tematycznymi warsztatami, towarzyszyły im plenery 

malarskie i fotograficzne. Przedstawione poniżej działania realizowane były w ramach 

projektu „ Świat poza obrazem” wspólnie ze Świetlicą Caritas przy ul. Piotrkowskiej 

85. W ramach organizacji czasu wolnego prowadzone były zajęcia rekreacyjno – 

sportowe: gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe na terenie ZSO nr 7 w Łodzi,  

a przede wszystkim zajęcia na lodowisku „Bombonierka” pod opieką fachowych 

instruktorów ( 1 raz w tygodniu w okresie od października do grudnia). Możliwość 

korzystania z lodowiska stanowiła dla dzieci wielką atrakcję. 

 Pogłębienie sfery duchowej. Realizacji tego celu służyło uczestniczenie  

w comiesięcznej Mszy św. Msza św. odprawiana jest w kaplicy Caritas w każdy 

pierwszy piątek miesiąca i mogą uczestniczyć w niej nie tylko dzieci, lecz również ich 

rodzice. Przed Mszą św. istniała możliwość spowiedzi. W Świetlicy wychowankowie 

przeżywali także w podniosłej atmosferze czas Świąt Wielkiej Nocy i Bożego 

Narodzenia. Szczególnie uroczyście obchodzona była Wigilia. Na ten dzień dzieci 

przygotowały inscenizację jasełkową. 

 Praca z rodzicami. Praca z rodziną realizowana była na kilka sposobów. W każdy 

czwartek między godziną 17.30, a 18.00 przewidziano czas na indywidualne 

konsultacje z rodzicami. Kierownik Świetlicy lub wychowawca wówczas zawsze 

dostępny, aby udzielić informacji o dziecku czy wysłuchać spraw ze strony rodziców. 

Ta forma kontaktu cieszyła się dużą popularnością, rodzice często i chętnie sami 

zgłaszali się nie tylko w kwestiach dotyczących dzieci, lecz także problemów 
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funkcjonowania rodziny. Oprócz tego jeden raz w miesiącu odbywały się spotkania  

z rodzicami, na których poruszano ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

Świetlicy, planowano pracę i załatwiano aktualne problemy. Obecność i aktywność 

rodziców były satysfakcjonujące. Rodzice włączali się także w pracę Świetlicy, 

sprawując funkcje opiekuńcze w czasie wyjść i wycieczek. Uczestniczyli również  

w pracach porządkowych i zarobkowych na rzecz Świetlicy. Pozytywnym objawem 

zaangażowania się dzieci i rodziców we wzajemną pomoc był udział w akcji „Torba 

Miłosierdzia” prowadzonej w Kościele w ramach Tygodnia Miłosierdzia. Do 

magazynu Caritas przekazano 7 reklamówek wypełnionych produktami 

ofiarowanymi przez rodziny dzieci. Oprócz tego rodzice zorganizowali akcję 

wzajemnego wymieniania się odzieżą i obuwiem, które są w dobrym stanie i mogą 

posłużyć innym. Pomoc dla rodzin to także pomoc materialna. Dzieci otrzymały 

paczki świąteczne i mikołajkowe w ramach akcji „Serce Na Gwiazdkę”. W miarę 

możliwości zabezpieczane były w odzież i obuwie sportowe. Większość dzieci 

skorzystała z wyprawek szkolnych, otrzymując zeszyty i przybory szkolne, a na 

pisemną prośbę rodziców refundację zakupionych podręczników. W ciągu trwania 

roku szkolnego wyposażenie szkolne dzieci było uzupełnione zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami. W okresie wakacji dzieci mogły uczestniczyć w zorganizowanym 

wypoczynku za niewielką odpłatnością. 

 

D. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. PIOTRKOWSKA 85 
1. Świetlica Środowiskowa mieszcząca się przy ul. Piotrkowskiej 85 od dnia 1 stycznia 2006 

roku została przejęta przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Dotychczasowym organem 

prowadzącym świetlicę była Fundacja Polska Akcja Humanitarna, która z dniem 31 

grudnia 2005 roku zakończyła działalność na trenie miasta Łodzi. 

2. W okresie sprawozdawczym opieką było objętych 61 dzieci i młodzieży w wieku  

6 – 16 lat. Wychowankowie pochodzili z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią  

i mieszkających w dzielnicy Łódź - Śródmieście, w której znajduje się również Świetlica. 

W większości były to rodziny o bardzo niskim statusie materialnym, dotknięte 

bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i przestępczością, będące podopiecznymi MOPS. 

Dzieci przyjmowane były na Świetlicę bez skierowania, na prośbę rodziców/opiekunów  

i w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami 

sądowymi. 

3. Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej czynna była we wszystkie dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00 (styczeń – czerwiec),  

10.00 – 15.00 (lipiec – sierpień) oraz 15.00 – 19.00 (wrzesień – grudzień). 

4. Świetlica stała się alternatywą do spędzania wolnego czasu na ulicy, miejscem, gdzie 

każde dziecko może czuć się bezpiecznie, zjeść obiad, odrobić lekcje, wziąć udział  

w ciekawych zajęciach. W okresie sprawozdawczym wychowankowie chętnie 

przychodzili na Świetlicę i brali udział w proponowanych zajęciach. Dzieciom 

powierzane były różne zadania, prowadzone były rozmowy indywidualne w celu 

zorientowania się w ich sytuacji rodzinnej i szkolnej. Celem programu było i jest 

udzielenie wsparcia i pomocy przede wszystkim najmłodszym członkom rodzin  

a pośrednio również rodzinom w odnalezieniu w sobie wszystkich tych sił i zasobów, 

które pomogą im poradzić sobie z trudną rzeczywistością. Jest to proces długotrwały, 

efekty, którego będzie można zobaczyć po upływie dłuższego czasu. Poprzez działania 

podejmowane w Świetlicy starano się przygotować dzieci i młodzież do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Były to działania wychowawcze, edukacyjne, oraz 

wspomagające rozwój zasobów każdego z wychowanków, które umożliwią w przyszłość 

lepsze przystosowanie się do szybko zmieniającego się otoczenia. Istotnym elementem 
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pracy w Świetlicy był również indywidualny kontakt wychowawców z podopiecznymi 

oraz ich rodzinami w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz socjalnej. 

5. W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące działania: 

a. Praca opiekuńczo – wychowawcza opierała się na dwóch filarach: 

 pracy indywidualnej z wychowankiem (rozmowa, organizacja pomocy w nauce, 

rozpoznanie potrzeb dziecka); 

 pracy grupowej (organizacja sposobów spędzania czasu wolnego, gry, zabawy, 

pogadanki, rozmowy, wykłady, rozwiązywanie konfliktów). 

Celem pracy opiekuńczo – wychowawczej było rozeznanie się w niezaspokojonych 

potrzebach dziecka, jego brakach emocjonalnych, rodzinnych, społecznych oraz 

szkolnych, które wyznaczały indywidualny program pracy z dzieckiem i jego rodziną. 

 W ramach organizacji czasu wolnego prowadzono różnorodne zajęcia w tym: 

a. „Wyspa” – cykl zajęć adaptacyjno – integracyjnych; 

b. „Konik polny” – cykl zajęć ruchowych; 

c. „Pudełko zwane wyobraźnią” – cykl zajęć rozwijających kreatywność i twórcze 

myślenie; 

d. „Powrót kwiatów” – cykl zajęć przeprowadzonych w oparciu o baśnie, mity, 

legendy i opowiadania;  

e. „Świat poza obrazem” – cykl zajęć kulturalno – edukacyjnych (m.in. wyjścia do 

łódzkich teatrów, kin i muzeów;  

f. „Inne drogi” – cykl zajęć rekreacyjno – krajoznawczych (m.in. zorganizowano 

dwie całodniowe wycieczki do Kalisza i Gołuchowa oraz Łowicza i Łęczycy); 

g. „Barwy natury” – cykl zajęć plenerowych połączonych z malowaniem  

i fotografowaniem natury; 

 Ponadto prowadzone były zajęcia plastyczne, modelarskie, zajęcia komputerowe oraz 

nauka języków obcych (j. angielski, j. niemiecki); Raz w tygodniu organizowano qiuzy  

i konkursy. Organizowano święta i uroczystości religijne wynikające z tradycji i kultury 

chrześcijańskiej (np. Spotkanie Wielkanocne, Wigilia) Pamiętano o różnorodnych 

Dniach światowych: Dzień dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziadka i Babci, 

Dzień Ziemi, Dzień chłopaka. W miesiącu grudniu w Teatrze Pinokio zorganizowano 

wystawę prac plastycznych i fotograficznych prezentującą twórczość wychowanków 

Świetlicy; 

 Praca opiekuńczo – wychowawcza uzupełniona została funkcjonowaniem społeczności 

korekcyjnej, na której podejmowane były decyzje dotyczące codziennego życia 

Świetlicy, rozwiązywane były problemy i konflikty grupowe. W okresie wakacji 

wychowankowie korzystali z oferty wyjazdowej (kolonie w Drzewocinach) jak i też 

mieli zapewnioną opiekę podczas spędzania wakacji w mieście – brali udział  

w zajęciach otwartych o charakterze twórczo plastycznym organizowanych w Świetlicy. 

b. Pomoc socjalno – materialna 

 Polegała na rozeznaniu się w sytuacji rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej 

wychowanków oraz udzielaniu stosownej pomocy. Rozeznanie się w zakresie 

podstawowych potrzeb bytowych dziecka przeprowadzano na podstawie 

Kwestionariusza sytuacji socjalno – bytowej z rodzicami bądź opiekunami 

wychowanka. Uzupełnieniem były rozmowy i naturalna obserwacja dziecka, jego 

ubioru, wyposażenia do szkoły. Ponadto w ramach pomocy dziecku i rodzinie 

Świetlica prowadziła dożywianie w formie obiadów z wkładką mięsną. 

c. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana była w formie: 

 Prowadzenia konsultacji psychologicznych dla rodziców; 

 Prowadzenia konsultacji psychologicznych dla wychowanków; 

 Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. 
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Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w okresie sprawozdawczym koncentrowała 

się na sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka oraz zaburzeniach zachowania  

i funkcjonowania w Świetlicy. Podczas trwania roku szkolnego wychowawcy 

monitorowali i motywowali dzieci mające problemy z nauką, współpracowali 

współpracę z całym środowiskiem dziecka - ze szkołą. 

6. Dzięki działaniom podejmowanym przez kadrę Świetlicy dało się zaobserwować między 

innymi następujące efekty: 

a. stworzono bezpieczne miejsca, z którym dzieci i młodzież mogły się identyfikować - 

wychowankowie chętnie przychodzili na Świetlicę, zamiast spędzać swój wolny czas 

na ulicy; 

b. poprawiło się funkcjonowanie i współdziałanie dzieci w grupie rówieśniczej - 

konflikty i problemy były rozwiązywane coraz częściej w sposób konstruktywny, 

akceptowany społecznie; 

c. większość wychowanków nabyła nawyk odrabiania lekcji w przeznaczonym do tego 

czasie;  

d. dzieci przyswoiły podstawowe zasady higieny osobistej oraz dbania o środowisko,  

w którym przebywały (wychowankowie dbali o sale, zwracali uwagę na własny 

wygląd i higienę). 

 

E. PUNKT WSPARCIA UL. RYBNA 13 
1. Punkt Wsparcia na Rybnej istnieje już od roku. Działania w Punkcie Wsparcia kierowane 

są do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mieszkających na terenie 

Bałut, w rejonie ulic: Rybna, Limanowskiego, Zachodnia, Bazarowa. Jest to rejon 

uznawany za jedną z enklaw biedy na terenie Łodzi. Wyżej wymienione dzieci i młodzież 

to grupa o zaburzonym zachowaniu, zagrożona alkoholizmem i patologią społeczną, 

sprawiająca trudności wychowawcze w domu i szkole, mająca trudności w kontaktach  

z rówieśnikami. 

2. Punkt Wsparcia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00.-20.00.  

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-18 czas jest poświęcony młodszym dzieciom 

(poniżej 12 roku życia), natomiast od godziny 18-20 starszym dzieciom (powyżej 12 roku 

życia).Od stycznia do grudnia 2006 roku w Punkcie Wsparcia pojawiło się 150 dzieci  

(w tym 71 poniżej 12 roku życia oraz 79 dzieci powyżej 12 roku życia). Każdego dnia  

w zajęciach w Punkcie uczestniczyło ok. 30-40 osób. Zajęcia na Rybnej prowadzone były 

przez wykwalifikowana kadrę, w skład której wchodzili: pracownicy socjalni, 

socjoterapeuci, psychologowie, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki 

oraz wolontariusze. 

3. Dzieci i młodzież z Punktu Wsparcia w 2006 roku: 

 brały bezpośredni udział w pracach remontowych w Klubie (malowanie Klubu, 

drobne prace remontowe); 

 brały udział w zagospodarowaniu pasów zieleni przed Klubem; 

 każdego dnia otrzymywały słodkie bułki lub kanapki; 

 brały udział w zajęciach plastycznych (plenery plastyczne), teatralnych, sportowych 

(np. jazda na łyżwach), turystycznych, turniejach; 

 wychodziły do kina, teatru, muzeum, na basen, na kręgle, na bilard; 

 uczyły się bezpiecznego korzystania z internetu; 

 brały udział w zajęciach związanych z poznawaniem obiektów kultu religijnego, 

których celem było rozbudzenie w młodzieży tolerancji na odmienność oraz 

zapoznanie ich z charakterystycznymi cechami i tezami różnych religii;  

 uczestniczyły w zajęciach dotyczących autoprezentacji, w toku których poznawały 

sposoby kreowania własnego wizerunku; 
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 uczestniczyły w zajęciach dotyczących skutków uzależnień, popełniania przestępstw 

oraz wykroczeń. Spotkania te miały na celu przybliżenie konsekwencji popełniania 

czynów karalnych, przestępstw i wykroczeń; 

 uczyły się języka angielskiego i niemieckiego; 

 uczestniczyły w zabawach integracyjnych z innymi świetlicami, tj. Zabawa 

Karnawałowa, Dzień Dziecka; Andrzejki, Wigilia; 

 7 dzieci z Rybnej brała także udział w spocie „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. 

Istnienie Klubu pozwala przede wszystkim kompensować braki w zaspokajaniu wielu 

potrzeb dzieci. Są to głównie potrzeby bezpieczeństwa, uznania, akceptacji  

i przynależności. Klub pozwala na kształtowanie poczucia autonomii dzieci, 

kształtowanie szacunku do norm społecznych oraz wdrażanie dzieci do samodzielnego 

formułowania wniosków i sądów. 

Ponadto przynosi on im następujące korzyści: 

 współudział i współodpowiedzialność w kreowaniu wizerunku Klubu oraz  

w gospodarowaniu czasem wolnym 

 nabywanie nowych umiejętności społecznych (dokonywanie wyborów zachowań 

pożądanych społecznie, twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych) 

 wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości 

 rozwijanie zainteresowań 

 pokonywanie trudności szkolnych 

 wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych 

 kształtowanie wartości patriotycznych i religijnych 

4. Po roku istnienia Klubu dzieci stały się otwarte, uśmiechnięte, chętne do pomocy  

w różnych pracach i zajęciach. Klub jest dla nich jedynym miejscem, gdzie mogą 

bezpiecznie spędzić czas wolny, zintegrować się, uzyskać pomoc od specjalistów, czy 

wręcz od innych kolegów i koleżanek, a często po prostu porozmawiać. Zauważalna jest 

też zmiana postaw społecznych naszych dzieci. Istnienie Klubu pozytywnie wpływa 

również na społeczność lokalną. Spora liczba mieszkańców docenia starania Caritas na 

rzecz poprawy jakości życia tutejszej młodzieży. Stąd też wielokrotnie włączają się  

w organizowane akcje, oferują swoją pomoc w trakcie remontów, przekazują w postaci 

darowizny: zabawki, książki, czasopisma, ubrania dla dzieci. 

 

F. SZKOLNE KOŁA CARITAS 
1. W wyniku podjętych działań w 2006 roku powstało 18 Szkolnych Kół Caritas oraz  

3 Przedszkolne Koła Caritas. Obecnie mamy 83 Szkolne Koła Caritas oraz  

4 Przedszkolne Koła Caritas.  

2. Działalność SKC w roku 2006 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, Jałmużna 

Wielkopostna, Torba Miłosierdzia i inne). Zadawalające jest to, że idea SKC zaczęła 

zataczać coraz szersze kręgi. Przykładem tego są kolejne Przedszkolne Koło Caritas, 

które skupiają dzieci wieku przedszkolnego budząc w nich potrzebę wolontariatu. 

3. W czerwcu 2006 roku został zorganizowany po raz trzeci Piknik SKC, który odbył się  

w ośrodku kolonijnym w Łasku - Kolumnie. Licznie przybyli młodzi wolontariusze ze 

swoimi opiekunami brali udział w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach. 

4. W grudniu 2006 roku w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 40 

zorganizowano spotkanie adwentowe dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. 

Spotkanie poprowadzili ks. Marcin Grzelak, ks. Robert Arndt oraz ks. Zbigniew 

Sobolewski. 
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5. W 2006 roku zaproponowano Szkolnym i Przedszkolnym Kołom Caritas nową akcję  

pt. „Bombka z pomocą”, która polegała na rozprowadzeniu bombek choinkowych  

z logo Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas. Akcja cieszyła się ogromnym 

powodzeniem. Pieniądze zebrane podczas akcji zostały przeznaczone na pomoc 

najbardziej potrzebującym uczniom w danej szkole lub przedszkolu 

6. 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 2. Kalendarz działań Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas w 2006 roku 

Miesiąc Termin Kalendarium działań 

Styczeń 

 

 

12.01.2006r. 

 

23.01.2006r.  

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku. 

Zaproszenie na spotkanie opiekunów SKC w dniu 8 lutego 2006 roku. 

Luty 08.02.2006r. 

20.02.2006r. 

Spotkanie opiekunów SKC. 

Pismo do SKC dot. akcji Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba oraz 

Wielkanoc 2006. 

Marzec 22.03.2006 

 

 

24.03.2006 

 

27.03.2006 

Pismo do SKC dot. akcji wielkanocnych, zaproszenie na modlitwę 2 kwietnia 

w Archikatedrze oraz na koncert zat. „Pokolenie JP II”, który odbędzie się 

 31 marca w Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Spotkanie z Sylwestrem Janiakiem nt. powołania Akademickiego Koła Caritas 

w Wyższej Szkole Informatyki. 

Pismo do Wydawnictwa Akapit Press z prośbą o wsparcie darami 

książkowymi organizowanego Pikniku Szkolnych Kół Caritas. 

Kwiecień 05.04.2006 

10.04.2006 

 

11.04.2006 

 

25.04.2006 

Oferta czapek, koszulek i plecaków z logo Caritas. 

Spotkanie z przedstawicielem Przedszkola Nr 65 w Łodzi, nt. powołania 

Przedszkolnego Koła Caritas.  

Spotkanie z przedstawicielem Przedszkola Nr 140 w Łodzi, nt. powołania 

Przedszkolnego Koła Caritas.  

Wycieczka do Warszawy na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej, członków 

Szkolnych Kół Caritas i przedstawicieli Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Maj 08.05.2006 

 

11.05.2006 

 

12.05.2006 

 

 

15.05.2006 

 

17.05.2006 

 

17.05.2006 

Pismo do SKC zapraszające do udziału w Pikniku SKC w Kolumnie. 

Przypomnienie o spotkaniu opiekunów SKCw dniu 17.05. 2006r.  

Pismo do SKC, które zadeklarowały udział w pielgrzymce do Krakowa na 

spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, w dniu 28.05. 2006. 

Pismo do Księdza Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi z 

prośbą o wyrażenie zgody na udział 10 kleryków w Pikniku SKC, w celu 

wsparcia organizacji Pikniku. 

Spotkanie z przedstawicielem Liceum Nr XXIX w Łodzi, nt. powołania 

Szkolnego Koła Caritas 

Ponowne spotkanie z przedstawicielem Przedszkola Nr 140 w Łodzi, nt. 

powołania Przedszkolnego Koła Caritas.  

Spotkanie opiekunów SKC. 

Czerwiec 07.06.2006 

08.06.2006 

21.06.2006 

Piknik SKC w Kolumnie – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 

Piknik SKC w Kolumnie – szkoły średnie i wyższe. 

Spotkanie opiekunów SKC. 

Lipiec  Wakacje 

Sierpień  Wakacje 
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Wrzesień 8.09.2006 

 

12.09.2006 

18.09.2006 

20.09.2006 

20.09.2006 

 

28.09.2006 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Publiczne Gimnazjum nr 14, Łódź, Al. Dywizji 16/18. 

Zaproszenie na spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas w dniu 20.09.06. 

Pismo do SKC zapraszające do udziału w akcji „Torba Miłosierdzia”. 

Spotkanie opiekunów SKC. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 145, ul. Krokusowa 15/17 w Łodzi. 

Październik 3.10.2006 

 

4.10.2006 

 

6.10.2006 

 

6.10.2006 

10.10.2006 

 

18.10.2006 

19.10.2006 

23.10.2006 

 

24.10.2006 

 

24.10.2006 

 

31.10.2006 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Siarczana 29/35, Łódź. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, ul. Wrocławska 1/3, Łódź. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Szamotulska 1/7, Łódź 

Warsztaty szkoleniowe w Caritas Polska dla Liderów Szkolnych Kół Caritas. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zaproszenie na spotkanie opiekunów Szkolnych Kół. 

Spotkanie opiekunów SKC. 

Gimnazjum nr 36, ul. Dąbrówki 1, Łódź. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 203, ul. Pomorska 437, Łódź. 

Pismo do SKC zapraszające do udziału w akcji „Bombka z pomocą” oraz w 

akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Przedszkole Miejskie nr 102, ul. Kołowa 31, Łódź. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3, ul. Tkacka 34/36, Łódź. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Słowiku. 

Listopad 02.11.2006 

 

07.11.2006 

 

10.11.2006 

 

10.11.2006 

16.11.2006 

 

20.11.2006 

22.11.2006 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ksawerowie. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, Al. I Dywizji 16/18, Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Obywatelska 57, Łódź 

Pismo do SKC zapraszające do udziału w akcji „Serce na gwiazdkę”. 

Zaproszenie do włączenia się w akcję „Głodnych nakarmić” – kanapki w 

szkole. 

Zaproszenie na skupienie adwentowe w dniu 8 grudnia 2006r. 

Spotkanie opiekunów SKC. 

Grudzień 06.12.2006 

07.12.2006 

08.12.2006 

 

13.12.2006 

Zaproszenie na spotkanie opiekunów Szkolnych Kół. 

Zaproszenie na bal karnawałowy Szkolnych Kół Caritas. 

Skupienie adwentowe wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas w Kościele Matki 

Boskiej Zwycięskiej. 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

 
Tabela 3. Zestawienie SKC i PKC z podziałem na dekanaty i parafie 

Dekanat Łódź – Bałuty 

 Par. Dobrego Pasterza Szkoła Podstawowa nr 58 

Publiczne Gimnazjum nr 14 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 

 Par. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju Szkoła Podstawowa nr 1 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 

 Par. Świętego Michała Archanioła  

 Par. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  

 Par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny  

 Par. Zesłania Ducha Świętego Szkoła Podstawowa nr 70 

Gimnazjum nr 2 
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Szkoła Podstawowa nr 175 

Dekanat Łódź – Chojny 

 Par. Najśw. Maryi Panny Matki Odkupiciela 1. Szkoła Podstawowa nr 109 

 Par. Przemienienia Pańskiego Gimnazjum nr 46 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 

Zespół Szkół Specjalnych nr 7 

Przedszkole Miejskie nr 102 

 Par. Świętego Rafała Kalinowskiego Szkoła Podstawowa nr 130 

Par. Świętego Wojciecha Gimnazjum nr 43 

Szkoła Podstawowa nr 162 

ZSO nr 5 

Par. Zmartwychwstania Pańskiego Szkoła Podstawowa nr 110 

Dekanat Łódź – Dąbrowa 

Par. Matki Boskiej Anielskiej Szkoła Podstawowa nr 83 

Szkoła Podstawowa nr 113 

Par. Matki Boskiej Fatimskiej Szkoła Podstawowa nr 5 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 

Par. Świętej Anny Przedszkole Miejskie nr 65 

Par. Świętego Maksymiliana Gimnazjum nr 45 

Szkoła Podstawowa nr 174 

Gimnazjum nr 44 

Szkoła Podstawowa nr 64 

Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum 

Par. Trójcy Przenajświętszej Szkoła Podstawowa nr 149 

Dekanat Łódź – Olechów 

Par. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy 

 

Par. Matki Boskiej Królowej Polski  

Par. Błogosławionego papieża Jana XXIII  

Par. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 

Panny 
Szkoła Podstawowa nr 204 

Par. Świętego Jana Ewangelisty Szkoła Podstawowa nr 205 

Gimnazjum nr 36 

Dekanat Łódź – Radogoszcz 

Par. Matki Bożej Pocieszenia  

Par. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski  

Par. Najśw. Maryi Panny Łaskawej  

Par. Najświętszego Sakramentu  

Par. Najświętszego Serca Jezusowego Szkoła Podstawowa nr 55 

Szkoła Podstawowa nr 65 

Par. Opieki Świętego Józefa  

Par. Świętego Antoniego Padewskiego  

Dekanat Łódź – Retkinia 

Par. Chrystusa Króla Szkoła Podstawowa nr 164 

Par. Najświętszej Eucharystii  

Par. Najśw. Serca Jezusowego  

Par. Świętej Rodziny  

Par. Wniebowstąpienia Pańskiego  

Dekanat Łódź – Ruda 

Par. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej XX Liceum Ogólnokształcące 

Par. Najśw. Imienia Maryi Publiczne Gimnazjum nr 42 

Par. Świętego Franciszka z Asyżu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Par. Świętego Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi 

Panny 
Szkoła Podstawowa nr 125 

Publiczne Gimnazjum nr 38 

Kościół Rektoralny Sióstr Bernardynek  

Par. Świętego Łukasza Ewangelisty  

Par. Zesłania Ducha Świętego  
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Dekanat Łódź- Stoki 

Par. Matki Boskiej Różańcowej Gimnazjum nr 33 

Szkoła Podstawowa nr 145 

Par. Opatrzności Bożej Szkoła Podstawowa nr 81 

Szkoła Podstawowa nr 120 

Par. Świętego Andrzeja Boboli  

Par. Świętej Doroty i Świętego Jana Chrzciciela Szkoła Podstawowa nr 203 

Par. Świętej Elżbiety Węgierskiej  

Par. Świętego Judy Tadeusza Apostoła  

Par. Świętego Wincentego Pallottiego  

Dekanat Łódź – Śródmieście 

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

Gimnazjum nr 5 

Zespół Szkół Społecznych nr 1 

Szkoła Podstawowa nr 46 

Par. Matki Boskiej Zwycięskiej  

Kościół rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najśw. Maryi Panny 

 

Par. Najśw. Imienia Jezus ZSS nr 6 

Par. Podwyższenia Świętego Krzyża Szkoła Podstawowa nr 160 

Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci 

Słabosłyszących 

Liceum Ogólnokształcące nr XXI 

Par. Świętego Mateusza Ewangelisty Szkoła Podstawowa nr 26 

Gimnazjum nr 26 

Par. Świętej Faustyny Kowalskiej Szkoła Podstawowa nr 10 

Dekanat Łódź – Teofilów 

Par. Matki Boskiej Bolesnej  

Par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

Par. Miłosierdzia Bożego Gimnazjum nr 7 

Par. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny  

Par. Świętego Jana Chrzciciela Szkoła Podstawowa nr 169 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

Dekanat Łódź – Widzew 

Par. Matki Boskiej Jasnogórskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Par. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych  

Par. Świętego Alberta Chmielowskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 

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

Niesłyszących 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Hm Janka Bytnara 

„Rudego” 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 

Par. Świętego Kazimierza Zespół Szkół Specjalnych nr 4 

Gimnazjum nr 30 

Dekanat Łódź – Żubardź 

Par. Chrystusa Odkupiciela Przedszkole Miejskie nr 140 

Par. Najśw. Zbawiciela  

Par. Świętego Antoniego z Padwy Szkoła Podstawowa nr 166 

Par. Świętego Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi 

Panny 
Gimnazjum nr 24 

Par. Świętego Marka Ewangelisty Gimnazjum nr 12  

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 

Dekanat Ozorkowski 

Parafia Świetego Józefa Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Słowiku 

Dekanat Tomaszowski 

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

Dekanat Zelowski 

Par. Świętego Jana Chrzciciela Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w 

Buczku 
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Dekanat Zgierski 

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

Dekanat Wolborski 

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

Dekanat Pabianicki 

Par. Miłosierdzia Bożego Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach 

Przedszkole Miejskie nr 15 

Par. NMP Różańcowej  

Par. Świętego Maksymiliana Kolbego Szkoła Podstawowa nr 13 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej Gimnazjum w Ksawerowie 

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie 

Dekanat Konstantynowski 

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

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

Dekanat Dłutowski 

Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach 

Dekanat Aleksandrowski 

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

 

G. BIURO WOLONTARIATU 
1. Koordynuje pracę wolontariuszy, którzy wspierają Caritas Archidiecezji Łódzkiej na 

wszystkich płaszczyznach jej działalności ( wolontariat akcyjny) oraz przyjmuje 

zgłoszenia i deleguje wolontariuszy do posługi indywidualnej. 

2. Dzięki istnieniu Biura Wolontariatu: 

 udało się stworzyć stała grupę wolontariuszy posługujących zarówno w domach osób 

potrzebujących jak również w placówkach Caritas. 

 pozyskano stałą grupę wolontariuszy kolonijnych biorących udział w akcji wakacyjnej 

prowadzonej przez Caritas ( ponad 100 osób). 

 prowadzono aktywizację osób bezrobotnych 

 uświadomiono osobom o bardzo niskim poczuciu własnej wartości (osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, pozostające na długotrwałym bezrobociu), że ich praca  

i pomoc są bardzo potrzebne innym osobom. 

 umożliwiono wolontariuszom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zamiany 

swoich kwalifikacji – poprzez odbycie stażu wolontaryjnego w placówkach Caritas. 

 zwiększono szansę na rynku pracy wśród osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 doświadczenie zawodowe podczas pracy wolontaryjnej w Caritas zdobyło: 

- w Świetlicy Środowiskowej – 20 osób 

- w Punkcie Pomocy Charytatywnej – 3 osoby 

- w Magazynie – 5 osób 

- w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Społecznej – 6 osób 

- w Punkcie Wsparcia ,,Przystanek 13” – 2 osoby 

 

H. PARAFIALNE ZESPOŁY CHARYTATYWNE 
1. Aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam gdzie pomoc jest potrzebna 

nieocenioną rolę pełnią wolontariusze pracujący w Parafialnych Zespołach Caritas, którzy 

angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym. Realizują pomoc podobną do 

działalności realizowanej przez Łódzką Caritas. Obecnie istnieje 26 Parafialnych 

Zespołów Caritas na terenie Archidiecezji Łódzkiej: 

1) Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi 

2) Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi 

3) Parafia Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Łodzi 
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4) Parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi 

5) Parafia Trójcy Przenajświętszej w Łodzi 

6) Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacogue  

w Łodzi 

7) Parafia Najświętszej Eucharystii w Łodzi 

8) Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi 

9) Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi 

10) Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi 

11) Parafia Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa w Łodzi 

12) Parafia Opatrzności Bożej w Łodzi 

13) Parafia Świętej Elżbiety Węgierskiej i Błogosławionego Ojca Anastazego 

Pankiewicza w Łodzi 

14) Parafia Świętego Wincentego Pallottiego w Łodzi 

15) Parafia Archikatedralna p.w. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi 

16) Parafia Najświętszego Imienia Pana Jezusa w Łodzi 

17) Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi 

18) Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi 

19) Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego 

Marii Klareta w Łodzi 

20) Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi 

21) Parafia Świętego Kazimierza w Łodzi 

22) Parafia Chrystusa Odkupiciela w Łodzi 

23) Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Łodzi  

24) Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. 

25) Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku 

26) Stowarzyszenie Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi 

2. Działalność charytatywna Parafialnych Zespołów Caritas realizowana była głównie 

poprzez pomoc materialną ( wsparcie finansowe rozdawnictwo darów rzeczowych, 

wydawanych z magazynu), pomoc opiekuńczo – usługową, która realizowana była 

poprzez odwiedzanie osób starszych, chorych, samotnych. Udzielano im pomocy przy 

wykonywaniu różnych czynności domowych, dokonywaniu zakupów, czy wykonywaniu 

drobnych napraw urządzeń domowych. Bardzo istotną sprawą było wsparcie duchowe 

jakie oferowali członkowie PZC osobą do których chodzili z wizytą, oferując im 

rozmowę, wspólna modlitwę, ewangelizację. 

3. Działalność PZC w roku 2006 była ściśle związana z misją Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej. Większość PZC przyłączyło się do przeprowadzanych przez Caritas akcji  

(np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Kartki Wielkanocne, Chleb Miłości i inne). 

 

IV. AKCJE 
 

1. Dzień „Małego Chorego” W sobotę 11 lutego 2006 roku z okazji Światowego Dnia 

Chorego 650 dzieci przebywających na oddziałach pediatrycznych Szpitala Centrum 

Zdrowia Matki Polki, Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka oraz Szpitala 

Klinicznego Nr 4 im. M. Konopnickiej otrzymały gry i zabawki od Łódzkiej Caritas. 

Grupa 50 wolontariuszy, która uczestniczyła w akcji to członkowie Szkolnych Kół 

Caritas działających przy Zespole Szkół Nr 7 w Łodzi, Zespole Szkół Nr 12 w Łodzi oraz 

Publicznego Gimnazjum Nr 46 w Łodzi. Wolontariusze Caritas koordynowani przez 

Pielęgniarki Przełożone szpitali odwiedzili oddziały szpitali, aby osobiście wręczyć 

każdemu dziecku podarunek. Zarówno młodzież jak i Siostry Przełożone pomimo soboty 

chętnie wzięli udział w akcji, aby sprawić małym pacjentom odrobinę radości.  
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2. Bal seniorów „Starość nie zawsze musi być smutna, szara i samotna” to motto, które 

zainspirowało Caritas Archidiecezji Łódzkiej do zorganizowania kostiumowego balu 

karnawałowego dla Seniorów. Bal „PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ” odbył się  

28 lutego 2006 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi. W ostatni wtorek tegorocznego 

karnawału, 28 lutego 2006 roku do Pałacu Poznańskiego w Łodzi zaprosiliśmy Seniorów, 

pensjonariuszy 19 łódzkich Domów Dziennego Pobytu. Inspiracją tego przedsięwzięcia 

jest motto: „Starość nie zawsze musi być smutna, szara i samotna”. Seniorzy często ze 

względu na ograniczone możliwości finansowe, brak ofert dla osób w tej fazie życia oraz 

stereotypy społeczne pozbawieni są szansy udziału w aktywności kulturalno – 

rozrywkowej. Pragniemy, aby osoby będące w jesieni życia, mogły czynnie korzystać  

z jego uroków. Działania Caritas poparli obejmując patronat honorowy Ksiądz 

Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki oraz Prezydent Miasta Łodzi Jerzy 

Kropiwnicki. Bal rozpoczął się polonezem, a w dalszej części odbyły się liczne konkursy 

oraz zabawa taneczna przy towarzyszeniu zespołów „Barocco”, „Kapela z Górnej” oraz 

„Nasza Przystań”. Jak na prawdziwy bal przystało wybrani zostali Król i Królowa Balu. 

Seniorzy czynnie przygotowali się do balu. Sami zaprojektowali kostiumy i dekoracje,  

a także przygotowali domowe ciasta, które były smacznym i atrakcyjnym uzupełnieniem 

poczęstunku. Wspierający Bal: Muzeum Historii Miasta Łodzi, ACP Pharma. Patronat 

medialny: Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Telewizja TOYA, Dziennik Łódzki 

Wiadomości Dnia, Radio Łódź 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kolonie Letnie: Drzewociny, Kolumna, Rochna, Poświętne Tegoroczna akcja letnia 

trwała od 24 czerwca do 26 sierpnia 2006 roku. W ramach akcji z kolonii letnich na  

10 organizowanych turnusach wypoczywało 840 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 

lat. Turnusy kolonijne organizowane były w ośrodkach w Drzewocinach, Kolumnie, 

Rochnie i Poświętnym. W grupie uczestników wypoczynku letniego znalazły się zarówno 

dzieci z łódzkich rodzin, Domów Dziecka, świetlic środowiskowych prowadzonych przez 

Łódzką Caritas, a także dzieci i młodzież polonijna z Litwy i Ukrainy. Tegoroczny 

program kolonii Caritas Archidiecezji Łódzkiej był realizowany pod hasłem „Grajmy w 

zielone!”. Dzieci i młodzież poprzez zabawę i zajęcia artystyczne poznawały podstawowe 

zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody. Nie zabrakło również 

dyskotek i ognisk oraz wycieczek, a z racji na katolicki charakter kolonii wspólnej 

modlitwy i możliwości udziału w mszy świętej. Zorganizowanie letniego wypoczynku dla 

tak dużej grupy dzieci i młodzieży w dużej części pochodzących z rodzin ubogich, 

wielodzietnych, dysfunkcyjnych lub dotkniętych problemem bezrobocia nie byłoby 

możliwe, gdyby nie blisko 100 osobowa grupa wykwalifikowanych wolontariuszy 
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pełniących obowiązki kadry wychowawczo – opiekuńczej. Łódzka Caritas nie zapomniała 

o dzieciach pozostających na wakacje w Łodzi. W lipcu nieodpłatne zajęcia otwarte 

zajęcia otwarte o charakterze twórczo – plastycznym „Tęcza nad Łodzią” dla 

podopiecznych Świetlic Caritas prowadziła Świetlica przy ul. Gdańskiej 111.  W sierpniu 

dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez świetlicę przy ul. 

Piotrkowskiej 85. Na dwumiesięczny program zajęć złożyły się 42 spotkania 

organizowane codziennie od poniedziałku do piątku. Każdy dzień zajęć przebiegał pod 

określonym tematem – hasłem dnia. Wokół tego zagadnienie 

poprowadzone były zajęcia twórczo – plastyczne jak i konkursy 

grupowe lub indywidualne. W zależności od pogody dwa razy 

w tygodniu organizowane były wyjazdy poza miasto w okolice 

zielone Łodzi. W trakcie wyjazdów przeprowadzano zajęcia 

twórczo – plastyczne oraz konkursy realizowane są w terenie. 

Na Bałutach przy ul. Rybnej 13 w godzinach popołudniowych 

działał Klub Dzieci i Młodzieży  Caritas Archidiecezji Łódzkiej Rybna 13. Oferował 

dzieciom zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe, turystyczne będące alternatywą do 

spędzania wakacji na bałuckich ulicach. Organizację akcji letniej Caritas wsparli: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Wydział 

Sportu Urzędu miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji i 

Nauki, Kancelaria Senatu RP, Caritas Polska oraz firma Indesit, Grupowa Oczyszczalnia 

Ścieków w Łodzi, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, Koło Przewodników PTTK w 

Zawierciu, Tomaszowska Kopalnia Surowców Mineralnych „Biała Góra” w 

Smardzewicach, Ośrodek Hodowli Żubrów, Arboretum SGGW w Rogowie, 

Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Nadleśnictwo Brzeziny, Zespół Nadpilickich Parków 

Krajobrazowych w Moszczenicy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 

4. Piórnik Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS zorganizowały już 

po raz czwarty akcję charytatywną dla dzieci z ubogich rodzin pod hasłem: Piórnik. Akcja 

polegała na zbieraniu artykułów do wyprawek szkolnych w zamian za bilety na specjalny 

pokaz filmu "Skok przez płot". Zbiórka była przeprowadzana w kasie kina "Bałtyk" oraz 

w łódzkich parafiach. Zebrane artykuły zostały przekazane do potrzebujących dzieci za 

pośrednictwem Parafii i Punktu Pomocy Charytatywnej. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 62 Tydzień Miłosierdzia Tegoroczny 62 Tydzień Miłosierdzia trwający w dniach  

od 1 do 7 października 2006 roku, obchodzony był pod hasłem „Przywróćmy nadzieję 

Potrzebującym”. Hasło nawiązuje do tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła 

w Polsce i podkreśla, że jednym z najistotniejszych skutków czynów miłosierdzia jest 

ratunek ludzi cierpiących przed rozpaczą. Według Papieża Benedykta XVI pomoc 

charytatywna jest niesieniem Boga cierpiącemu światu. „Im bardziej świadomie  

i skutecznie niesiemy Go jako dar, tym skuteczniej nasza miłość wzbudzi nadzieję – 

nadzieję, która przekracza śmierć” (przemówienie do przedstawicieli Papieskiej Rady Cor 

Unum, 23 stycznia 2006 roku). A zatem przywrócenie zrozpaczonemu człowiekowi 

nadziei oznacza przywrócenie mu życia, zarówno w wymiarze doczesnym, jak  

i wiecznym. Dlatego też tak ważny jest duchowy wymiar człowieka objętego pomocą. 

Kościół niekiedy nie jest w stanie wyleczyć całej „choroby” człowieka potrzebującego, 
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ale poprzez balsam miłości przywraca nadzieję. Najciężej bowiem jest znieść cierpienie 

pozbawione sensu i przeżywane w samotności. Wielu chorych, niepełnosprawnych, 

bezdomnych, żyjących w nędzy, a także ludzie w podeszłym wieku, narażeni są na 

cierpienie w samotności i beznadziei. Pozostając w solidarności materialnej i duchowej  

z ludźmi cierpiącymi i ubogimi tegoroczny Tydzień Miłosierdzia inspirowany był na 

nowo odczytanymi Uczynkami Miłosierdzia wobec ciała i duszy. Katechizm Kościoła 

Katolickiego Uczynkami Miłosierdzia nazywa „dzieła miłości przez które przychodzimy z 

pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy”. Dlatego, obok 

profesjonalnego przygotowania pracowników socjalnych, wolontariuszy i wszystkich 

chrześcijan konieczna jest „formacja serca”, która otworzy nasze serca na potrzeby 

drugiego człowieka. Traktując uczynki miłosierdzia jako drogę nadziei starajmy się 

odczytać sercem przesłania: „Nieumiejętnych pouczać”, „Strapionych pocieszać  

i wątpiącym dobrze radzić”, „Podróżnych w dom przyjąć”, „Więźniów pocieszać”, 

„Chorych nawiedzać”, „Głodnych nakarmić i spragnionych napoić”. 

6. Torba Miłosierdzia W odniesieniu do ostatniego z wymienionych Uczynków 

Miłosierdzia Łódzka Caritas organizuje akcję Torba Miłosierdzia. W ramach akcji 

zbieramy artykuły żywnościowe, kosmetyki, artykuły szkolne i środki czystości  

z przeznaczeniem dla potrzebujących osób najuboższych. Poczynając od niedzieli  

1 października do niedzieli 8 października w parafiach udostępnione są torby Caritas, 

które wierni napełniają darami. Podobnie zbiórka darów przeprowadzana jest w łódzkich 

szkołach gdzie działają Szkolne Koła Caritas. Zebrane dary zostaną rozdzielone wśród 

rodzin i osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem parafii, szkoły lub Punktu 

Pomocy Charytatywnej Caritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Koncert Charytatywny „Okaż Serce” Caritas Łódzka uczestniczyła w organizacji 

koncertu charytatywnego „Okaż Serce”, który odbył się 2 grudnia 2006 roku w Hali 

Sportowej. Koncert organizowany jest przez Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego 

Kropiwnickiego. Wśród wykonawców tegorocznego koncertu znaleźli się. Tradycyjnie 

Prezydent Miasta Łodzi przeprowadził zbiórkę finansową wśród zaproszonych gości. 

8. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Już po raz 12 w okresie Adwentu Caritas w Polsce 

zorganizowała Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to ogólnopolska kwesta 

polegająca na dystrybucji świec zapalanych podczas Wigilii i Świąt.  Akcja przebiegała 

pod hasłem: "Dzieciństwo bez przemocy". W tym roku podczas największej 

ogólnopolskiej akcji skierowanej do społeczeństwa Caritas zwróciła uwagę na problem 

dzieci, które z powodu ubóstwa jakie dotknęło ich rodziny doświadczają różnego rodzaju 

napiętnowania oraz przemocy w szkole ze strony swoich rówieśników. Dzieci z rodzin 

ubogich porównując się do rówieśników z bardziej zasobnych rodzin, w sposób bardzo 

dotkliwy odczuwają własne ubóstwo, co z kolei stawia je w momencie startu w dorosłe 

życie w znacznie gorszej pozycji i na stałe pozostawia ślad na psychice. Wykluczenie 

społeczne w istotny sposób połączone jest z występowaniem ubóstwa w rodzinie.  

W Polsce jest ponad 650 tys. dzieci, których rodziców nie stać na zakup odzieży, 

podręczników szkolnych, czy zapewnienie najbardziej fundamentalnej potrzeby - 

wyżywienia. Skutki ubóstwa mogą być negatywne nie tylko w sensie materialnym, ale 
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również w sensie emocjonalnym, psychicznym i społecznym. Może ono stać się 

powodem wyobcowania i marginalizacji społecznej dzieci ze środowisk ubogich. Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej rozprowadziła 98.112 świec. 10 groszy z każdej małej świecy 

Caritas przeznaczy 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 Czeczenii. Ideę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom dobrze 

tłumaczy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. 

Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy 

nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: dziećmi ubogimi, 

pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami. Celem Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom jest - poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym - również 

uwrażliwienie na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami. 

9. Serce na Gwiazdkę Już po raz czwarty w dniach od 4 – 14 grudnia 2006 w godz. 16:00 – 

20:00, (od poniedziałku do piątku), ekipy Mikołajów i Aniołków z Łódzkiej Caritas 

odwiedziły dzieci z rodzin ubogich dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz dotkniętych 

problemem bezrobocia. Wcześniej do każdej z rodzin wysłana została kartka pocztowa, 

zawiadamiająca dzieci o wizycie Świętego Mikołaja danego dnia. Bezpieczny i szybki 

transport Mikołajów i Aniołów zapewniła uczestnicząca w akcji firma Tele Taxi 6400 – 

400. W ten sposób, dzięki niezastąpionym wolontariuszom akcji, obdarowanych zostało 

1000 dzieci. Tradycyjnie poza prezentami dla najmłodszych przygotowano również 

paczki rodzinne, w których znalazły się produkty spożywcze i kosmetyki. Sprawiającym 

dużo radości dzieciom dodatkowym prezentem były bilety do kina Bałtyk na specjalny 

pokaz filmu oraz na przedstawienie 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. 

Akcję wspierają: CIACHOLANDIA, Delia Cosmetics, GRANNA, Zakłady 

Przetwórstwa Mięsnego GROT, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków, Centrum Filmowe 

HELIOS, INTER-BANKIET, INTERKOBO, Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET, 

Łódzki Zakład Energetyczny S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, 

Stacja Nowa Gdynia, PKO BP S.A., TEATR WIELKI w Łodzi, TELE TAXI 400-400, 

Firma Bracia URBANEK, Urząd Miasta Łodzi. 

 

 

 

10. Dzieci z Ochronki Bałuckiej goszczą w Restauracji SPATIF W ramach akcji „Serce na 

Gwiazdkę” restauracja SPATIF po raz drugi przygotowała wieczerzę wigilijną dla 

potrzebujących dzieci. 70 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej  i Oratorium działających 

przy Ochronce Bałuckiej przy ul. Brauna w Łodzi miało możliwość kolejny raz 

goszczenia w pięknych wnętrzach restauracji SPATIF. Wśród potraw nie zabrakło 

tradycyjnego karpia (oczywiście bez ości) i uwielbianych przez dzieci pierogów. Dzieci  

w podziękowaniu darczyńcom przygotowały przedstawienie. A pod imponującą choinką 

nie zabrakło gwiazdkowych prezentów dla małych gości. 

11. Wigilia charytatywna w hali „Expo” Po raz dziewiąty Radio Łódź wspólnie z Łódzką 

Caritas i Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowało wieczerzę wigilijną w hali „Expo” 

dla ponad 350 najuboższych mieszkańców Łodzi. Podczas spotkania prezydent Jerzy 
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Kropiwnicki podzielił się opłatkiem z łodzianami, którym los dotychczas nie sprzyjał. 

Wspólną modlitwę zainicjował oraz błogosławieństwa zebranym udzielił Kanclerz Kurii 

Ksiądz Prałat Andrzej Dąbrowski. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, któremu 

towarzyszył chór z Bełchatowa. Biesiadującym towarzyszyli w wieczerzy Dyrektorzy 

Caritas, a sprawny przebieg spotkania nie byłby możliwy bez zaangażowania 

wolontariuszy Caritas oraz PCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. „Szopka Batlejemska” 2006/2007 Po raz dziesiąty 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. Szopka wpisała się w świąteczną tradycję, jako cel 

rodzinnych spacerów Łodzian w okresie od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli. 

Tegoroczny budynek szopki jest zwycięskim projektem dwóch studentek z wydziału 

Architektury Politechniki Łódzkiej: Magdaleny Wadlewskiej i Mai Teodorczyk, 

wybranym w ramach konkursu organizowanego przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej, 

Urząd Miasta Łodzi i Prezydenta Miasta Łodzi. Podobnie w tym roku przeprowadzony 

zostanie konkurs na projekt szopki przyszłorocznej. Wykonawstwem Szopki zajęła się  

w tym roku firma „KDT” Zakład Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz, a aranżacją 

wnętrz – Bogusław Karasek – plastyk. Podczas trwania ekspozycji przeprowadzona 

zostanie przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, finansowa zbiórka charytatywna na 

rzecz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym 

organizowanych przez Łódzką Caritas. Po zakończeniu ekspozycji budynek szopki będzie 

służył jako domek letniskowy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach. 

Sponsorzy i darczyńcy: Agencja Ochrony Osób i Mienia Argus, Agma, AKSIKON, 

Anti, Atlas, Budomal, Centrum Komputerowe ZETO, Eko – Bilans, EMPRIEiC S.A., 

Faktoria, HTS Sp. z o.o., Idczak, KDT Krzysztof Smulewicz, Klub Spadkobierców, 

Komenda Miejska Policji w Łodzi, Kwadrans Akademicki, Laboratorium Kolastyna, 

Łódzki Ogród Zoologiczny, Mar – Mit s.c., Mitex, MPK Łódź, Nova Light, Politechnika 

Łódzka, Ptak Media, Restauracja Zieliński, Selgros Cash & Carry, Sieć Kwiaciarni  

H. Skrzydlewska, Stacja Nowa Gdynia, Straż Miejska w Łodzi, Straż Pożarna w Łodzi, 

Teatr Wielki w Łodzi, Varitex S.A., Warta S.A., WC Serwis, Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Łodzi Patroni medialni: Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, 

Telewizja TOYA, Radio VOX, Express Ilustrowany. 

 

 

 

 

 

 

 

V. DZIAŁ PROJEKTÓW I SZKOLEŃ 
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Dział projektów i szkoleń zajmuje się poszukiwaniem źródeł finansowania realizacji 

pomysłów i potrzeb Caritas, przygotowywaniem wniosków projektowych, koordynacją 

realizowanych projektów. Opowiada również za szkolenia prowadzone przez Caritas  

dla pracowników i beneficjentów. 

Projekty realizowane w 2006 roku:  

A. DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH 

1. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej „OAZiS”. 

OAZiS Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

istnieje od 2002 roku. Celem Ośrodka jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

bezrobotnych. Beneficjentom Ośrodka proponowaliśmy bezpłatną pomoc doradczą  

i szkoleniową. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 16 dyżurowali 

doradcy zawodowi, którzy pomagali określić ścieżkę zawodową i potrzeby szkoleniowe 

osób poszukujących pracy. Oferta Ośrodka skierowana była do osób bezrobotnych  

w każdym wieku, pełnosprawnych oraz z lekkim stopniem niepełnosprawności. W 2006 

roku z oferty Ośrodka skorzystało 757 osób, z tego 464 osoby zostały zarejestrowane  

w 2006 roku. Największym sukcesem Ośrodka jest fakt, iż dzięki pomocy doradców 

zatrudnienie znalazło 157 osób. 

W ramach aktywizacji zawodowej beneficjenci brali udział w szkoleniach aktywizująco-

motywujących oraz zawodowych: 

a. szkolenie aktywizująco-motywujące – 38 osób, 

b. warsztaty akywwizująco-motywujące – 37 osób, 

c. komputer i internet jako narzędzie poszukiwania pracy – 116 osób, 

d. kurs języka angielskiego – 45 osób, 

e. opiekun osób starszych – 8 osób, 

f. kurs obsługi wózka widłowego – 21 osób, 

g. kurs montażu szalunków – 7 osób, 

h. profesjonalna obsługa klienta – 38 osób, 

i. pracownik biurowy – 29 osób, 

W 2006 roku w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek OAZiS wzięło udział 339 

osób. Beneficjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów  

w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, a także 

porady pracownika socjalnego oraz kuratora zawodowego. Osobom uzależnionym  

i sprawcom przemocy oraz ofiarom przemocy i współuzależnionym oferowaliśmy udział  

w Grupach Wsparcia prowadzonych przez terapeutę. Ośrodek umożliwiał beneficjentom 

aktywne poszukiwanie pracy udostępniając codzienną prasę, komputery z łączem 

internetowym oraz telefon, możliwość skorzystania z prysznica. W ramach wymiany 

informacji na temat ofert pracy współpracowaliśmy z łódzkimi firmami oraz instytucjami 

rynku pracy. Stwarzało to możliwość zatrudnienia przez pracodawcę wykwalifikowanych 

i zmotywowanych pracowników. W 2006 roku OAZiS współpracował z ponad  

60 zakładami pracy z Łodzi. Na terenie Ośrodka były prowadzone targi pracy. 

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Miasta Łodzi. 

2. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. 

Caritas Polska od 01.10.2006 r. rozpoczęła realizację nowego projektu „Indywidualne 

ścieżki kariery szansą dla osób niepełnosprawnych”. Działania projektu są odpowiedzią 

na główne problemy, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne chcące wejść na 

otwarty rynek pracy. Powszechne bezrobocie, powoduje zubożenie materialne, 
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wyobcowanie oraz niewiarę w sens podejmowania wysiłków. Osoby niepełnosprawne 

cechuje wysoki wskaźnik bierności zawodowej, a ograniczenia wynikające  

z niepełnosprawności utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie pracy w tradycyjnym 

systemie organizacji pracy. Projekt polega na założeniu 44 Ośrodków Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

podjęła się prowadzenia jednego z Ośrodków. Projekt realizowany będzie od 1.10.2006 

roku do 31 stycznia 2008 roku. 

Ośrodek Caritas Archidiecezji Łódzkiej oferuje bezpłatne warsztaty aktywizująco-

motywujące, doradztwo zawodowe, psychologiczne, porady pracownika socjalnego. 

Udział w warsztatach oraz możliwość korzystania z indywidualnego doradztwa mają 

możliwość osoby bezrobotne o znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Uczestnicy projektu nabędą umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, 

poszukiwania źródeł i efektywnego wykorzystywania informacji, ponadto zdobędą 

informacje o formach i możliwościach uzyskania pomocy ze strony instytucji 

państwowych, samorządowych i społecznych.  

W 2006 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 30 osób niepełnosprawnych.  

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Polska, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, EFS. 

19 grudnia 2006 roku odbyła się Wieczerza Wigilijna dla beneficjentów Ośrodka OAZiS 

dla osób bezrobotnych i OAZiS dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział 

70 osób. 

B. DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z RODZIN SKRAJNIE UBOGICH. 

Projekty realizowane w ramach Świetlic Środowiskowych Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej: 

3. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy ul. Gdańskiej 111 i Piotrkowskiej 85. 

Projekt polegał na prowadzeniu Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, ubogich, często dotkniętych patologiami. Celem projektu było 

zapewnienie opieki dzieciom najbardziej potrzebującym.  

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Wydział Edukacji Urzędu Miasta 

Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

4. „Kromka Chleba” – dożywianie dzieci w Świetlicach Środowiskowych Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

Celem projektu było zapewnienie dzieciom będącym pod opieką Świetlic 

Środowiskowych Caritas Archidiecezji Łódzkiej ciepłego posiłku. Podopieczni Świetlic 

to dzieci z rodzin skrajnie ubogich, dysfunkcyjnych, często dotkniętych patologią  

i uzależnieniami. Obiad zjadany w Świetlicy to dla dzieci najczęściej jedyny ciepły 

posiłek. Pomocą w ramach projektu objętych było 100 dzieci. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Polska. 

5. Świat poza obrazem. 

Celem projektu było rozbudzenie w dzieciach zainteresowania światem kultury, 

umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (zwiedzanie muzeów, oglądanie 

przedstawień teatralnych). Metodą do osiągnięcia celu było przeprowadzenie warsztatów 

artystycznych rozbudzających zainteresowania dzieci i młodzieży (plastyczne, 

fotograficzne) oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (zwiedzanie muzeów, 

oglądanie przedstawień teatralnych, itp.). 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Urząd Miasta Łodzi. 

6. Pomoc dzieciom ze Świetlic socjoterapeutycznych oraz zakup wyprawek 

szkolnych. 
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Celem projektu było zapewnienie dzieciom będącym pod opieką Świetlic Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej niezbędnych artykułów szkolnych. Każde dziecko otrzymało 

wyprawki szkolne dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Źródło finansowania: Caritas Polska. 

7. Tęcza nad Łodzią. 

Celem projektu było zorganizowanie zajęć otwartych w formie warsztatów artystycznych 

dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje poza Łódź.  

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Urząd Miasta Łodzi. 

8. Prowadzenie punktu porad specjalistycznych: psychologicznych dla rodzin 

dotkniętych ubóstwem oraz niezaradnych życiowo. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży będącym pod opieką Świetlicy 

Środowiskowej przy ul. Piotrkowskiej oraz ich rodzinom korzystania z bezpłatnych porad 

psychologicznych. Utworzony został Punkt Konsultacyjny, w którym psycholog udzielał 

indywidualnej pomocy psychologicznej. 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

 

Projekty realizowane w ramach działań Klubu dla dzieci i młodzieży Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej ul. Rybna 13.  

9. Prowadzenie Punktu Wsparcia Przystanek 13 

Celem projektu było zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, 

dysfunkcyjnych mieszkającym na terenie dzielnicy Łódź-Bałuty – tzw. enklawa biedy. 

Opieką w ramach projektu objętych zostało 70 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 22 lat. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Wydział Edukacji Urzędu Miasta 

Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy w Łodzi. 

10. Podejmowanie działań mających na celu prospołeczną i prawną edukację dzieci  

i młodzieży. 

Celem projektu była 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. 

W ramach projektu dzieci mogły korzystać z: 

a. zajęć dotyczących rozwoju świadomości w zakresie skutków uzależnień, 

popełniania przestępstw, wykroczeń, 

b. zajęć mających na celu kształtowania umiejętności w zakresie asertywności oraz 

autoprezentacji (budowanie silnego prospołecznego „ja”), 

c. wyjść do kina, teatru, siłowni, kręgielni, basenu, 

d. możliwości spotkań w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości – 

mających na celu przybliżenia konsekwencji popełniania czynów karalnych, 

e. możliwości spotkań w placówkach związanych z problematyką uzależnień – 

mających na celu przybliżenie konsekwencji poddawania się ułudzie działania 

środków psychoaktywnych, 

f. zajęć w pracowni internetowej – mających na celu uświadomienie dzieciom 

niebezpieczeństw płynących z Internetu. 

Pomocą w ramach projektu objętych zostało 50 dzieci. 

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Projekty realizowane w ramach Wakacyjnej Akcji Letniej. 

11. „Grajmy w zielone” – program edukacji ekologicznej realizowany na koloniach 

letnich organizowanych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Tegoroczne kolonie Caritas realizowane były pod hasłem „Grajmy w Zielone!”, szerząc 

ideę ochrony środowiska przyrodniczego i jego ekosystemu. Program kolonii zakładał 
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kształcenie w dzieciach postaw w ramach edukacji ekologicznej, która ma pomogła  

w uzyskaniu przekonania, że: 

 wszystkie elementy środowiska przyrodniczego oraz elementy będące wytworem 

człowieka są od siebie zależne, 

 każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko i każdy jest 

odpowiedzialny za obecny i przyszły stan środowiska oraz jakość życia przyszłych 

pokoleń 

Celem wprowadzenia tematyki ekologicznej na koloniach było zainteresowanie dzieci 

otaczającą przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, a także kształtowanie 

właściwego stosunku do przyrody i całego dziedzictwa kulturowego oraz dostrzeganie 

miejsc przyrodniczo cennych. Program realizowany był w ośrodkach w Drzewocinach, 

Łasku – Kolumnie, Rochnie koło Brzezin oraz Poświętnym – Studziannie. Projektem 

objętych zostało 800 dzieci. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

12. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci potrzebujących – Poświętne. 

Celem projektu było zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci przebywających  

w Domach Dziecka i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, które z powodu swojego 

wieku lub ciężkich schorzeń nie zostały zakwalifikowane na żadne inne kolonie.  

W ramach projektu pomoc otrzymało 45 dzieci. 

Źródło finansowania: Caritas Polska, Urząd Miasta Łodzi. 

13. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci Polaków na stałe mieszkających na 

Litwie. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom Polaków na stałe mieszkających na Litwie 

spędzenia wakacji w Polsce. Dzieci pochodzą z rodzin bardzo ubogich, gdzie rodziców 

nie stać na sfinansowanie wyjazdu dzieci na wakacje, szczególnie do Polski. Dzieci  

z Litwy spędzały wakacje wspólnie z dziećmi polskimi w Ośrodku Kolonijnym  

w Drzewocinach. Pomocą w ramach projektu objętych zostało 35 dzieci z Litwy.  

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Senat RP. 

14. Zorganizowanie w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieciom 

Polaków zamieszkałych za granicą. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom Polaków zamieszkałych na stałe na Ukrainie, 

spędzenia wakacji w Polsce. Wspólny pobyt dzieci z Ukrainy i dzieci z Polski przyczynił 

się zarówno do doskonalenia przez nich znajomości języka polskiego, jak też do bliższego 

poznania historii, tradycji, zabytków i przyrody kraju ich przodków. Wakacje to dobry 

moment na poznawanie państwa, jako Ojczyzny będącej podstawą własnej tożsamości. 

Wspólny wypoczynek dzieci polskich i ich rówieśników ze Wschodu stał się naturalnym 

przejściem do poznania różnych ludzkich kultur i ich zrozumienia. Pomocą objętych 

zostało 35 dzieci z Ukrainy. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

15. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci najuboższych – Drzewociny, 

Rochna, Kolumna. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom z rodzin najuboższych spędzenia wakacji 

letnich poza miastem, z dala od środowiska, w którym się wychowują.  

Uczestnikami letniego wypoczynku organizowanego w 2006 roku przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej były dzieci w wieku od 7 do 15 lat, pochodzące z ubogich rodzin  

z Łodzi i okolic.  

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi. 

16. Serce na Gwiazdkę. Pomoc Świąteczna 
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Czas Bożego Narodzenia, to czas oczekiwania na cud najpiękniejszych narodzin. 

Świętujemy ten czas z najbliższymi, pełni radości i wzruszenia. Tworzymy atmosferę 

rodzinnego ciepła, nasze domy pachną choinką, domowym ciastem, wigilijnymi 

przysmakami. Czujemy się bezpieczni, szczęśliwi i lepsi. Nie dla wszystkich jest to czas 

równie radosny. Dla wielu ubogich rodzin, zmagających się na co dzień z biedą, 

przemocą, bezsilnością, czas świąt to troska – pustego stołu i rozczarowania dzieci, które 

znowu nie doczekały się wizyty św. Mikołaja. Dzięki realizacji projektu udało się 

obdarować prezentami świątecznymi 1970 dzieci. 

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi, Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

 

C. PROJEKTY REMONTOWO – INWESTYCYJNE 

17. Modernizacja sali szkoleniowej przeznaczonej na szkolenia dla wolontariuszy  

i beneficjentów Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Projekt polegał na przeprowadzeniu kompleksowego remontu sali szkoleniowej. Dzięki 

modernizacji sala stała się miejscem bezpiecznym i przygotowanym do pracy 

szkoleniowej. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Urząd Marszałkowski w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok.  

18. Przygotowanie Ośrodków kolonijnych Caritas Archidiecezji Łódzkiej do akcji 

letniej 2006. 

Celem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych związanych  

z przygotowaniem Ośrodków kolonijnych Caritas do akcji letniej. Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej prowadzi dwa Ośrodki: całoroczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy  

w Drzewocinach, sezonowy Ośrodek Kolonijny w Kolumnie. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Polska. 

19. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego  

w Drzewocinach. 

W ramach projektu zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny: zestaw do masażu 

uciskowego, kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL, stół rehabilitacyjny. Sprzęt 

wykorzystywany na turnusach rehabilitacyjnych dla osób starszych, niepełnosprawnych 

oraz dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.  

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, PFRON. 

 

D. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

20. Poradnictwo prawno-socjalno-terapeutyczne dla osób z problemem alkoholu  

i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin i ofiar przemocy. 

Celem projektu jest umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu i środków 

psychoaktywnych, ich rodzinom i ofiarom przemocy korzystania z bezpłatnej porady 

pierwszego kontaktu, bezpłatnych porad prawnych, socjalnych i terapeutycznych 

udzielanych przez wykwalifikowanych specjalistów z poszczególnych dziedzin.  

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Urząd Miasta Łodzi 

21. Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców 

przemocy. 

Celem projektu jest umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu i środków 

psychoaktywnych ich rodzinom i ofiarom przemocy korzystania z bezpłatnych porad  
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w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, uczestnictwa w grupie wsparcia oraz  

w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Urząd Miasta Łodzi 

22. Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa prawnego, 

psychologicznego, socjalnego i kuratora zawodowego. 

Celem projektu jest umożliwienie osobom ubogim, bezrobotnym, niezaradnym życiowo, 

często uzależnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym korzystania z bezpłatnych 

porad specjalistów: prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, kuratora zawodowego. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łodzi. 

 

E. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI IDEI WOLONTARIATU. 

Projekty realizowane w ramach działań Biura Wolontariatu. 

23. Upowszechnianie wolontariatu wśród grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Celem projektu jest promocja idei wolontariatu – szczególnie wśród grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Osoby zgłaszające chęć bycia wolontariuszami mogą 

skorzystać z bezpłatnych szkoleń, doradztwa psychologicznego i zawodowego, mogą 

zdobywać doświadczenia i konkretną wiedzę uczestnicząc w wolontariacie zawodowym. 

Utworzenie stałej grupy wolontariuszy pozwala na udzielanie stałej i systematycznej 

pomocy osobom potrzebującym, wspiera działania prowadzone przez Caritas, aktywizuje 

społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

24. Kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat  

w szczególności w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – które ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez zdobywanie doświadczenia 

zawodowego w zajęciach wolontarystycznych. 

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów lokalnych, 

a także przyczynienie się do zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - poprzez promowanie idei wolontariatu, zorganizowanie 

możliwości odbycia wolontariatu zawodowego. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi. 

 

F. DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH, 

UBOGICH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 

25. Prowadzenie Punktu Pomocy Charytatywnej 

W ramach projektu Punktu Pomocy Charytatywnej prowadzone są następujące zadania: 

a. pomoc doraźna rzeczowa, 

b. pomoc doradcza, 

c. umożliwienie korzystania z zasobów rzeczowych PPCH, 

d. dbałość o stan zdrowia i higieny podopiecznych Punktu Pomocy Charytatywnej. 

Beneficjentami projektu były osoby skrajnie ubogie, dotknięte uzależnieniami, zagrożone 

wykluczeniem społecznym.  

W 2006 roku z pomocy PPCh skorzystało 9336 osób. 
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Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łodzi. 

26. Prowadzenie Kuchni Społecznej 

Celem projektu było zapewnienie ciepłego posiłku osobom bezdomnym, zagrożonym 

bezdomnością, skrajnie ubogim, dotkniętym uzależnieniem, zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Kuchnia Caritas codziennie wydawała około 270 zup z wkładką mięsną. 

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łodzi. 

27. „Pomocna dłoń” – pomoc w wychodzeniu z bezdomności. 

Celem projektu było przekazanie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością 

koców, odzieży, butów, środków czystości i paczek żywnościowych - dzięki czemu 

łatwiejszym było przetrwanie okresu zimowego. Pomocą w ramach projektu objętych 

zostało 300 osób. 

Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

28.  Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2006. 

Celem projektu jest zminimalizowanie skutków głodu wśród osób najuboższych. Projekt 

polega na bezpłatnym przekazaniu osobom najbardziej potrzebującym paczek 

żywnościowych (mleko, mąka, cukier, makaron, kasza, ser żółty, ser topiony, ryż). 

Pomocą objętych zostało 9000 osób ubogich.  

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Unia Europejska. 

 

G. DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ OSÓB CHORYCH, 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STARSZYCH. 

29. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną i fizyczną „Nie jesteś sam”. 

Celem projektu jest zmniejszenie skutków choroby psychicznej oraz niepełnosprawności 

intelektualnej i fizycznej poprzez: 

a. dofinansowanie recept dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych fizycznie 

i umysłowo – pochodzących ze środowisk ubogich, 

b. opiekę medyczną – w postaci dyżuru pielęgniarskiego. 

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Urząd Wojewódzki. 

30. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu 

Celem projektu było: 

a. zapewnienie osobom starszym możliwości przebywania w Domu Dziennego 

Pobytu, 

b. zapewnienie pensjonariuszom wyżywienia (śniadanie, obiad), 

c. zapewnienie obiadu dla osób, które nie korzystają z oferty dziennego pobytu, 

d. zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny 

osobistej, 

e. organizowanie zajęć o charakterze kulturalno-rekreacyjnych, 

f. organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności 

psychofizycznej, 

g. pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, 

h. zapewnienie opieki medycznej – pielęgniarskiej. 

W ramach projektu opieką objętych zostało 98 osób starszych, samotnych, schorowanych, 

niezaradnych życiowo. 

Źródła finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łodzi. 
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VI. OŚRODKI CARITAS 
 

A. OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY W 

DRZEWOCINACH 
W 2006 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

1. Budynek „A” 

a. Dokonano inwentaryzacji budynku. 

2. Budynek „B” 

a. Uporządkowano pomieszczenia kancelarii i świetlicy. Uporządkowano dokumentację 

ośrodka. Zabezpieczono drewniane balustrady budynków. Dokonano inwentaryzacji 

budynku. Naprawiono instalację oświetleniową w kaplicy ośrodka oraz oświetlenie 

podcieni. 

3. Budynek rehabilitacyjny 

a. Zainstalowano dodatkowy UGUL z osprzętem, stół rehabilitacyjny OPAL, leżankę, 

stół przenośny do masażu oraz lampę do naświetleń, zakupione dzięki dofinansowaniu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 

b. Opracowano projekt na rozbudowę budynku rehabilitacyjnego i złożono wniosek  

o dofinansowanie rozbudowy przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

c. Dokonano inwentaryzacji budynku. 

4. Kuchnia 

a. Wymieniono wkład w kotle warzelnym oraz dokonano przeglądu i niezbędnych 

napraw urządzeń kuchennych. 

b. Odmalowano pomieszczenia kuchni i zmywaka. Przebudowano zaplecze sanitarne 

kuchni – wydzielono toaletę, pomieszczenie z prysznicem i pomieszczenie socjalne 

dla pracowników kuchni z szatnią. Usunięto z korytarzy zaplecza kuchennego 

niepotrzebne meble. 

c. Do magazynu żywności sypkiej zakupiono klimatyzator. 

d. Dokonano inwentaryzacji budynku. 

5. Budynek gospodarczy 

a. Wykonano dojścia instalacji wodno – kanalizacyjnych. Uporządkowano 

pomieszczenia: usunięto przeterminowane materiały budowlane, zezłomowano 

zniszczone sprzęty, które zalegały w pomieszczeniach, przygotowano pomieszczenia 

garażów i przedsionka do wylewek podłoży i do tynkowania. Uporządkowano 

dziedziniec budynku gospodarczego – wykopano pnie drzew przy budynku 

gospodarczym, usunięto resztki ogrodzenia, wyłożono podłoże płytami ażurowymi, 

wysypano ziemią ogrodniczą i zasadzono trawnik i krzewy. Wykonano 

zabezpieczenia na okres zimy (drzwi, wrota itp.) 

b. Przeniesiono i podpięto agregat prądotwórczy w wytynkowanym pomieszczeniu  

w budynku gospodarczym, rozebrano wiatę, w której stał agregat. 

6. Teren zewnętrzny 

a. Przygotowano urządzenia na placu zabaw do sezonu 

b. Wykonano nowy spust wody z kąpieliska do rzeki. 

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

d. Wykonano przyłącze energetyczne i instalację elektryczną wewnątrz bacówki, pokryto 

dach gontem, wykonano podłoże z gresu – bacówka służyła w okresie letnim jako 

świetlica. 

e. Podpisano umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na serwis stacji uzdatniania 

wody. 
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f. Usunięto uschnięte krzewy. 

g. Wyizolowane od wilgoci zostało zejście do kotłowni i stacji uzdatniania wody. 

h. Ułożono nowe chodniki z kostki granitowej i obsadzono je trawnikiem i krzewami. 

i. Wykonano ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w ośrodku i przegląd telewizyjny 

kanalizacji, sprawdzono stan studzienek i szamba – kanalizacja w stanie ogólnym 

dobrym. Zalecono opróżnianie szamba tak często, by nie dopuszczać do podtopienia 

kanalizacji. 

j. Nawieziono ziemię ogrodniczą i posiano trawnik przed budynkiem administracyjnym. 

k. Wykonano deratyzację i dezynsekcję całego ośrodka. 

l. Wykonano przegląd instalacji kominowej i gazowej w ośrodku. 

m. Rozpoczęły się przygotowania do projektu budowy oczyszczalni ścieków dla ośrodka. 

n. Rozpoczęły się przygotowania do projektu budowy świetlicy w części kempingowej 

ośrodka. 

7. W 2006 roku ośrodek przyjął ogółem prawie 2400 osób (wzrost o 9% w stosunku do 

roku 2005) w tym m.in.: 

a. 536 dzieci i młodzieży (spadek o 5%) 

b. 360 osób niepełnosprawnych (wzrost o 8%). 

Wzrost liczby gości w  ośrodku w Drzewocinach w latach 2003 - 

2006
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8. Ważne wydarzenia w ośrodku w 2006 roku: 

a. Realizacja zdjęć do spotu reklamującego Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ujęcia 

realizowano na plaży kąpieliska oraz w Sali kominkowej ośrodka. Ekipa telewizyjna, 

dzieci i aktorzy (Anna Popek i Adam Nowak) oraz goście z Caritas Polska zjedli w 

ośrodku obiad i kolację. Prace zakończyły się około godz. 1.00 w dniu 1 sierpnia 2006 

roku. 

b. Zalecenia Państwowej Straży Pożarnej: 

 Zamontowanie drzwi ogniotrwałych na klatce schodowej w budynku „A” 

 Zamontowanie przeciwpożarowej instalacji hydrantowej w budynku „A” 

 Zabezpieczenie środkiem ogniotrwałym boazerii w sali kominkowej i na korytarzu 

budynku „A” 
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c. Uzyskano kolejny wpis ośrodka do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych (ważny do 

sierpnia 2008 roku. 

 

B. OŚRODEK KOLONIJNY W ŁASKU – KOLUMNIE 

1. W dniu 15 lutego 2006 roku w Łasku nastąpiło podpisanie aktu notarialnego, na mocy 

którego Caritas Archidiecezji Łódzkiej stała się właścicielem działki leżącej w obrębie 

ośrodka w Kolumnie, a należącej do momentu podpisania aktu do Urzędu Miasta Łasku. 

W ten sposób Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest właścicielem całego terenu ośrodka. 

2. W 2006 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

a. W budynku mieszkalnym (głównym) zakończono budowę i wyposażenie łazienek dla 

wychowawców oraz pomieszczenie pralni. Pomalowano hol oraz część korytarzy  

w obu skrzydłach budynku, uporządkowano i schowano przewody elektryczne w holu, 

pomalowano farbą olejną kabiny i przegrody w wc, pomalowano sufit w łazience dla 

chłopców, naprawiono meble w pokojach (uzupełnienia brakujących uchwytów  

i oklein), wymieniono łóżka w 4 pokojach w skrzydle dla dziewczynek. Dokonany 

został również przegląd koców w ośrodku. Zniszczone zostały zlikwidowane, 

pozostałe – oddane do prania przed koloniami. 

b. Naprawione zostały dachy na budynku jadalni oraz nad łazienkami w części 

mieszkalnej ośrodka (ekipa p. Krzysztofa Wieteski). Naprawiono tynki sufitu  

w jadalni i umalowano. 

c. Naprawiono i umalowano elewację budynku jadalni. Wykonano nowe schody do 

sekretariatu. 

d. Naprawiono sufit w budynku personelu kuchennego. Naprawiono glazurę  

w pomieszczeniach kuchennych. Likwidacji w ośrodku uległy następujące składniki: 

zewnętrzne umywalnie (na ich miejscu powstało mini-boisko z koszem do 

koszykówki), uszkodzona chłodnia w kuchni, uszkodzone naczynia, kubki itp., 

zdekompletowane i uszkodzone wyposażenie przywiezione do ośrodka ze Szczawina. 

W ramach przygotowań do kolonii letnich przechlorowano studnię i wodociąg, 

wykonane zostały przeglądy instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej  

(z niezbędnymi naprawami). 

e. W 2006 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku 4 turnusy kolonijne, w których 

uczestniczyło ogółem ponad 360 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało ponad 60 

wychowawców. Poza sezonem letnim (kolonijnym) w ośrodku odbyły się pikniki 

Szkolnych Kół Caritas, pikniki pracowników MPK w Łodzi i spotkania różnych grup 

z terenu archidiecezji łódzkiej. 
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Wzrost liczby gości w ośrodku w Kolumnie w latach 2003 - 2006
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3. Ważne wydarzenia w ośrodku w 2006 roku: 

a. Darowizna mebli z hotelu Centrum w Łodzi 

b. Przekazanie pralki automatycznej i proszku do prania, które ufundowała firma Indesit 

c. Zalecenia Państwowej Straży Pożarnej: 

 Wymiana wykładziny w budynku mieszkalnym dla dzieci 

 

VII. ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 
 

1. 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. 

2. Źródła finansowania 

Głównym źródłem finansowania ZDOH-Caritas są wpływy z realizacji umów  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przychody z tytułu realizacji umowy z NFZ za lata 2004 –2006 

Lp. Rok Przychód 

1 2004 356.436,00 zł 

2 2005 393.192,00 zł 

3 2006 443.528,00 zł 

Środki finansowe na działalność ZDOH-Caritas czerpał również z darowizn 

przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne, wielkość wpływów z tego źródła  

w 2006 roku wyniosła 64.089,89 zł. 

3. Kierownictwo 



 34 

a. Zastępcą Dyrektora Caritas ds. formacji i Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej 

jest ks. Robert Arndt. 

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

Sitarska. 

c. Zastępcą Koordynatora ds. szkoleń i formacji jest dr med. Zofia Pawlak. 

4. Personel 

ZDOH-Caritas zatrudniał w ciągu 2006 r. łącznie 17 osób. Na umowę o pracę  

-10 osób (w tym 8 w pełnym wymiarze godzin), na umowę–zlecenie, lub umowę  

o dzieło – 7 osób. Stały skład zespołu w 2006 r. to: 3 lekarzy, 6 pielęgniarek,  

2 fizjoterapeutów, 1 kapłan, 1 księgowa, 2 pracowników biura. Dorywczo zespół 

wspomagał również 1 psycholog i 1 pracownik gospodarczy. 

5. Charakterystyka udzielanej pomocy  

Chorzy mieli dostęp do fachowej pomocy ze strony zespołu medycznego realizowanej 

poprzez wizyty domowe planowe i interwencyjne przez 7 dni w tygodniu oraz stały 

kontakt telefoniczny z zespołem (24 godziny na dobę). Każdy pacjent miał 

zapewnioną minimum 1 wizytę lekarską i 3 pielęgniarskie tygodniowo. Mógł również 

bezpłatnie korzystać ze specjalistycznego sprzętu wypożyczanego mu do domu 

(koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne, inhalatory, 

wózki inwalidzkie, balkoniki itp.). W razie konieczności pacjenci mieli zapewnione 

bez dodatkowych opłat specjalistyczne badania diagnostyczne, konsultacje lekarzy 

specjalistów (psychiatra, chirurg, pulmonolog, psycholog, dermatolog) oraz transport 

sanitarny. Opieka nie kończyła się z chwilą śmierci pacjenta, ale rozciągała również na 

okres żałoby i osierocenia. Wyodrębniona grupa wolontariuszy zajmowała się 

rodzinami osieroconymi. 

6. Zakres udzielonej pomocy w 2006 r. 

W 2006 roku ZDOH-Caritas objął opieką łącznie 221 chorych. 

a. W jednym czasie pod opieką znajdowało się średnio 30 pacjentów w hospicjum 

domowym, co dało łącznie w ciągu roku 11570 osobodni opieki (zakontraktowano 

11616 osobodni); w tym czasie członkowie zespołu medycznego odwiedzili 

swoich podopiecznych 8146 razy. 

b. Przez cały rok udzielono 602 porady medyczne (lekarza, pielęgniarki, 

rehabilitanta, psychologa) w ramach poradni medycyny paliatywnej zarówno  

w gabinecie jak i w domu (w tym 330 lekarskich - NFZ kontraktuje w ramach 

poradni tylko wizyty lekarskie, w 2006 roku w liczbie 204). 

7. 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 2006 roku w ZDOH-Caritas posługiwało wolontaryjnie: 

a. 17 wolontariuszy posługujących - opiekunów chorych w domach, (w tym: 9 

nowych wolontariuszy od września) 

b. 27 wolontariuszy wspomagających nas organizacyjnie i modlitewnie (w tym: 9 

nowych wolontariuszy od września);  

c. kilkunastu wykładowców kursu podstawowego i szkoleń dodatkowych 

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

opieki paliatywnej/hospicyjnej. Na XI kurs rocznika 2005/2006 (rozpoczęty w marcu 

2005 roku) zgłosiło się ponad 120 osób, z tego uczestnikami zostały 93 osoby. Po raz 
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pierwszy absolwenci tego kursu zostali skierowani na półroczny staż w wybranej formie 

pomocy (dom chorego, szpital, DPS). Staże rozpoczęło 27 osób. Pomyślnie staż 

zakończyło 20 osób, z których 18 podpisało umowy z ZDOH-Caritas o współpracy 

wolontaryjnej: 9 absolwentów podjęło posługę jako opiekunowie chorych w domach,  

3 wspomaga organizacyjnie biuro, 6 posługuje w Hospicjum Stacjonarnym oraz  

w Oddziale Paliatywnym Szpitala Św. Jana Bożego. 

Kolejna, XII edycja kursu rozpoczęła się 19 września 2006 r. (po raz pierwszy w tym 

terminie). Kurs rozpoczęły 33 osoby. Część teoretyczno-ćwiczeniowa potrwa do 

czerwca 2007 roku, potem rozpoczną się półroczne staże. 

8. Formacja 

ZDOH-Caritas prowadził w 2006 roku szereg działań służących formowaniu swoich 

członków: 

a. zorganizowano 3 wyjazdowe dwudniowe Dni Skupienia w ośrodku w Drzewocinach. 

Skupienia prowadzili kapłani: ks.Piotra Zawada, o.Wojciech Jędrzejewski OP, 

o.Tomasza Alexiewicz OP, ks.Robert Arndt. Wzięli w nich udział zarówno 

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

oraz kandydaci na wolontariuszy, 

b. zorganizowano 10 spotkań roboczych całego zespołu (personel medyczny + 

wolontariusze), połączonych zazwyczaj z katechezą i poprzedzonych adoracją 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy Caritas, 

c. w każdy poniedziałek zbierała się na wspólnej modlitwie i dyskusjach grupa 

modlitewna, 

d. ks.dyrektor Robert Arndt odprawił 5 Mszy Świętych w intencji chorych  

i posługujących oraz 6 w intencji zmarłych-podopiecznych hospicjum w kaplicy 

Caritas na ul. Gdańskiej 111, 

e. 12 października w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została uroczysta 

Eucharystia w intencji osób w żałobie i ich bliskich zmarłych celebrowana przez  

ks. Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego Władysława Ziółka, 

f. zorganizowano 6 spotkań z grupą rodzin osieroconych, w tym konferencję z dwoma 

wykładami dla osób przeżywających żałobę, wygłoszonymi przez dr Marię Rogiewicz 

i o. dr Filipa Buczyńskiego (po uroczystej Mszy Świętej 12 października), 

9. Szkolenia 

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

opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

a. W 2006 roku zorganizowano pod auspicjami stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”  

5 wykładów dla personelu medycznego i wolontariuszy ośrodków opieki paliatywnej  

i hospicyjnej województwa łódzkiego, poruszających szczegółowe zagadnienia 

pomocy paliatywnej. Wykładowcami byli lekarze i pielęgniarki z różnych ośrodków 

paliatywnych Łodzi, 

b. W dniach 17-18.06.2006 r. zorganizowano w Drzewocinach szkolenie-warsztaty dla 

pielęgniarek hospicjów woj. łódzkiego na temat leczenia ran przewlekłych, 

c. W październiku w Drzewocinach odbyły się warsztaty dla liderów małych grup 

wsparcia dla osób w żałobie prowadzone przez psychologa dr Marię Rosiewicz, 

d. Zorganizowano wspomniany wcześniej kurs podstawowy dla kandydatów na 

wolontariuszy, 

e. Pielęgniarka koordynująca ZDOH pani Emilia Krysztofiak rozpoczęła specjalizację  

z Pielęgniarstwa w Opiece Paliatywnej, lekarz zespołu dr Marek Zych kontynuował 

specjalizację szczegółową w zakresie Medycyny Paliatywnej, 

f. Personel hospicjum uczestniczył w szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje 

zawodowe organizowanych przez inne ośrodki paliatywne z Łodzi i kraju, 
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10. Inne działania 

a. Po raz trzeci ZDOH-Caritas wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Hospicjum to też Życie”, poświęconej w tym roku żałobie i osieroceniu. W ramach 

kampanii zorganizowano dla osób w żałobie wspomniane powyżej: Mszę Świętą oraz 

2 wykłady (psychologa i kapłana). 

b. Od września 2006 roku siedziba hospicjum została przeniesiona na ul. Zgierską 121. 

W dniu 9 listopada odbyła się uroczystość poświęcenia nowej siedziby z udziałem  

Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka. 

c. Podpisano aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w którym 

zakontraktowano świadczenia w hospicjum domowym i poradni medycyny 

paliatywnej na 2007 rok na poziomie ilościowym i wartościowym z 2006 roku. 

 

VIII. ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
 

A. SPRAWOZDANIE Z REHABILITACJI LECZNICZEJ 
1. Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia) osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ 

polega na działaniach mających na celu przywrócenie pełnej o ile jest to możliwe  

w danym schorzeniu, maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń 

przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

pracownikami ZAZ są przede wszystkim osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności głównymi zadaniami rehabilitacji leczniczej są: 

a. utrzymanie osiągniętej już sprawności fizycznej (lokomocja i funkcja kończyny 

górnej) na stałym poziomie 

b. spowolnienie nasilania rzutów w przypadków chorób postępujących 

c. rozluźnienie, odpoczynek podczas pracy 

2. Przed przystąpieniem do zajęć z zakresu rehabilitacji leczniczej przeprowadzone zostały 

badania pracowników, wg Karty Usprawniania Leczniczego. Badanie na potrzeby 

rehabilitacji zawiera: 

a. Wywiad 

b. Pomiary linijne 

c. Zakresy ruchomości 

d. Ocenę siły mięśniowej 

e. Badanie czynnościowe (ocena lokomocji i funkcja kończyn górnych) 

Na podstawie powyższych badań zostały opracowane indywidualne plany usprawnia 

leczniczego, które realizowano przez dobór odpowiednich metod i technik 

terapeutycznych do poszczególnych pacjentów. 

3. Zadania Rehabilitacji leczniczej realizowane były w oparciu o metody i techniki 

kinezyterapii o charakterze miejscowym i ogólnym. Prowadzone były następujące 

działania: 

 W zakresie kinezyterapii o działaniu miejscowym: 

a. ćw. Bierne 

b. ćw. Czynno-Bierne 

c. ćw. Samowspomagane 

d. ćw. w odciążeniu 

e. ćw. czynne wolne 

f. ćw. Oporowe (ATLAS, ćw. z przyborami piłki lekarskie, hantle, taśmy Thera-

Band itp.) 

g. ćw. Redresyjne 

h. Poizometryczna relaksacja 
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 W zakresie kinezyterapii o działaniu ogólnousprawniającym: 

a. ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym na cykloergometrze i bieżni 

ruchomej 

b. ćwiczenia lokomocji z wykorzystaniem toru do nauki chodu 

c. ćwiczenia ogólnousprawniające przy drabinkach i na materacu 

d. ćwiczenia usprawniające funkcje kończyny górnej  

4. Ponadto wśród pracowników ZAZ znajdują się osoby aktywnie uprawiające sporty osób 

niepełnosprawnych: 

a. 3 osoby trenują koszykówkę na wózkach 

b. 2 osoby są wieloletnimi uczestnikami Rajdu Integracyjnego MOST w Puławach 

c. 1 osoba aktywnie uprawia żeglarstwo 

5. Rehabilitacja lecznicza w Zakładzie Aktywności Zawodowej była prowadzona  

w specjalnie przystosowanej sali wyposażonej w następujący sprzęt: 

a. ATLAS 

b. UGUL z pełnym osprzętem 

c. fotel elektryczny do masażu 

d. tor do nauki chodzenia 

e. kolumna przyścienna z zestawem ciężarkowo – bloczkowym 

f. tablice do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem i bez 

g. rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych 

h. urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego (Krzyżak) 

i. cykloergometr 

j. bieżnia elektryczna 

k. drabinki i materace 

l. Lampa Sollux 

6. Zajęcia dla pracowników niepełnosprawnych odbywały się 2-3 razy w tygodniu podczas 

godzin pracy w ZAZ. Czas przeznaczony na rehabilitację leczniczą pojedynczej osoby 

wynosił odpowiednio (w zależności od potrzeb i aktualnego stanu) od 45 min do  

max 2 godz. Postępy i wyniki usprawniania leczniczego osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych w ZAZ były poddawane systematycznej ocenie Oprócz postępów  

w usprawnianiu leczniczym brana była pod uwagę postawa osoby rehabilitowanej, a więc 

zaangażowanie a także obecność na ćwiczeniach. 

7. W bieżącym roku odbyły się 3 wyjazdy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 

Caritas w Drzewocinach 

a. I-szy w dniach 25-28 kwietnia 

b. II-gi w dniach 6-9 listopada 

c. III-ci w dniach 24-27 listopada 

Ze względu na przystosowanie ośrodka w Drzewocinach do prowadzenia zabiegów  

z zakresu hydroterapii i masażu suchego indywidualne plany rehabilitacji były 

modyfikowane na czas wyjazdu. Po rozpatrzeniu przeciwwskazań pracownicy byli 

kwalifikowani do w/w zabiegów [Załącznik 6]. Aby u wszystkich zakwalifikowanych 

osób mogły się odbyć zaplanowane zabiegi niezbędna była dodatkowa pomoc 

fizjoterapeuty. I tak na I-szym wyjeździe dodatkowo zatrudniony był fizjoterapeuta  

p. Paweł Kret a na pozostałych dwóch wyjazdach p. Krzysztof Janczewski oraz p. Robert 

Klimkiewicz. 

 

B. SPRAWOZDANIE Z REHABILITACJI ZAWODOWEJ 
1. W ramach rehabilitacji zawodowej w 2006 roku podjęto szereg odrębnych działań, które 

miały na celu podwyższenie samodzielności pracowników w zakładzie i zwiększenie 

ich szans na otrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jedną z kategorii tych 
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działań były szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i ogólne umiejętności osób 

niepełnosprawnych, a poprzez to zwiększające ich szansę na otrzymanie zatrudnienia. 

Odbyte szkolenia można podzielić na następujące grupy w zależności od tematyki 

przekazywanej wiedzy i rodzaju kształtowanych umiejętności: 

 szkolenia stricte zawodowe, przygotowujące do prac poligraficznych i wyrobu 

rękodzieła, 

 szkolenia kształtujące umiejętności plastyczne, 

 szkolenia kształtujące zachowania społeczne, skuteczność pracowników  

w różnych sytuacjach, pokazujące działanie rynku oraz aktywizujące pracownika 

do działań zawodowych i społecznych, 

 warsztaty z poszukiwania pracy i działań z tym związanych (pisanie CV, listu 

motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja). 

1. Inne działania zmierzające do usamodzielnienia i ukierunkowania zawodowego 

pracowników niepełnosprawnych prowadzone były w ramach codziennych zadań  

i zleceń wykonywanych w zakładzie. Zadania te były przydzielane zgodnie  

z predyspozycjami i zdolnościami plastycznymi tych osób oraz poziomem wiedzy 

zdobytej w trakcie szkoleń zawodowych. Zdolności i predyspozycje rozpoznawano 

poprzez codzienną obserwację pracowników przez kadrę związaną z doradztwem 

zawodowym i produkcją. 

2. W wyniku nabytych przez pracowników umiejętności i pojawieniu się dużej ilości 

ciekawych zleceń od różnorodnych podmiotów zewnętrznych znakomitą część osób 

udało się zaangażować w realizację prac poligraficznych. W ramach tych zleceń osoby 

niepełnosprawne wykonywały prace związane z przygotowywaniem projektów 

graficznych, obróbką zdjęć, przygotowaniem do druku, wydrukiem, docinaniem, 

oprawą i inne. Pracownicy niepełnosprawni realizowali także specjalistyczne zadania, 

takie jak cięcie na ploterze tnącym, którym zakład dysponuje, oraz pozostałe etapy 

przygotowywania dużych tablic i banerów reklamowych. 

3. Drugą część działań realizowanych w zakładzie przez pracowników niepełnosprawnych 

stanowił szeroki zakres prace manualnych. W zakładzie wykonywano witraże, pamiątki 

z Łodzi, ozdoby z gipsu, karty i zaproszenia. Pracownicy wykonywali szlifowanie szkła, 

odlewy gipsowe i ich obróbkę oraz związane z tym asortymentem malowanie 

artystyczne. Część osób o dużych zdolnościach plastycznych wyspecjalizowała się  

w projektowaniu kart i zaproszeń. Osoby gorzej radzące sobie w pracach ręcznych ze 

względu na średnią i znaczną dysfunkcję kończyn górnych wykonywały prace 

wymagające mniejszej precyzji. Wszyscy pracownicy zostali zaangażowani w sprzedaż 

produktów wykonanych ręcznie w pasażu handlowym w Tesco oraz w Manufakturze. 

Dzięki temu wyłoniono osoby o dużych zdolnościach interpersonalnych, chętnych do 

kontaktów z ludźmi i osiągających na tle grupy większe wyniki w sprzedaży. 

Pracownicy Ci mogą zostać dalej szkoleni w celu przystosowania ich do podjęcia 

zatrudnienia w branży handlowej i innych zadaniach wymagających umiejętnych 

kontaktów z klientami. 

4. Ponadto, kształtowano odpowiednią postawę pracowników w miejscu pracy  

i wymagano, aby postawa ta była odpowiednio zachowana. W tym zakresie zwracano 

uwagę na pracownika na konieczność: punktualnego przystępowania do pracy, 

zachowania odpowiedniego czasu przerwy, dbania o czystość stanowiska pracy, 

terminowego wykonywania zadań, utrzymania jakości wykonanej pracy, zgłaszania 

zaistniałych problemów ze sprzętem i materiami do pracy, utrzymywania dobrej 

atmosfery i współpracy w grupie, samodzielności w wykonywaniu zadań, wykazywania 

inicjatywy własnej oraz niesienia pomocy współpracownikom, którzy gorzej radzą sobie 

z zadaniami. 
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5. Dzięki cyklom szkoleń i wdrożeniu w rytm pracy Zakładu większość osób 

niepełnosprawnych ma już dziś szansę wejść na otwarty rynek zawodowy. 

 

C. SPRAWOZDANIE Z REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 
1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej bardzo ściśle związana jest z rehabilitacją zawodową i leczniczą. 

Polegała ona na działaniach mających na celu zmianę postaw osób niepełnosprawnych 

oraz ich pozycji w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym. Proces ten uwzględniał 

pracę nad zmianą samooceny, niewłaściwych stereotypów w myśleniu podopiecznych 

ZAZ. W celu usprawnienia procesu socjalizacji pracowników Zakładu Aktywności 

Zawodowej oraz ich adaptacji do środowiska podjęto następujące działania: 

a. Prowadzono indywidualne rozmowy z osobami niepełnosprawnymi w celu 

rozpoznania ich sytuacji rodzinnej i życiowej, prezentowanej samooceny. W trakcie 

rozmów pobudzano aktywność osób niepełnosprawnych, umacniano ich kompetencje 

zawodowe i umiejętności, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne są 

pełnowartościowymi pracownikami. W trakcie rozmów kształtowano ich postawy 

prospołeczne. 

b. Prowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych  

w oparciu o ich dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, posiadane kwalifikacje  

i predyspozycje zawodowe.  

c. Zostały przeprowadzone Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy na których była 

poruszana kwestia pisania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy  

i określenia własnych celów zawodowych. 

d. Prowadzono rozmowy z osobami uczącymi się w celu podtrzymania ich aspiracji 

edukacyjnych. 

e. Prowadzono rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, których wykształcenie nie jest 

wystarczające do podjęcia pracy na wymarzonych przez nich stanowiskach pracy. 

Celem takich rozmów było zachęcenie i odpowiednie zmotywowanie pracowników do 

podjęcia odpowiednich kroków w kwestii podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych. 

f. Prowadzono obserwacje osób niepełnosprawnych w środowisku pracy celem 

uzyskania informacji na temat ich sprawności psychofizycznej, indywidualnej 

wydolności, wytrwałości, nabywania nowych umiejętności, zdolności koncentracji, 

kreatywności, inicjatywy własnej, zdolności komunikowania się w grupie, współpracy 

w innymi pracownikami- informacje te były poparte obserwacjami innych 

pracowników kadry. 

g. Zaangażowano osoby niepełnosprawne do sprzedaży produktów Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Manufakturze. 

h. Zorganizowano imprezy o charakterze rekreacyjnym (wyjazdy do Ośrodka 

Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Drzewocinach, wyjazd do Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Kałkowie). 

i. Udział osób niepełnosprawnych w Kampanii Społecznej na Rzecz Aktywizacji Osób 

Niepełnosprawnych. Akcja ta była zorganizowana przez Firmę Ciszewski, która  

w większych miastach Polski organizowała konferencje poświęcone osobom 

niepełnosprawnym. 

j. Informowano pracowników o programach, projektach na rzecz osób 

niepełnosprawnych (projekt dofinansowania recept realizowanych przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej, nowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Osób 

Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Łódzkiej). 

k. Przeprowadzono oceny okresowe pracowników niepełnosprawnych. 
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l. Upowszechniono wśród pracowników oferty pracy związane z obsługą programów 

komputerowych i telemarketingiem. 

m. Rozpoznawano potrzeby szkoleniowe pracowników niepełnosprawnych w celu 

umożliwienia im podniesienia kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji wyjścia na 

otwarty rynek pracy. 

n. Motywowano pracowników do większej zaradności i samodzielności w zakresie 

czynności samoobsługowych oraz zorganizowaniu i porządkowaniu własnego 

stanowiska pracy. 

o. Prowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej. 

p. Zorganizowano spotkanie świąteczne- Boże Narodzenie dla wszystkich pracowników 

Zakładu z Księżmi Dyrektorami Caritas. 

q. Ciągła współpraca z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Ośrodkiem Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Osób 

Niepełnosprawnych. 

r. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Łodzi w ramach wymiany 

informacji na temat zapotrzebowań osób niepełnosprawnych. 

s. Współpraca z łódzkimi Powiatowymi Urzędami Pracy dotycząca ogłoszonej rekrutacji 

przez Zakład Aktywności Zawodowej.  

t. Przygotowano karty zadań pracowników Zakładu. Karty obejmowały wykonanie  

i dostarczenie takich zadań jak: Curriculum Vitae, List motywacyjny, Portfolio, plany 

zawodowe. 

u. Przygotowano zeszyty zadań, które mają mobilizować pracowników do terminowego 

wykonywania prac zleconych. 

v. Została nawiązana współpraca z przedstawicielami Stowarzyszeniami „Empatia”  

w ramach współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich wejścia na otwarty rynek 

pracy. 

 

D. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZE SZKOLEŃ 
1. W 2006 roku przeprowadzono 19 szkoleń zawodowych dla niepełnosprawnych 

pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. W tej grupie szkoleń znalazły się 

szkolenia z różnych dziedzin działalności zawodowej, w tym: 

a. szkolenia komputerowe (projektowanie na komputerze, obsługa wybranych 

programów i sprzętu komputerowego); 

b. szkolenia z rękodzieła, plastyki i kompozycji; 

c. szkolenia związane z działalnością gospodarczą. 

Szkolenia te realizowane były w celu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

podniesienia ich ogólnych umiejętności i kwalifikacji, a poprzez to zwiększenia szansy 

na otrzymanie zatrudnienia.  

2. Zrealizowano w ten sposób cele szczegółowe, którymi były: 

a. doskonalenie posługiwania się komputerem, a w szczególności programami 

graficznymi, 

b. obsługa nowoczesnych urządzeń drukujących; 

c. przeszkolenie z podstaw obsługi komputera osób, które zostały zatrudnione  

w Zakładzie w 2006 roku; 

d. dalsza poprawa zdolności manualnych pracowników, ćwiczenie rąk, przystosowanie 

do prac manualnych i technicznych; 

e. wykorzystanie możliwości twórczych poszczególnych pracowników, czyli 

umiejętności projektowania wyrobów rękodzieła i komponowania grafiki; 
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f. nauka różnych technik rękodzieła – malarstwa witrażowego, prac w gipsie i innych 

materiałach modelarskich, wyrobu kart okolicznościowych i opakowań ozdobnych; 

g. nauka przygotowywania własnego warsztatu pracy, dbania o materiały i narzędzia, 

utrzymywania porządku; 

h. nabycie umiejętności pracy w grupie, podziału zadań w trakcie wykonywania 

złożonego projektu; 

i. Nabycie umiejętności zdobywania klientów, promowania własnej działalności  

i prezentowania wyrobów; 

j. nabycie umiejętności umożliwiających pracę zarobkową w domu lub małej firmie; 

k. nabycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej działalności. 

3. Szkolenia zawodowe grupowe odbyły się w liczbie ponad 400 godzin. Ponadto 

zrealizowano ponad 370 godzin szkoleń indywidualnych, zarówno w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej, jak i w stowarzyszeniu CEIRON (Centrum Edukacji  

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Spośród szkoleń przeprowadzonych w 2006 

roku kilka będzie kontynuowanych. Jest to między innymi: „Projektowanie  

i wykonywanie ręczne zaproszeń ślubnych”. 

4. Kilka osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej uczestniczyło  

w parogodzinnych komputerowych szkoleniach indywidualnych, głównie 

komputerowych. W 2007 roku szkolenia indywidualne będą kontynuowane dla tych osób, 

które mają predyspozycje do prac w obsłudze klienta. Osoby te zostaną wyłonione 

spośród niepełnosprawnych na podstawie wywiadu i obserwacji ich indywidualnych 

predyspozycji. 

5. Poniżej znajduje się zestawienie odbytych szkoleń z podaniem liczby godzin 

przypadających na dane szkolenie, terminu oraz instytucji szkolącej.  
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Tabela szkoleń zawodowych zrealizowanych w 2006 roku 
L.p. Temat szkolenia Instytucja 

szkoląca 

Data szkolenia Liczba 

godzin 

Typ 

szkolenia 

Szkolenia zawodowe z rękodzieła i kompozycji 

 Produkcja witraży związanych z 

tematyką Świąt Wielkanocnych 

ZAZ 16.01-12.04. 

2006 

70 grupowe 

 Projektowanie i produkcja kart 

okolicznościowych i świątecznych 

ZAZ 16.01-12.04. 

2006 

70 grupowe 

 Praktyczne działania związane z 

wykonaniem opakowań z kartonu i 

papieru ozdobnego 

ZAZ 16-20.01.2006 10 grupowe 

 Produkcja pamiątek z Łodzi na bazie 

akwarel 

ZAZ 14-28.02.2006 40 grupowe 

 Podstawy kompozycji w obrazie ZAZ 25.04.2006 5 grupowe 

 Podstawowe techniki malarskie - 

akwarela 

ZAZ 26.04.2006 5 grupowe 

 Produkcja pamiątek z Łodzi na bazie 

fotografii 

ZAZ 10-30.07. 

2006 

70 grupowe 

 Projektowanie i wykonywanie ręczne 

zaproszeń ślubnych (rozpoczęcie – 

kontynuacja przewidziana na 2007 rok) 

ZAZ 17.07-31.08 25 grupowe 

 Przygotowanie do praktycznego 

wykonawstwa pamiątek i 

dewocjonaliów 

ZAZ 21.06-04.07. 

2006 

30 grupowe 

 Odlewanie świec artystycznych ZAZ 6-9.11.2006 16 grupowe 

Szkolenia komputerowe 

 Identyfikacja wizualna firmy 

(projektowanie logo, siatki znaku, 

plakatu, ulotki, banera, gadżetu 

reklamowego) 

ZAZ 5-20.06.2006 30 grupowe 

 Podstawy obsługi komputera i 

podstawowych programów 

komputerowych (D. Kaniecka) 

ZAZ 20.07-15.09 

2006 

115 indywidualn

e 

 Podstawy projektowania w programie 

Corel Draw 12 

(4 osoby niepełnosprawne) 

ZAZ 05.2006 15 indywidualn

e 

 Podstawy obsługi komputera – MS 

Windows, MS Word, MS Excel, Internet 

(60 godzin), przedsiębiorczość i 

aktywizacja zawodowa (60 godzin) (2 

osoby niepełnosprawne) 

CEIRON 11.09-20.10. 

2006 

120 indywidualn

e 

 Obsługa programu graficznego Flash (2 

osoby niepełnosprawne) 

CEIRON 11.09-20.10. 

2006 

120 indywidualn

e 

 Technologie druku laserowego na 

przykładzie urządzenia drukującego 

Xserox DocuColor 12 (16 osób) 

System Sp. 

z o.o. 

16.10-12.12. 

2006 

6 indywidualn

e 

Szkolenia związane z aktywizacją i technikami sprzedaży 

 Przygotowywanie dokumentów – CV, 

list motywacyjny 

ZAZ 4-8.09.2006 10 grupowe 

 Skuteczny sprzedawca. Profesjonalna 

obsługa klienta. 

ZAZ 04.2006 10 grupowe 

 W stronę rynkowej aktywności  Tadeusz 

Czajkowski 

27-30.11 12 grupowe 

 


