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I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Głównym zadaniem Działu Organizacyjnego jest wspieranie działalności poszczególnych 

jednostek Caritas. Ponadto realizuje bieżące działania w zakresie funkcjonowania 

administracyjnego Caritas. 

Szczegółowe działania w roku 2007 przedstawiały się następująco: 

 

A. PODJĘTE DZIAŁANIA: 

1. Przyjęcie darowizny od firmy INDESIT (100 zabawek dla dzieci: lalki i samochody)  

z przeznaczeniem na akcję „Serce na gwiazdkę”. 

2. Przyjęcie darowizny z IKEI (800 łóżeczek niemowlęcych, zlewy i okapy). 

3. Nadzór nad przygotowaniami letniej akcji Caritas – kolonie. 

4. Kontakt z firmą Dilan, która zaproponowała postawienie naszych puszek w ich 4 sklepach. 

5. Uczestniczenie w spotkaniach roboczych dotyczących projektu „Aktywizacja zawodowa”. 

6. Nadzór nad akcją kolonie letnie Caritas. Kontakt i pomoc kierownikom kolonii. Spotkania 

organizacyjne z kierownikami przed każdym turnusem. Przygotowywanie zaświadczeń dla 

wolontariuszy. 

7. Spotkania organizacyjne z kierownikami poszczególnych turnusów na koloniach 

Caritas. 

8. Koordynacja i nadzór nad osobami realizującymi prace społecznie użyteczne. 

9. Zakup kserokopiarki dla OAZiS (z projektu). 

10. Opracowane zostały propozycje adaptacji nowego pracownika w Caritas. 

11. Przeprowadzanie rekrutacji osób na zastępstwo na stanowisko koordynator ds. akcji  

i promocji. 

12. Promocja akcji „Piórnik” – Radio Łódź, Express Ilustrowany, MPK, Selgros, Ogród 

Botaniczny, Polska Grupa Farmaceutyczna, Firma „Mitex”. Koordynacja akcji „Piórnik”. 

13. Zamówienie reklamówek Caritas na akcję Tydzień Miłosierdzia. 

14. Koordynacja spotkania z wolontariuszami (w tym kadra kolonijna) w dniu 29 września 2007 

roku. 

15. Zamówienie balonów Caritas. 

16. Przygotowania do Tygodnia Miłosierdzia. Koordynator dnia 7 października – niedziela. 

Sprawy organizacyjne. Pomoc koordynatorom innych dni – sprawy organizacyjne. 

17. Zamówienie kopert Caritas – 5 000 sztuk. 

18. Uczestniczenie w spotkaniach dotyczących Szopki Bożonarodzeniowej. 

19. Uczestniczenie w spotkaniu ze studentami Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  

i Zarządzania odnośnie wolontariatu podczas akcji „Serce na gwiazdkę”. 

20. Nadzór nad sprawami BHP, ppoż i ochrony środowiska: 

 Legalizacja gaśnic. 

 Sprawozdanie z ilości zużytego paliwa w Caritas. 

21. Porządki przedświąteczne. 

22. Pomoc w przygotowaniach do odpustu w Drzewocinach. 

23. Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę”. 

 Przygotowanie listy potencjalnych sponsorów i darczyńców akcji „Serce na gwiazdkę”. 

 Przygotowanie listu o patronat honorowy i medialny, listu i pakietu sponsorskiego. 

 Zakupy na akcję „Serce na gwiazdkę” (Interkobo, Selgros, Centrum, Gaspol). 

 Dopilnowanie umów, faktur i dostaw na akcję „Serce na gwiazdkę”. 
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 Spotkania ze sponsorami akcji „Serce na gwiazdkę” – odbiór darów (karty PGF, bilety do 

kina, bilety do teatru). 

 Pismo do Straży Miejskiej o rejonach, gdzie pojawia się Mikołaj 

 Pakowanie paczek. 

 Podpisywanie umów z wolontariuszami, wręczanie biletów do teatru w ramach 

podziękowania. 

 Przygotowania do spotkania dla sponsorów. 

24. Uczestniczenie w spotkaniu dotyczącym wszystkich Wigilii Caritas – sprawy organizacyjne. 

 

B PRZEPROWADZONE PRACE REMONTOWE I ADAPTACYJNE: 

Budynek na ul. Gdańskiej 111 

1. Naprawa domofonów. 

2. Wymiana okien w toaletach świetlic. 

3. Wymiana okien na I piętrze oraz założenie żaluzji w pomieszczeniach świetlicy Caritas przy 

ul. Gdańskiej. 

4. Zawieszenie ekranu na Sali konferencyjnej. 

5. Wymiana opon w samochodach służbowych. 

6. Remont warzywniaka – odgrzybianie. 

7. Zamówiono okna do toalet świetlic - parter. 

8. Przegląd i czyszczenie kominów. 

9. Wymiana grzejników w pomieszczeniach na I piętrze. 

10. Zakup szafy chłodniczej do magazynu intendenta. 

11. Przeprowadzony remont pomieszczeń z przeznaczeniem dla pensjonariuszy Domu Dziennego 

Pobytu. 

12. Prace izolacyjne fundamentów budynku od strony ul. Gdańskiej. 

 

C FORMACJA W CARITAS 

W 2007 odbyły się: 

 Skupienia pracowników w ośrodku w Drzewocinach 

 3 niedzielne skupienia dla pracowników Caritas i ich rodzin 

 3 skupienia Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej w ośrodku Caritas w Drzewocinach 

 9 spotkań formacyjno-informacyjnych Parafialnych Zespołów Charytatywnych Caritas 

 8 spotkań formacyjno-informacyjnych opiekunów Szkolnych Kół Caritas 

 18 spotkań formacyjnych dla wolontariuszy 

 Skupienie adwentowe dla Szkolnych Kół Caritas 

 Rekolekcje adwentowe dla pracowników i podopiecznych Caritas 

 Rekolekcje wielkopostne dla pracowników i podopiecznych Caritas 

 

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. 

2. 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. 
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3. Realizacja planowanych celów: 

 Poprawiono warunki pracy pracowników PPCH oraz usprawniono procedury udzielania 

pomocy podopiecznym Caritas Archidiecezji Łódzkiej; 

 Kształtowano postawy moralne i duchowe podopiecznych PPCH; 

 Umacniano odpowiedzialność za życie swoje i członków rodziny; 

 Motywowano do podjęcia pracy i poprawienia swojej sytuacji życiowej i materialnej; 

 Wspierano osoby, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych; 

 Zaspokajano w miarę możliwości potrzeby bytowe podopiecznych. 

4. Opis zrealizowanych zadań: 

 Proponowano udział w realizowanych projektach kierowanych do różnych grup społecznych; 

 Rozwijano grupę wsparcia „ RAZEM”; 

 Udzielano nieodpłatnego poradnictwa w zakresie prawnym; 

 Rozpoznawano faktyczne potrzeby osób zgłaszających się po pomoc; 

 Kwalifikowano ich do określonych świadczeń; 

 Wydawano żywność, odzież, art. chemiczne, posiłki, sprzęt gosp. domowego; 

 Włączono się we współpracę w ramach programów UE ”Dożywianie najuboższej ludności”; 

 Zrealizowano projekty: „Tratwa – szansą dla osób uzależnionych i ich rodzin”; 

 „Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2007r”; 

 Pomagano podopiecznym w załatwianiu trudnych spraw w innych instytucjach; 

 Pracownicy PPCH czynnie włączali się do akcji charytatywnych i projektów realizowanych 

przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej; 

 Pozyskiwano sponsorów; 

 Ściśle współpracowano z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OAZiS; 

 Umożliwiano podopiecznym korzystanie z prysznica oraz wymianę odzieży; 

 Zwiększono zaangażowanie społeczne przez rozwój wolontariatu; 

5. Wymierne rezultaty zrealizowanych zadań: 

 Objęto pomocą 2074 rodziny, 4355 osób w tym 1593 kobiety, 1432 mężczyzn, 1330 dzieci. 

 Każda rodzina otrzymała po kilka paczek ze środkami chemicznymi, odzieżą nową i używaną, 

sprzętem gospodarstwa domowego, żywnością itp. / były to rzeczy zakupione przez Caritas, 

bądź pozyskane w formie darowizny/; 

 Wydano 59 603 posiłki / zupa z wkładką mięsną i pieczywem, oraz paczką żywnościową na 

dni wolne od pracy/, z tego 29 845 posiłków finansowanych przez MOPS Śródmieście, 11 937 

posiłków finansowanych przez MOPS Bałuty; 

 Podopiecznym PPCH przekazano nieodpłatnie 42 683 kg artykułów spożywczych 

zakupionych przez Caritas i pozyskanych od ofiarodawców; 

 W ramach programu UE „Dożywianie najuboższej ludności UE 2007r” dla około 1800 osób 

miesięcznie wydano 228 569 kg żywności w tym: 24 146 kg cukru, 23 192 kg kaszy, 41942 

kg makaronu, 30 625 kg mąki, 91 712 litrów mleka, 4795 kg płatków kukurydzianych, 43988 

kg sera topionego, 2912,7 sera żółtego, 4477,1 kg dżemu, 368,64 kg dań gotowych; 

 Nieodpłatnie wydano 35 774,8 kg pieczywa oraz 25 000 kg innej żywności pozyskanej od 

ofiarodawców; 

 Nieodpłatnie z pomocy prawnej skorzystało 65 osób; 

  Z pomocy w postaci paczek z artykułami chemicznymi w ramach programu „Powrót osób 

bezdomnych do społeczeństwa” skorzystały 133 osoby; 

 30 osobom została udzielona pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego; 
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  W programie „Tratwa szansą dla osób uzależnionych i ich rodzin” wzięło udział /na różnych 

etapach realizacji projektu / około 90 osób. 

 W ramach pracy wolontaryjnej pomagało w PPCH 27 wolontariuszy. 

6. Można zauważyć, że w okresie jesienno – zimowym zwiększyła się liczba osób korzystających z 

pomocy zwłaszcza wśród osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne. Jednocześnie jednak 

obserwujemy, że część naszych podopiecznych głównie wśród osób, które pracowały jako 

wolontariusze znalazła pracę, usamodzielniła się i przestała korzystać z naszej pomocy. 

7. Partnerzy z którymi współpracował PPCH w okresie 2007 roku: MOPS, Parafie, Parafialne 

Zespoły Charytatywne, Szkolne Koła Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Zakłady pracy – 

ofiarodawcy, Poradnie Leczenia Uzależnień, Schroniska i noclegownie, Sądy rejonowe, Kancelarie 

adwokackie, Dom Samotnej Matki, Szpitale, Policja, Straż Miejska, Fundacje  

i Stowarzyszenia, Zgromadzenia Zakonne, Centrum Służby Rodzinie, Konwent Bonifratrów. 

 

B. MAGAZYN 
Z dniem 21.IX 2007 roku Pan Jerzy Marcinkiewicz objął stanowisko Kierownika Magazynu  

i rozpoczął przejęcie stanów magazynowych i obowiązków od pana Marcina Stańczyka. 

1. W ramach programu PEAD 2007r przyjęto do magazynu 97 samochodów żywności razem 1 692 

666,54 kg. 

 70 podmiotom współpracującym z Łódzką Caritas (10 046 podopiecznym Par. Zesp. 

Charytatywnym, Sz.K.C. i Stowarzyszeniom) wydano 997 172,34 kg żywności ze środków U.E; 

 Caritas Diecezjalnym wydano 695 494,2 kg żywności z programu U.E. zgodnie  

z wcześniejszymi wytycznymi Caritas Polska; 

 Pozyskano w ramach darowizny lub zakupiono ze środków Caritas: 

a. 61490 kg –artykułów żywnościowych na kwotę 218481 zł; 

b. 44370 kg – artykułów chemicznych i sprzętu gospodarstwa domowego na kwotę 643858 

zł; 

c. 5870 kg – nowej odzieży i obuwia na kwotę 78516 zł. 

2. Pozyskano również kilkanaście ton odzieży używanej i znaczną ilość używanych mebli  

i sprzętu gospodarstwa domowego, które przekazano do Punktu Pomocy Charytatywnej. 

3. W m-cu grudniu wydano z magazynu 56691 szt. świec małych, 23103 szt. świec średnich, 14091 

szt. świec dużych, oraz 1062 bombki. 

 

C DOM DZIENNEGO POBYTU 
Zaplanowane cele działalności Domu dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Łódzkiej zostały 

zrealizowane w całości, o czym świadczą: zainteresowanie i udział pensjonariuszy  

w zorganizowanych zajęciach, ich pozytywne opinie, zrealizowany harmonogram wyjść na zewnątrz  

i harmonogram imprez okolicznościowych. 

1. Wszystkie realizowane zadania można zaprezentować w 3 kategoriach: 

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

poszczególne sfery – gimnastyka ruchowa, zajęcia manualne, intelektualno-poznawcze, 

muzyczne, modyfikujące relacje międzyludzkie. Zadania codzienne zawierały elementy duchowe 

jak i miały charakter terapeutyczny, pensjonariusze są współtwórcami planowanych zajęć, co 

wzmaga ich motywację do działania i sami decydują, w jakich formach aktywności chcą w 

danym dniu uczestniczyć. Wśród pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu funkcjonuje 

stworzona w roku 2005 przez nich grupa samopomocowa, która organizuje pomoc dla chorych i 

potrzebujących pensjonariuszy. 
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b. zadania programowe „okazjonalne”, – czyli związane z wydarzeniami, świętami 

państwowymi, lokalnymi, kościelnymi, czy między instytucjonalnymi. Zadania te miały charakter 

niecodzienny, stanowiły okazję do silnego przeżycia emocjonalnego, wzruszeń, mobilizowały do 

zadbania o siebie (dobry wygląd, czystość) o swoje samopoczucie, właściwe relacje, życzliwość 

gościnność. 

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

dotyczyły zmiany w programie codziennych zajęć, czasem były uzupełnieniem oferty zajęć- np.: 

organizowanie drugiej edycji Balu dla Seniorów dla wszystkich Domów Dziennego Pobytu na 

terenie Łodzi, Dzień Seniora dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w Drzewocinach 

2. Stan pensjonariuszy to: średnia 103 osoby (64 kobiety, 39 mężczyzn), w tym  

56 korzystających z obiadów i 47 pensjonariuszy; w wieku od 47 do 86 lat. Podopieczni 

zamieszkują dzielnice: Śródmieście, Bałuty, Retkinia, Radogoszcz, Łódź Górna. 

3. Efekty działań to: Zachowana sprawność motoryczna w zakresie samoobsługi,  

w samodzielnym funkcjonowaniu, utrwalona sprawność intelektualna, lepsze rozumienie innych, 

mniej konfliktowa komunikacja między podopiecznymi, wrażliwości na potrzeby innych ludzi i 

chęć niesienia pomocy. Rozwija się integracja międzypokoleniowa i integracja ze społeczeństwem 

(realizacja zadań na zewnątrz). 

4. Instytucje, z którymi podjęto współpracę to: inne 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; 

c. Miejskie Przedszkole Nr 65 i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi – 

współrealizacja zadań o charakterze integracji międzypokoleniowej; 

d. Teatr Nowy, Muzeum Archeologiczne – świadczyły usługi w systemie non profit, co 

umożliwiło udział w nich, podopiecznych; 

e. Muzeum Historii Miasta Łodzi; 

f. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

D ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 
1. Głównym celem Świetlicy Środowiskowej Caritas było zapewnienie opieki i wychowania 

dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. W okresie 

sprawozdawczym działalność Świetlicy pozwoliła na pełną realizację tego celu. 

 Świetlica czynna była 5 dni w tygodniu /od poniedziałku do piątku/ w godzinach: 14.00 – 

18.00. W niektóre soboty przy współudziale rodziców również organizowane były wyjścia do 

kina lub teatru, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz wycieczki. 

 W ramach działalności Świetlicy 38 dzieci otoczono wszechstronną opieką /dydaktyczna, 

wychowawczą i materialną/.. Wszyscy wychowankowie Świetlicy przyjęci zostali na wniosek 

rodziców lub pedagogów szkolnych, w przypadku nadzoru kuratora przyjęcie dziecka było  

z nim konsultowane i uzyskało jego poparcie. Wszyscy wychowankowie mieszkają w pobliżu 

Świetlicy i są uczniami pobliskich szkół podstawowych i gimnazjów.  Są to dzieci w wieku od 

8 do 16 lat, w tym 24 dziewczynki i 14 chłopców. Wszyscy podopieczni pochodzą z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w wielu przypadkach są to również rodziny 

niepełne, dotknięte bezrobociem, chorobą alkoholową, a sporadycznie nawet przestępczością. 

Świetlica objęła opieką dzieci z 27 rodzin, w tym 15 rodzin niepełnych /matka samotnie 

wychowuje dzieci/, 4 rodziny zastępcze i 3 rodziny wielodzietne. 

 W czasie pobytu w Świetlicy dzieci przebywały pod opieką wychowawców i wolontariuszy 

/w tym pedagogów i psychologa/, codziennie otrzymywały też dwudaniowy obiad  
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i podwieczorek, na weekendy dodatkowo przydzielano im suchy prowiant, pieczywo  

i słodycze. Każde dziecko miało możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych 

odpowiednich do jego potrzeb, a także możliwości intelektualnych, manualnych i fizycznych. 

Organizowano różnorodne wyjścia i wycieczki, dające szansę na szeroki kontakt z kulturą  

i kształtowanie zainteresowań. Systematycznie udzielana była pomoc w nauce, włączali się  

w nią nie tylko wychowawcy, ale i wolontariusze /nauczyciele, studenci i uczniowie starszych 

klas liceum/. Personel Świetlicy utrzymywał stały kontakt z pedagogami szkolnymi  

i kuratorami sądowymi, co przyczyniało się do lepszego służenia pomocą dzieciom i ich 

rodzinom w rozwiązywaniu wszelkich trudnych sytuacji. Od września do grudnia odbywały 

się konsultacje, udzielane przez wykwalifikowanego i uprawnionego do takiej pomocy 

psychologa. 

 W okresie ferii zimowych dzieci korzystały ze zorganizowanego bezpłatnego wypoczynku  

w ramach prowadzonych przez Świetlicę zajęć otwartych. Na czas wakacji letnich 

umożliwiono im - również bezpłatnie - udział w takich samych zajęciach lub wyjazd na 

kolonie za symboliczną odpłatnością. 

 Regularnie prowadzona była pomoc higieniczna, raz w miesiącu odbywały się przeglądy 

czystości oraz szkolenia pielęgniarki w zakresie higieny i pielęgnacji ciała. 

 Oprócz bezpośredniej pomocy kierowanej do dzieci także rodziny otrzymywały wsparcie, aby 

mogły lepiej funkcjonować i dostosowywać się do warunków życia w społeczeństwie.  

W ciągu całego okresu sprawozdawczego prowadzona była praca z rodzinami, która 

przybierała różnorakie formy /rozmowy i konsultacje indywidualne, zebrania, prelekcje, 

wspólne spotkania dzieci, rodziców i opiekunów Świetlicy, wspólne wycieczki i wyjścia, 

udział rodziców w pracach na rzecz Świetlicy 

2. W okresie sprawozdawczym realizowane były zaplanowane zadania, a praca Świetlicy toczyła się 

w 6 podstawowych kierunkach: 

a. PRACA ŚRODOWISKOWA 

 W czasie trwania roku szkolnego w harmonogramie zajęć Świetlicy przewidziany był 

codziennie stały czas na odrabianie lekcji, pracownicy Świetlicy i kompetentni wolontariusze 

służyli wtedy pomocą w nauce, pomagali też wyrównywać braki i nadrabiać zaległości  

z poszczególnych przedmiotów. Dla dzieci młodszych prowadzone były zajęcia wyrównawcze, 

uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum korzystali z pomocy w formie 

korepetycji, szczególnie z przedmiotów ścisłych. W ciągu całego okresu sprawozdawczego 

odbywała się nauka języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia z języka angielskiego odbywały 

się z podziałem na bardziej i mniej zaawansowanych. Język niemiecki nauczany był od podstaw 

dla grupy chętnych liczącej 11osób. Zajęcia językowe prowadzone były przemiennie dwa razy 

w tygodniu. 

 Pobyt w Świetlicy dawał wszystkim dzieciom okazję do rozwijania zainteresowań i zdolności. 

Prowadzone zajęcia świetlicowe miały zróżnicowany charakter i pozwalały każdemu pogłębić 

posiadane umiejętności, odnaleźć nowe pasje, szukać sposobów kształtowania swojej 

osobowości. Uczyły także form aktywnego, twórczego wypoczynku. W poszczególne dni 

tygodnia według zaplanowanego harmonogramu odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczno – 

taneczne, rekreacyjno – sportowe czy literacko – filmowe. Przeprowadzane były gry i zabawy, 

organizowane konkursy czy imieninowo – urodzinowe dyskoteki oraz przygotowywane 

okolicznościowe inscenizacje. We współpracy z uczniami XXIV LO przedstawiony został 

montaż poetycki oparty o teksty poetów współczesnych, m.in. Karola Wojtyły oraz program 

przybliżający najbardziej znane utwory dla dzieci autorstwa J. Brzechwy czy J. Tuwima. Dzieci 

ze Świetlicy pod opieka wychowawców przygotowały i zaprezentowały przedstawienie z okazji 
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Dnia Matki. Dzień Ojca uczczono wiązanką wierszy okolicznościowych zadedykowanych 

ojcom w czasie wspólnej wycieczki. Dla podopiecznych wszystkich placówek Caritas 

zorganizowano imprezę andrzejkową, odbyły się także mikołajki.  Na przełomie października  

i listopada miał miejsce wieczór poetycki o tematyce zaduszkowej przygotowany we 

współpracy z młodzieżą XIII LO. W grudniu w ramach Wigilii Świetlic dzieci i zaproszeni 

goście obejrzeli spektakl oparty na motywach utworu K. Dickensa „Opowieść wigilijna”  

w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella. Z okazji Wigilii  

w Caritas podopieczni Świetlicy opracowali i kilkakrotnie wystawili inscenizację jasełkową, 

której scenariusz przygotowały wolontariuszki Świetlicy – studentki filologii polskiej. 

 Niektóre zajęcia odbywały się poza terenem Świetlicy. Dzięki dobrej współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 160 część zajęć sportowych pod kierunkiem wolontariusza – nauczyciela wf 

przeprowadzono w sali gimnastycznej tej szkoły. Jeden raz w miesiącu w ustaloną sobotę pod 

opieką wychowawców i rodziców dzieci wyjeżdżały do Ksawerowa, gdzie na terenie Ośrodka 

Opiekuńczo – Charytatywnego wypoczywały w bezpośrednim kontakcie z przyrodą i korzystały 

z hipoterapii. W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych organizowane były także wyjścia na 

basen. Dzieci odwiedzały basen Angelica przy WSI, ten rodzaj rekreacji cieszył się takim 

uznaniem, że postanowiono kontynuować go w przyszłym roku, co nie tylko będzie źródłem 

radości, ale przede wszystkim wspomoże rozwój fizyczny dzieci. Równie atrakcyjne okazały się 

wyjścia na łyżwy, możliwe dzięki życzliwości działaczy TKKF. Miały one miejsce regularnie 

raz w tygodniu we wtorki, od początku października do końca grudnia prowadzona była nauka 

jazdy na łyżwach pod opieką instruktorów, w zajęciach każdorazowo uczestniczyło do  

15 podopiecznych Świetlicy. 

 Wszystkie podejmowane działania opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze wspomagały rozwój 

dzieci, dawały też możliwość lepszego funkcjonowania w skomplikowanej rzeczywistości 

współczesnego świata. 

 W celu pełniejszej opieki pod kątem edukacyjnym i wychowawczym systematycznie 

utrzymywany był kontakt z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi lub społecznymi. 

Największą liczbę podopiecznych Świetlicy stanowią uczniowie SP 160, stąd też spośród 

wszystkich placówek z tą właśnie szkołą nawiązano najściślejszą współpracę. Współdziałanie  

z pedagogami szkolnymi i kuratorami służyło nie tylko dobru dzieci, lecz również poprawiało 

relacje z rodziną. 

b. ŁAGODZENIE SKUTKÓW ODRZUCENIA, BRAKU MIŁOŚCI I PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W RODZINIE 

 Działania z tego zakresu miały na celu zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci oraz 

rozwiązywanie problemów domowych i rodzinnych, co pozwalało lepiej wspomagać rozwój 

podopiecznych i wyrównywać negatywne skutki czynników zaburzających poczucie 

bezpieczeństwa. Służyły temu przede wszystkim indywidualne rozmowy z pedagogiem – 

wychowawcą w Świetlicy oraz pozostałymi jej pracownikami.  Ważną rolę w tej dziedzinie 

wypełniała również wolontariuszka – studentka ostatniego roku psychologii UŁ. W dzieciach 

daje się zauważyć ogromna potrzeba bezpośredniego osobistego kontaktu, który z jednej strony 

daje możliwość uzewnętrznienia swoich odczuć i emocji, a z drugiej stwarza pełne poczucie 

podmiotowości we wzajemnych relacjach. Organizacja zajęć w Świetlicy pozwalała każdego 

dnia na prowadzenie takich rozmów, w naturalny sposób wpisywały się one szczególnie  

w czas schodzenia się dzieci. Oprócz kontaktów indywidualnych odbywały się także pogadanki 

grupowe. W czasie zabaw świetlicowych wykorzystywane były również elementy gier 

socjoterapeutycznych, przeprowadzano zabawy integracyjne i takie, które pomagały  

w budowaniu poczucia własnej wartości, umacniały postawy prospołeczne czy kształtowały 

zachowania asertywne.  
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 W miesiącach wrzesień-grudzień miały miejsce konsultacje psychologiczne prowadzone przez 

uprawnionego do takich działań psychologa, p. Renatę Karczmar. Zdiagnozowała ona sytuację 

10 podopiecznych, podając pracownikom Świetlicy wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem. 

Konsultowała nie tylko dzieci, lecz również rodziców, wydatnie wspomagając pracę z rodziną 

prowadzoną w Świetlicy.  

 Jeden raz w tygodniu prowadzone były zajęcia z elementami muzykoterapii. O potrzebie tych 

zajęć świadczy fakt, że były one przez dzieci wyczekiwane i należały do ulubionych. 

Początkowo odbywały się w piątki, jako osobne wydzielone zajęcia, ale praktyka zadecydowała, 

że zostały przeniesione na środy i połączone z zabawami ruchowymi przy muzyce. 

 Jak już wspomniano, dzieci uczestniczyły także w hipoterapii w Ośrodku Opiekuńczo – 

Charytatywnym w Ksawerowie, która prowadzona była przez wykwalifikowaną terapeutkę,  

a zarazem instruktorkę jazdy konnej. Na terenie Ośrodka znajduje się także mini-ZOO, dające 

okazję bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Karmienie zwierząt i obserwacja ich zachowań 

dawały dzieciom wiele wrażeń i wpływały pozytywnie na ich psychikę. Odbyły się cztery 

wyjazdy do Ksawerowa. W okresie jesiennym z powodu niekorzystnych warunków 

pogodowych zrezygnowano z tych wyjazdów. Było to uzasadnione również faktem, że 

uprawniona do prowadzenia hipoterapii instruktorka wyjechała za granicę, co uniemożliwiło 

prowadzenie zajęć w zaplanowanym kształcie. 

c. ŁAGODZENIE SKUTKÓW GŁODU 

 W ciągu całego okresu sprawozdawczego prowadzone było dożywianie, z którego korzystało  

38 dzieci.  W czasie pobytu w Świetlicy /od poniedziałku do piątku/ dzieci otrzymywały 

codziennie gorący dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Dotyczy to również sobót, kiedy 

organizowane były wycieczki. Poza tym na weekendy zaopatrywano dzieci w suchy prowiant – 

pieczywo i słodycze. Na spotkanie wielkanocne, mikołajkowe i wigilijne przygotowano paczki 

zawierające produkty spożywcze i słodycze. Poprzez dzieci pomoc żywnościową kierowano 

także do rodzin. 

d. OBCOWANIE ZE ŚWIATEM KULTURY I SZTUKI 

 Ważnym aspektem pracy Świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki po lekcjach, a w jej 

ramach wypełnienie czasu wolnego i uczenie sposobów organizowania sobie tego czasu. Temu 

celowi służyły wszystkie zajęcia świetlicowe, które zostały już wcześniej przedstawione. 

Oprócz takich zajęć organizowane były również wyjścia do kina i teatru zgodnie  

z zaplanowanym harmonogramem. Dzieci odwiedziły teatr „Logos”, wielokrotnie były w kinie 

Imax i Cinema City, zwiedziły ekspozycję w Muzeum Tradycji Niepodległościowych  

i najnowszym w naszym mieście Muzeum Fabryki w Manufakturze. Obejrzały wystawę 

„Tajemnice Starożytnego Egiptu”. Dwukrotnie również odbył się spacer szlakiem łódzkich 

zabytków, jego trasa wiodła przez teren Manufaktury i okolice pałacu Poznańskiego oraz ulice 

Gdańską i Piotrkowską. Wielokrotnie odwiedzano okoliczne parki, przede wszystkim Park 

Poniatowskiego, odbyło się też wyjście do Palmiarni, połączone ze zwiedzaniem fragmentów 

Księżego Młyna. Nawiązując do listopadowych świąt – Wszystkich Świętych i Dnia 

Zadusznego, zorganizowano wspólnie z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu wyjście na 

Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej i zwiedzano wszystkie jego części: katolicką, prawosławną  

i ewangelicką. Szczególnymi punktami zainteresowania stały się grobowce rodzin Heinzlów  

i Scheiblerów. Pod krzyżem w części katolickiej cmentarza zapalono znicze, modląc się za 

zmarłych.  Do tematyki Dnia Zadusznego nawiązywał także program poetycko-muzyczny 

przygotowany dla dzieci przez młodzież XIII LO. 

 W okresie sprawozdawczym odbywały się także wycieczki. Z okazji Dnia Dziecka podopieczni 

uczestniczyli w całodniowym wyjeździe do ośrodka Caritas w Drzewocinach, gdzie 



 10 

przygotowano dla nich specjalny program obchodów  tego święta. Gry i zabawy opracowali  

i przeprowadzili wolontariusze – studenci UŁ. 

 Dla całej społeczności Świetlicy – dzieci, rodziców i wychowawców – zorganizowana została 

pielgrzymka do Lichenia i wycieczka do Warszawy. Towarzyszyli wyjeżdżającym  

ks. Dyr. Marcin Grzelak i koordynator ds. świetlic p. Magdalena Ziemniak. Cele pielgrzymki 

były wielorakie: pogłębienie życia duchowego, wspólna modlitwa w intencjach ważnych dla 

rodzin, zwiedzanie licheńskiego sanktuarium, wzajemna integracja i lepsze poznanie się. Trasa 

wycieczki do Warszawy miała przede wszystkim zapoznać jej uczestników z najważniejszymi 

zabytkami stolicy /Pałacem i parkiem w Łazienkach, Zamkiem, Starym Miastem, Grobem 

Nieznanego Żołnierza i Pałacem Kultury/ oraz rozbudzić pasję turystyczną i kształtować 

zainteresowanie kulturą.  Cieszy fakt bardzo licznego udziału rodziców i opiekunów dzieci oraz 

ich postawa życzliwego otwarcia i zaangażowania.  Dla podopiecznych Świetlicy  

i wolontariuszy z okazji święta Niepokalanego Poczęcia NMP zorganizowany został wyjazd 

szlakiem sanktuariów maryjnych /Św. Anna, Gidle, Częstochowa/. 

e. POGŁĘBIANIE SFERY DUCHOWEJ 

 Realizacją tego celu było regularne uczestniczenie we Mszy św. pierwszopiątkowej. Jest ona 

odprawiana w kaplicy na terenie siedziby Caritas, uczestniczą w niej nie tylko dzieci  

z wychowawcami, lecz również wolontariusze i rodzice. Przed Mszą św. istnieje zawsze 

możliwość spowiedzi. 

 W ciągu Tygodnia Miłosierdzia w Świetlicy została przeprowadzona zbiórka darów na rzecz 

potrzebujących, włączyli się w nią także rodzice podopiecznych. Do magazynu Caritas 

przekazano osiem wypełnionych reklamówek. Celem tego działania było rozbudzanie 

wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i umacnianie postawy dzielenia się z innymi 

 Ważnym przeżyciem było wspólne świętowanie. Uroczystość z okazji Świąt Wielkiej Nocy 

wzbogacił piękny program „Zmartwychwstanie Chrystusa – moje zmartwychwstanie”, 

przygotowany przy współudziale uczniów XXIV LO .U progu Świąt Bożego Narodzenia odbyła 

się Wigilia przygotowana przez podopiecznych Świetlicy dla wszystkich placówek dziecięcych 

Caritas. Dzień ten przeżywany był szczególnie uroczyście. Na poszczególne spotkania wigilijne 

w Caritas dzieci przygotowały i wystawiły inscenizację jasełkową. 

 Pogłębienie życia duchowego było też przewodnią ideą wspólnego wyjazdu dzieci i rodziców 

do Lichenia oraz dzieci i wolontariuszy trasą sanktuariów maryjnych. 

f. PRACA Z RODZICAMI 

 Praca z rodzicami lub opiekunami dzieci realizowana była na kilka sposobów. W każdy 

czwartek między godz. 17.30, a 18.00 przewidziano czas na indywidualne konsultacje. W tym 

czasie kierownik Świetlicy lub wychowawca dyżurny zawsze był dostępny, aby udzielić 

informacji o dziecku czy wysłuchać problemów przedstawianych przez rodziców. Należy 

stwierdzić z zadowoleniem, że ta forma kontaktu zyskała sobie dużą popularność, rodzice 

zgłaszali się z różnymi sprawami, dotyczyły one nie tylko dzieci, ale i kłopotów czy problemów 

funkcjonowania rodziny. W ciągu Tygodnia Miłosierdzia w Świetlicy została przeprowadzona 

zbiórka darów na rzecz potrzebujących, włączyli się w nią także rodzice podopiecznych.  

 Poza tym raz w miesiącu odbywały się spotkania ze wszystkimi rodzicami. Frekwencja była 

dobra, często bliska 100%. Na spotkaniach omawiane były kwestie związane  

z funkcjonowaniem Świetlicy, aktualne problemy czy plany na przyszłość. Aktywność rodziców 

była satysfakcjonująca, często zabierali głos, dając wyraz temu, że sprawy Świetlicy są im 

bliskie. W ramach tych zebrań we współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

zorganizowana została pogadanka na temat higieny osobistej oraz wykład o zakażeniach 

wirusowych i bakteryjnych, szczególnie meningokokowych.  
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 Rodzice chętnie włączali się także w działalność Świetlicy, pomagali w pracach porządkowych, 

uczestniczyli w akcjach Świetlicy na zewnątrz /np. sprzedaży chlebków miłości czy świec 

wigilijnych/, współpracowali przy loterii fantowej oraz w obchodach Tygodnia Miłosierdzia.  

W czasie wyjść czy wyjazdów dzieci sprawowali funkcje opiekuńcze, w czasie zajęć 

świetlicowych włączali się w pomoc przy odrabianiu lekcji lub przy organizowaniu 

uroczystości. 

 Podczas kwietniowego zebrania wybrano prezydium Rady Rodziców Świetlicy, w jego skład 

weszły trzy mamy: p. Awin, p. Ostrowska i p. Walczykiewicz, przy czym ta ostatnia została 

przewodniczącą. Zadaniem Rady jest stała współpraca z pracownikami Świetlicy, pomoc  

i reprezentowanie rodziców na zewnątrz. 

 Wyrazem chętnej i aktywnej postawy rodziców był ich liczny udział w świetlicowych 

uroczystościach; spotkaniu wielkanocnym i opłatkowym, spotkaniu w Dniu Matki oraz  

w wyjeździe do Lichenia i Warszawy..  

 W sposób ciągły nadal prowadzona jest akcja wzajemnego wymieniania się odzieżą i obuwiem. 

 

E ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. PIOTRKOWSKA 85 
1. Celem głównym Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest wszechstronna 

działalność opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, rozwojowym i twórczym. Cel 

został zrealizowany. 

a. Ponadto realizowane były cele szczegółowe, do których należały: 

 tworzenie alternatyw do spędzania wolnego czasu na ulicy; 

 naprawa błędów wychowawczych środowiska rodzinnego; 

 profilaktyka uzależnień, uświadamianie problemu przemocy w rodzinie; 

 eliminacja zachowań nieakceptowanych społecznie; 

 rozwijanie zainteresowań, twórczego myślenia, dojrzałej osobowości. 

b. W okresie sprawozdawczym 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 przyszłości lepsze przystosowanie się do szybko 

zmieniającego się otoczenia. Istotnym elementem pracy w Świetlicy był również indywidualny 

kontakt wychowawców z podopiecznymi oraz ich rodzinami w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz socjalnej. 

2. Rodzaje prowadzonych działań w Świetlicy: 

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. Duży nacisk pracy 

w Świetlicy wychowawcy kładli na organizowanie pomocy w nauce. Wdrożono dzieci do 

systematycznego odrabiania lekcji w czasie do tego przeznaczonym. Pomagano w odrabianiu 

lekcji, wyrównywano braki, w miarę indywidualnych potrzeb i możliwości prowadzono 

indywidualne korepetycje z poszczególnych przedmiotów. Dzieci i młodzież miała również 

okazję korzystać z nauki j. obcych, tj. j. angielski, j. niemiecki 
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 W ramach organizacji czasu wolnego prowadzono różnorodne zajęcia w tym: plastyczne, 

muzyczne, ruchowe, rozwijające kreatywność i twórcze myślenie; zajęcia komputerowe; oraz 

zajęcia z nauką języków obcych (j. angielski, j. niemiecki); Ponadto raz w tygodniu 

organizowano quizy i konkursy. Organizowano także wycieczki (odbyły się dwie całodniowe 

wycieczki w Góry Świętokrzyskie i do Torunia), wyjścia, imprezy okolicznościowe (np. 

Andrzejki i Mikołajki). Prowadzono zespół redakcyjny gazetki świetlicy. 

 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 i Dzień chłopaka. 

 Praca opiekuńczo – wychowawcza uzupełniona została funkcjonowaniem społeczności 

korekcyjnej, na której podejmowane były decyzje dotyczące życia codziennego Świetlicy oraz 

rozwiązywane były problemy i konflikty grupowe. 

 W czasie całego okresu sprawozdawczego w Świetlicy zostały zorganizowane ferie zimowe 

oraz wakacje. W czasie ferii zimowych odbyły się zajęcia otwarte o charakterze twórczo – 

plastycznym, zatytułowane „Ciepłe i Puchate”. Zajęcia prowadzone były codziennie  

w godzinach 10 – 15 dla 50 dzieci i młodzieży w wieku 7 -16 lat. W większości byli to 

wychowankowie trzech łódzkich świetlic Caritas, ale również w zajęciach brały udział dzieci 

z „ulicy”, które usłyszały o organizowanych w świetlicy feriach zimowych. Uczestnicy zajęć 

korzystali z czterech różnych działań twórczo – rekreacyjnych. Były to zajęcia plastyczno – 

muzyczne, zajęcia edukacyjno – kulturalne, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz zajęcia 

twórczo – informatyczne. 

 Podczas wakacji w Świetlicy zostały zorganizowane zajęcia otwarte „Wakacje słońcem 

malowane”. W zajęciach wzięło udział 67 dzieci w wieku od 7 do 16 lat pochodzących  

z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym. Zajęcia odbywały się we wszystkie 

dni robocze w godzinach od 10.00 do 15.00. Odbyły się cztery turnusy zajęć otwartych  

o charakterze twórczo – rekreacyjnym. Charakter zajęć opierał się na działaniach: edukacyjno 

– kulturalnych, rekreacyjno – sportowych, twórczo – plastycznych oraz turystyczno – 

krajoznawczych. Głównym zamierzeniem programu zajęć otwartych w ferie zimowe oraz 

wakacje była pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo, o niskim statusie materialnym  

w zapewnieniu fachowej opieki, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, dbanie o prawidłowy 

rozwój fizyczny i psychiczny, zorganizowanie ciekawych i rozwijających form spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań. 

 Istotnym elementem pracy Świetlicy było również wdrażanie wychowanków i rodziców do 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie Świetlicy. W ramach tych działań ustalano 

dyżury i przydział obowiązków wychowankom. Dzieci i młodzież mogły uczestniczyć  

w tworzeniu planów tygodniowych i miesięcznych. Rodzice zostali zaproszeni do 

współudziału w organizowaniu zabaw i imprez w Świetlicy. Uczestniczyli w akcjach 

organizowanych przez Caritas np. sprzedaż baranków i chlebków wielkanocnych, sprzedaż 

świec Caritas. Włączyli się również w przygotowanie Wigilii. 

 Przez cały okres sprawozdawczy podejmowano współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci. 

W ramach współpracy organizowano i prowadzono zebrania z rodzicami Informowano 

rodziców na bieżąco poprzez informacje pisemne o działaniach podejmowanych na świetlicy 

(wyjścia, święta, uroczystości). Zapraszano rodziców do współudziału (przygotowanie  

i uczestnictwo) w świętach i uroczystościach; w sytuacjach tego wymagających prowadzono  

z rodzicami indywidualne rozmowy, prowadzono konsultację psychologiczno – pedagogiczne. 

b. POMOC SOCJALNO – MATERIALNA 
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 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; 

 Pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; 

 Prowadzenia mediacji; 

 Pracy metodą społeczności korekcyjnej; 

 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 z całym środowiskiem dziecka - ze szkołą. 

 Istotną metodą pracy w ramach prowadzania pomocy psychologiczno – pedagogicznej było 

prowadzenie cotygodniowej społeczności korekcyjnej. Były to określone spotkania 

wszystkich wychowanków Świetlicy, pracowników i wolontariuszy. Spotkania społeczności 

charakteryzowały się wzajemną pomocą oraz wspieraniem rozwoju wszystkich członków 

Społeczności (rozwijano umiejętności otwartości, szczerości, odpowiedzialności za 

Świetlice, za siebie nawzajem, uczono się swobodnego wypowiadania na forum grupy, 

korygowano zachowanie i postępowanie poszczególnych wychowanków, rozwiązywano 

konflikty, problemy, ustalano normy i zasady panujące w Świetlicy, podejmowano decyzje 

dotyczące wspólnego życia w Świetlicy). 

3. W ramach działalności Świetlicy, w okresie sprawozdawczym zrealizowano całość  

z zaplanowanych cyklów zajęć całorocznych:  

a. WYCHOWANIE W TRADYCJI I KULTURZE 

 Organizowano zajęcia kulturowo – edukacyjne dotyczące naszego regionu, historii, tradycji  

i kultury, często połączone z wyjściami do łódzkich muzeów, teatrów i kin, wystaw, galerii 

Organizowano Święta i uroczystości religijne (Spotkanie Wielkanocne, Wigilia). Organizowano 

święta i zabawy okolicznościowe wynikające z tradycji naszego kraju i regionu (np. Ostatki, 

Andrzejki, Mikołajki). W ramach przygotowania do świąt i uroczystości przeprowadzono 

pogadanki i zajęcia dotyczące tradycji i kultury świąt i zwyczajów. 

 Realizacja cyklu zajęć - wychowanie w tradycji i kulturze przyniosła wychowankom 

następujące efekty: rozwinęli poczucie wartości i przydatności indywidualnego i grupowego 

działania na rzecz społeczności lokalnej (Świetlicy, Caritas, innych organizacji), poszerzyli 

wiedzę na temat kultury i sztuki, nabyli umiejętności „poruszania się” w teatrach, kinach, 

muzeach, zdobyli umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,   

b. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ 

 W ramach wychowania przez sztukę w Świetlicy prowadzane były zajęcia i wszelkie formy 

spędzania czasu wolnego włączające różnorodne dziedziny sztuki. Organizowano zajęcia 

muzyczne, plastyczne, literackie, fotograficzne, zajęcia z zakresu kreatywności i twórczości, 

zajęcia modelarskie. Dbano o estetykę pomieszczeń (wykonywanie wystawek, dekoracji). 

 Dzięki różnym formom aktywności poprzez sztukę kształtowano zainteresowania dzieci  

i młodzieży. Zachęcano uczestników do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. 

Stymulowano odważne, pomysłowe i niestereotypowe działania oraz obserwację siebie  
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i otaczającego świata. Odkrywano i wykorzystywano swoje mocne strony. Rozwijano 

wrażliwości estetyczne i zdolności manualne. 

c. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 W okresie sprawozdawczym organizowano zajęcia ruchowe, sportowe na terenie świetlicy  

i poza nią. Kształtowano aktywność ruchową niezbędną w różnych przejawach, działalności 

człowieka. Kształtowano charakter i pożądane postawy w działaniu zarówno indywidualnym, 

jak i zespołowym. Wyrabiano nawyki współpracy i pomocy partnerskiej. Wdrażano młodzież 

do aktywnego wypoczynku. 

4. Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest koedukacyjna, przeznaczona dla 

30 wychowanków, w wieku od 10 do 16 lat. 

 W okresie sprawozdawczym opieką było objętych 115 dzieci i młodzieży. Duża liczba dzieci 

wynika z faktu, że podczas ferii i wakacji na zajęcia uczęszczały nie tylko dzieci korzystajże 

całorocznie z placówki, ale też dzieci i młodzież z innych placówek opiekuńczych Caritas, ale 

również na zajęcia zostały zaproszone dzieci z „ulicy”, które o prowadzonych zajęciach 

dowiedziały się z różnych źródeł (np. z ogłoszenia prasowego). 

 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. 

 

F PUNKT WSPARCIA „PRZYSTANEK 13”, UL. RYBNA 13 
1. W okresie sprawozdawczym zaplanowane zadania zostały zrealizowane w sposób 

zadowalający. Zgodnie z założeniami działalności Punktu Wsparcia: 

 nawiązano kontakt z dziećmi i młodzieżą; zaproponowano im różne możliwości spędzania czasu 

wolnego; zaproponowana różnorodne działania mające na celu poprawę emocjonalnego  

i społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym, w tym 

kształtowanie postaw prospołecznych, uczono sposobów radzenia sobie z rozładowaniem 

negatywnych emocji i agresji; 

 przeprowadzono zajęcia mające na celu ukazanie skutków zażywania alkoholu, papierosów  

i narkotyków i mobilizowanie ich do rezygnacji z ww. nałogów; dożywiano dzieci; 

 przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych mających na celu wzmocnienie rozwoju 

emocjonalnego i intelektualnego dziecka – a w tym: wyjścia do Palmiarni, na basen, zajęcia  

z zakresu kreacji samego siebie, asertywności; 

 nawiązano relacje z rodzicami/opiekunami, zaangażowano rodziców do pomocy w opiece nad 

dziećmi podczas wspólnych wyjść poza teren Punktu Wsparcia,  

 wdrożono dzieci w działalność społeczną, poprzez realizacje działań wymagających współpracy. 

2. Działania realizowane w projekcie przyczyniły się do wzmocnienia poczucia własnej wartości 

dziecka, odbudowania relacji i więzi dziecko- rodzic, zdobycia umiejętności z zakresu komunikacji 

interpersonalnej i asertywności, rozwinięcia zainteresowań dzieci i młodzieży, zaszczepienia 

umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego od nauki. Na skutek działań wychowawczych 

poprawiło się zachowanie dzieci – dzieci dobrze funkcjonują w grupie. Kontakt, który nawiązano  

z rodzicami lub opiekunami dzieci w kilku przypadkach zaowocował stałą współpracą. 

3. W okresie sprawozdawczym realizowano ww. cele poprzez następujące działania: 

a. NAWIĄZANIE KONTAKTU Z DZIEĆMI ULICY 
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 dożywianie dzieci (dzieci codziennie otrzymywały kanapki i herbatę; kilka razy w miesiącu 

otrzymywały także słodycze i suchy prowiant; na Święta Bożego Narodzenia otrzymały paczki 

zawierające zarówno słodycze jak i artykuły spożywcze); 

 proponowanie dzieciom ciekawych zajęć, które były alternatywą do spędzania czasu na ulicy 

(dzieci codziennie mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach na miejscu oraz wyjściach 

zorganizowanych; 

 odrabianie lekcji oraz wyrównywanie zaległości szkolnych z dziećmi, które zgłaszały problemy 

w poszczególnych dziedzinach nauki; 

b. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ EMOCJONALNY I 

INTELEKTUALNY DZIECI 

 prowadzenie zajęć edukacyjno – regionalnych. Dzieci w trakcie zajęć zwiedzały zabytki miasta 

Łodzi, zapoznawały się z wielokulturową historią miasta. Wraz z przewodnikami obejrzały 

Księży Młyn, Pałac Poznańskiego, Pałac Herbsta, ponadto muzea, galerie i inne obiekty,  

w których mogli zapoznać się ze specyficzną i wielokulturową tradycją miasta; Przeprowadzono 

spacery i wędrówki szlakami łódzkich ogrodów - ogród Botaniczny, Palmiarnia, Źródliska, 

Julianów itp. Wraz z przedstawicielem Muzeum Kinematografii, zorganizowano spacery trasą 

wspomnień o Łódzkich artystach, odwiedzono na ulicy Piotrkowskiej i w najbliższej okolicy 

rzeźby przedstawiające Łódzkich artystów oraz odwiedzono aleję gwiazd zapoznając się  

z wybitnymi łodzianami.  

 prowadzenie cyklicznych zajęć socjoterapeutycznych, których celem jest profilaktyka 

uzależnień, a także wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywności. 

 uczestniczenie w zajęciach mających na celu rozwój intelektualny dzieci, a wśród nich: zajęcia 

w Palmiarni, których celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością roślin  

i potrzebą ich ochrony; 

 W dniach 17-19 lipca 2007 roku młodzież uczęszczająca do Punktu Wsparcia „Przystanek 13” 

uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym. Trasa wyjazdu prowadziła przez: Kraków, Ojców, 

Pieskową Skałę. W Ojcowskim Parku Narodowym uczestnicy zwiedzali – Grotę Łokietka  

i Jaskinię Ciemną; napili się wody ze źródełka miłości; poznaliśmy historię ojcowskiego zamku 

i poznali jego zakamarki, zapoznali się z ogrodami i legendami Pieskowej Skały. Wracając 

przez Kraków zwiedzili Stare Miasto. Oprócz celu turystycznego wyjazd służył również 

integracji podopiecznych, otwarcia się na siebie nawzajem, zbliżenia. Rozmawiano na wiele 

tematów, także tych, o których trudno jest mówić, na miejscu w Łodzi. 

 w dniach 29 – 30 września zorganizowano dwudniowy wyjazd integracyjny do Kolumny – dla 

30 osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz wychowawców z Punktu Wsparcia, W trakcie 

ciepłych i słonecznych dni młodzież spędzała czas na świeżym powietrzu bawiąc się  

w podchody, biorąc udział w zabawach sportowych, urządzając ognisko oraz przygotowując 

posiłki dla siebie i wychowawców. Czas mijał szybko i przyjemnie w trakcie leśnych wypraw  

i rozmów o korzyściach płynących ze spędzania czasu na łonie przyrody. 

 „sport sposobem na nudę i bezczynność” – zorganizowano cykliczne wyjścia do obiektów 

sportowych na terenie Łodzi: basen Angelika, Wodny raj, Stacja Nowa Gdynia, sala 

kondycyjna, ścianka wspinaczkowa, bilard, kręgle, lodowisko itp.) 

 prowadzenie zajęć integracyjno - ruchowych, które budowały relacje między uczestnikami 

grupy, np. udział w zabawach sportowych podczas wspólnego wyjazdu razem z wychowankami 

Świetlic Caritas do Ośrodka Caritas w Drzewocinach z okazji Dnia Dziecka; gry i zabawy 

zespołowe w siedzibie Punktu Wsparcia i jego okolicach; udział w zajęciach sportowych 

odbywających się na basenie, prowadzonych pod opieką ratownika; 
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 współpraca ze Świetlicą Środowiskową Caritas przy ul Piotrkowskiej – współudział  

w organizowanych tam zajęciach otwartych podczas wakacji letnich – udział w programie 

twórczo – rekreacyjnym. 

 współpraca ze Świetlicą MOPS przy ul Tybury – udział w kursie robienia latawców, 

przeprowadzonym przez Bałucki Ośrodek Kultury. 

 uczestniczenie w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych w siedzibie Punktu Wsparcia 

 uczestniczenie w konkursach plastycznych pt. „Mój pies”, „Moje miasto z lotu ptaka”.  

W drugim z wymienionych konkursów główną nagrodą dla 2 autorów pracy (podopiecznych 

Punktu Wsparcia) był lot samolotem. Przelot samolotem – pierwszy w ich życiu, był 

emocjonującym przeżyciem dla dzieci.  

 prowadzono zajęcia (spotkania, pogadanki) dotyczące rozwoju świadomości w zakresie skutków 

zachowań agresywnych, popełniania przestępstw, wykroczeń – odbywały się cykliczne 

spotkania z pracownikiem socjalnym, pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

kuratorem sądowym, policjantami z Wydziału do spraw Nieletnich II komisariatu Policji  

w Łodzi; 

 prowadzono zajęcia twórczo – fotograficzne „Miasto i ja – poznajemy się przez obiektyw” 

mające na celu nabywanie umiejętności fotograficznych, kształtowanie innego spojrzenia na 

swoje miejsce zamieszkania i sąsiedztwo, które zakończyła wystawa zdjęć przygotowana przez 

podopiecznych. Zdjęcia oprawione a antyramy powieszono w pomieszczeniach Punktu 

Wsparcia; 

c. PRACA Z RODZINĄ 

 organizowanie spotkań z rodzicami, których celem było wzmacnianie relacji na poziomie 

rodzic- dziecko oraz wypracowanie form współpracy z rodzicami/opiekunami /Dzień Mamy, 

Spotkanie Wielkanocne, spotkanie Bożonarodzeniowe/ 

 zaangażowanie rodziców/opiekunów do pomocy w opiece nad dziećmi podczas wspólnych 

wyjść poza teren Punktu wsparcia – pomoc w czasie wakacji, wyjazdów na łyżwy itp. 

 zaangażowanie rodziców do udziału w drobnych pracach konserwatorskich i porządkowych; 

d. WŁĄCZENIE DZIECI Z GRUPY RYZYKA W DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, POWIERZENIE IM 

ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH WYMAGAJĄCYCH WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA; 

 uczestniczenie w imprezach okolicznościowych organizowanych we współpracy ze Świetlicami 

Caritas tj. Dzień Dziecka, Spotkanie Wielkanocne, Pierwszy Dzień Wiosny, Andrzejki, Boże 

Narodzenie. 

 kształtowanie postaw pro społecznych oraz wpajanie dbałości o „swoje miejsce” i jego 

najbliższe sąsiedztwo (dzieci ze starszej grupy uczyły się naprawiać usterki, a następnie 

wykonywały drobne naprawy w pomieszczeniach Punktu Wsparcia; młodsze dzieci zajmowały 

się sadzeniem, a następnie pielęgnacją roślin doniczkowych i roślin wysadzonych przez siedziba 

Punktu Wsparcia; wszystkie dzieci brały udział w pracach porządkowych w siedzibie Punktu). 

Wszystkie te zadania budowały w dzieciach i młodzieży korzystającej z Punktu Wsparcia, 

poczucie sprawczości i ważności, co stanowi alternatywę dla anonimowości ulicy. 

 

G SZKOLNE KOŁA CARITAS 
1. W wyniku podjętych działań w 2007 roku powstało 20 Szkolnych Kół Caritas. Obecnie mamy 

83 Szkolne Koła Caritas oraz 4 Przedszkolne Koła Caritas.  

2. Działalność SKC w roku 2007 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 
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kolejne Przedszkolne Koło Caritas, które skupiają dzieci wieku przedszkolnego budząc w nich 

potrzebę wolontariatu.  

 W styczniu w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

zorganizowała kostiumowy bal karnawałowy dla wolontariuszy Szkolnych i Przedszkolnych 

Kół Caritas, a także dzieci i młodzieży ze świetlic Caritas. W balu uczestniczyło ok. 200 osób. 

 W czerwcu 2007 roku został zorganizowany po raz czwarty 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. 

 W październiku w ramach obchodów 63 Tygodnia Miłosierdzia z Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej w archikatedrze łódzkiej odprawiona została Msza święta poświęcona działalności 

świetlic Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Księża Dyrektorzy, pracownicy i wolontariusze Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej przygotowali oprawę Mszy Świętej. Homilię w tym dniu wygłosił ks. 

Robert Arndt. Oprócz homilii, swoje świadectwo o pracy dla Caritas złożyły: p. Elżbieta 

Marcinkiewicz – odpowiedzialna za Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi 

oraz p. Danuta Sażyn – kierownik Świetlicy Środowiskowej Caritas przy ul. Gdańskiej 111. Na 

zakończenie każdy uczestnik Mszy świętej otrzymał słodki upominek. 

 W ramach obchodów Tygodnia Miłosierdzia przeprowadzona została akcja "Torba 

Miłosierdzia", w którą włączyły się Szkolne Koła Caritas. Do szkół, które włączyły się w akcję 

należy XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Jego uczniowie wraz z nauczycielami w dniu 18 

października. uroczyście przekazali do magazynu Łódzkiej Caritas reklamówki napełnione 

artykułami żywnościowymi i środkami czystości dla najuboższych. W tym dniu młodzież 

uczestniczyła także w spotkaniu mającym na celu przybliżenie działalności Caritas. 

 W grudniu grudnia w łódzkiej Hali Expo, Radio Łódź, Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Polski 

Czerwony Krzyż zorganizowali wigilię charytatywną dla ponad 300 osób samotnych  

i bezdomnych. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki  

i Marszałek Województwa Łódzkiego. Spotkanie rozpoczął wspólną modlitwą Ksiądz Biskup 

Adam Lepa. W pomoc związaną z przygotowaniem i poprowadzeniem akcji włączyli się 

aktywnie wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas, zwłaszcza uczęszczający do gimnazjum  

i liceum. 

 Również w grudniu po raz drugi 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. 

Poniżej w dwóch tabelach (tabela nr 1 i 2 ) umieszczone zostały informacje dotyczące działań  

w ramach koordynacji SKC, a także zestawienie SKC z wyszczególnieniem dekanatów i parafii 

Archidiecezji Łódzkiej. 

Tabela 1. Kalendarz działań Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas w 2007roku 

Miesiąc Termin Kalendarium działań 

Styczeń 

 

 

20.01.2007r. 

22.01.2007r. 

 

23.01.2007r. 

 

24.01.2007r. 

 

25.01.2007r. 

 

Bal karnawałowy Szkolnych Kół Caritas. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Gimnazjum nr 37, ul. Jarosławska 29, Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Przyszkolne nr 42, Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC –  

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Zamkowa 65, Pabianice 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 190, ul. Malczewskiego 37/47, Łódź 
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26.01.2007r. Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Kusocińskiego 100, Łódź 

 

Luty 01.02.2007r. 

06.02.2007r. 

 

14.02.2007r. 

Pismo do SKC dot. akcji Jałmużna Wielkopostna. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC –  

IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Paderewskiego 24, Łódź 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

Marzec 01.03.2007r. 

 

01.03.2007r. 

 

05.03.2007r. 

 

26.03.2007r. 

 

28.03.2007r. 

Pismo do SKC dot. akcji wielkanocnych (kartki wielkanocne, chlebki, 

baranki). 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC –  

Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC –  

Szkoła Podstawowa w Krobanowie, Krabonów 12c, Zduńska Wola 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3, ul. Sucharskiego 2, Łódź 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

Kwiecień 16.04.2007r. 

 

 

25.04.2007r. 

25.04.2007r. 

26.04.2007r. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Ośrodek szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i 

Niewidomych, ul. Dziewanny 24, Łódź 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

Zaproszenie na Piknik Szkolnych Kół Caritas. 

Pismo z prośbą o przygotowanie sprawozdań z działalności SKC. 

Maj 13.05.2007r.  Pielgrzymka do Parzna. 

Czerwiec 4,5 czerwca 2007r.  Piknik Szkolnych Kół Caritas. 

Lipiec  wakacje 

Sierpień  wakacje 

Wrzesień 6.09.2007r. 

10.09.2007r. 

19.09.2007r. 

19.09.2007r. 

 

20.09.2007r. 

 

21.09.2007r. 

Zaproszenie na spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

Informacja na temat programu „Skrzydła”. 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2, Ozorków 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Rajdowa 18, Łódź 

Zaproszenie na Msze Święte, które zostaną odprawione w ramach 

obchodów 63 Tygodnia Miłosierdzia z Caritas Archidiecezji Łódzkiej w 

dniu 7 października i 9 października. 

Informacja zapraszająca do wzięcia udziału w akcji „Serce na gwiazdkę” – 

prośba o wytypowanie rodzin. 

Październik 8.10.2007r. 

 

9.10.2007r. 

 

 

 

15.10.2007r. 

 

18.10.2007r. 

 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 152, ul. Strzelców Kaniowskich 54/56, Łódź 

Msza Święta w łódzkiej archikatedrze w ramach obchodów 63 Tygodnia 

Miłosierdzia z Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Informacja zapraszająca do wzięcia udziału w akcji „Serce na gwiazdkę” – 

prośba o zbieranie słodyczy. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

I LO, ul. Mickiewicza 1, Łask 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Zespół Szkół Specjalnych nr 2, ul. Karolewska 30/34, Łódź 
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24.10.2007r. 

Uroczyste przekazanie do magazynu „Toreb Miłosierdzia” przez uczniów 

XXI LO z Łodzi. 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Szkolenie pt. „Efektywna i 

profesjonalna pomoc charytatywna” oraz „Aspekty prawne i idea 

wolontariatu”. 

Listopad 05.11.2007r. 

 

08.11.2007r. 

 

 

16.11.2007r.  

 

28.11.2007r. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa nr 193, ul. Standego 1 Łódź 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Szkoła Podstawowa Spółki Oświatowej Fronimos, ul. Sucharskiego 3, Łódź 

Spotkanie Rady Opiekunów Szkolnych Kół Caritas. 

Spotkanie z Dyrekcją i przyszłym opiekunem SKC – 

Gimnazjum nr 22, ul. Kusocińskiego 100, Łódź 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Szkolenie pt. „Efektywna i 

profesjonalna pomoc charytatywna”- cz.II 

Grudzień 05.12.2007 

06.12.2007 

12.12.2007 

 

 

Wysłanie życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 

Spotkanie Rady Opiekunów Szkolnych Kół Caritas 

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas - msza św. w kaplicy o godz. 

16.30, omówienie spraw organizacyjnych, zakończenie spotkania opłatkiem 

i życzeniami.  

 

Tabela 2. 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 

Szkoła Podstawowa nr 175 

Dekanat Łódź – Chojny 

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

Par. Przemienienia Pańskiego Gimnazjum nr 46 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 

Zespół Szkół Specjalnych nr 7 

Przedszkole Miejskie nr 102 

Szkoła Podstawowa nr 190 

Gimnazjum nr 37 

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 
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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 

Szkoła Podstawowa nr 41 

Par. Najświętszej Eucharystii  

Par. Najśw. Serca Jezusowego  

Par. Świętej Rodziny Szkoła Podstawowa nr 44 

Publiczne Gimnazjum nr 22 

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 

Szkoła Podstawowa nr 42 

Par. Świętego Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny Szkoła Podstawowa nr 125 

Publiczne Gimnazjum nr 38 

Par. Świętego Łukasza Ewangelisty IX Liceum Ogólnokształcące 

Par. Zesłania Ducha Świętego  

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 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum 
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Spółki Fronimos 

Par. Świętego Judy Tadeusza Apostoła  

Par. Świętego Wincentego Pallottiego Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo 

Widzących i Niewidomych 

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 Szkoła Podstawowa nr 152 

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 

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 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 

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 Świętego Józefa Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Słowiku 

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie 

Dekanat Tomaszowski 

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

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

Buczku 

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 Szkoła Podstawowa nr 5 Pabianice 

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 Karsznicki 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Szkoła Podstawowa w Krobanowie 

Dekanat Aleksandrowski 

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

Dekanat Łaski 

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i Świętego 

Michała Archanioła 

I Liceum Ogólnokształcące 

 

H BIURO WOLONTARIATU 
1. Łódzka Caritas staje przed nowymi wyzwaniami, rozszerza się nie tylko liczba 

podejmowanych działań, ale też ich zasięg. Zarówno kontynuowanie dotychczasowej działalności, jak 

i podejmowanie nowych zadań nie byłoby możliwe, gdyby nie czynna i stała obecność wolontariuszy. 

Utworzone Biuro Wolontariatu koordynuje pracę wolontariuszy, którzy wspierają Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej na wszystkich płaszczyznach jej działalności (wolontariat akcyjny) oraz 

przyjmuje zgłoszenia i deleguje wolontariuszy do posługi indywidualnej. 

 Wolontariusze pomagający w świetlicach: pracują w świetlicy środowiskowej z dziećmi w wieku 

szkolnym i młodzieżą. Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, organizują im czas wolny, uczą 

jego efektywnego wykorzystania, prowadzą zajęcia tematyczne. 

 Wolontariusze pomagający w Punkcie Pomocy Charytatywnej pomagają w organizowaniu 

pomocy doraźnej, są niezastąpieni przy wydawaniu posiłków, gdzie przysłowiowy talerz zupy 

okraszą dobrym słowem i uśmiechem. Zajmują się również utrzymaniem porządku i czystości. 

 Wolontariusze Specjaliści to osoby, które ukończyły studia wyższe, posiadają odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Udzielają porad specjalistycznych z zakresu prawa, 

psychologii i pedagogiki. Ich rola dla podopiecznych Caritas jest ogromna z racji na koszty, jakie 

trzeba ponieść, aby móc z takiej porady skorzystać. 

 Wolontariusze w Zespole Domowej Opieki Hospicyjnej zajmują się bezpośrednią opieką nad 

chorymi, dotkniętymi chorobami nowotworowymi oraz nad ich rodzinami. Aby przygotować 

wolontariuszy do tej roli prowadzimy szkolenia w zakresie opieki nad osobami chorymi. Poza 

osobami przygotowanymi do kontaktu z osobami chorymi, w Hospicjum działają również 
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wolontariusze wspierający, którzy robią zakupy chorym, gotują im obiady, wspierają rodziny 

chorych. Zajmują się sprawami organizacyjnymi i biurowymi. 

 Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób starszych możemy organizować dzięki kadrze 

opiekuńczo – wychowawczej, która zajmuje się dziećmi spędzającymi wakacje i ferie zimowe  

w ośrodkach CARITAS oraz towarzyszy osobom niepełnosprawnym podczas turnusów 

rehabilitacyjnych.  

 Wolontariusze akcyjni, pomagają w realizacji konkretnych akcji, organizują stoiska sprzedażowe 

świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Chlebów Miłości lub jeżdżą z prezentami do dzieci 

jako Aniołki i Mikołaje podczas akcji „Serce na Gwiazdkę”. 

 Aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna nieocenioną 

rolę pełnią wolontariusze pomagający w Parafialnych Zespołach Charytatywnych, którzy angażują 

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

realizowanej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas są to zarówno pedagodzy, którzy tworzą tą formację  

w swoich szkołach i podjęli zadania opiekuna koła, jak i dzieci i młodzież, którzy działając  

w Szkolnych Kołach Caritas aktywnie włączają się w dzieła Caritas, a co za tym idzie w pomoc 

drugiemu człowiekowi. 

2. W ramach działalności biura wolontariatu, wolontariusze brali udział między innymi  

w następujących akcjach: 

 Spotkanie noworoczne dla dzieci z regionu łódzkiego. Organizowane przez Specjalną Łódzką 

Strefę Ekonomiczną i Caritas w Teatrze Wielkim dla 1000 dzieci. 

 Kolonijna akcja letnia, w 10 turnusach kolonijnych uczestniczyła 100 osobowa grupa 

wykwalifikowanych wolontariuszy pełniących obowiązki kadry wychowawczo – opiekuńczej. 

 63 Tydzień Miłosierdzia w październiku organizowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

w archikatedrze Łódzkiej. Odprawiona została Msza święta poświęcona działalności 

wolontariuszy Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafialnych Zespołów Caritas. 

 Koncert charytatywny „Okaż serce” w grudniu w Hali Sportowej przy ul. Skorupki. 

 Wigilia charytatywna dla osób bezdomnych i samotnych w grudniu. Organizowana przez 

Radio Łódź, Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Polski Czerwony Krzyż w Hali Expo 

3. Biuro Wolontariatu koordynuje pracę wolontariuszy, którzy wspierają Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej na wszystkich płaszczyznach jej działalności (wolontariat akcyjny) oraz przyjmuje 

zgłoszenia i deleguje wolontariuszy do posługi indywidualnej. 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. 

 

I PARAFIALNE ZESPOŁY CHARYTATYWNE 
1. Parafialne Zespoły Caritas są podstawową jednostką organizacyjną Caritas. Zespoły Parafialne 

świadczą pomoc osobom biednym mieszkającym na terenie danej Parafii. Parafialne Zespoły 
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Caritas uczestniczą w akcjach i programach koordynowanych przez Caritas, wolontariusze PZC 

docierają wszędzie tam gdzie ich pomoc jest potrzebna. Raz w miesiącu odbywają się spotkania 

opiekunów Parafialnych Zespołów Caritas. 

2. Obecnie na terenie Archidiecezji łódzkiej powołanych jest 27 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 

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 Panakiewicza  

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 Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi 

25. Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. 

26. Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach  

27. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim 

3. Działalność PZC w roku 2007 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, Serce na Gwiazdkę i inne). Parafialne 

Zespoły Caritas realizują swoją działalność charytatywną 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. 

 

IV. AKCJE 
1. DZIEŃ „MAŁEGO CHOREGO” 
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Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podjęli wspólną inicjatywę 

pomocy dla oddziału preadopcyjnego szpitala im. L. Rydygiera mieszczącego się w Łodzi przy ul. 

Sterlinga 13. Celem przedsięwzięcia była bezpośrednia pomoc noworodkom porzuconym  

i kierowanym do adopcji, przebywającym na oddziale szpitalnym. W ramach wspólnej inicjatywy 

zostały zakupione najpotrzebniejsze rzeczy, m.in.: ubranka, zabawki, zestawy pościelowe oraz 

kosmetyków, które 27 marca 2007 roku, o godzinie 11.00, przedstawiciele Caritas oraz Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazali Dyrekcji szpitala i pracownikom opiekującymi się 

noworodkami. 

 

2. 11 LUTEGO 2007 – XV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

W sobotę, 10 lutego, w dniu poprzedzającym dzień chorego, w Łódzkiej Archikatedrze podczas mszy 

świętej o godz. 12.00, Caritas Archidiecezji Łódzkiej modliła się w intencji chorych, pracowników 

służby zdrowia oraz posługujących wśród chorych wolontariuszy. Podczas mszy świętej osobom 

chorym i starszym udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Po raz piętnasty pochyliliśmy 

się nad tajemnicą choroby i cierpienia, które dotykają konkretnych ludzi na całym świecie. Obok nas 

nie brakuje tych, którzy poprzez cierpienie są szczególnie umiłowaną cząstką Kościoła, jako cierpiące 

Ciało Chrystusa. Papież Benedykt XVI wzywa nas, jako Kościół Chrystusa, „aby pochylić się nad 

losem chorych w naszym świecie i dodawać odwagi wspólnotom chrześcijańskim, w wysiłkach 

dawania świadectwa czułości i miłosierdziu naszego Pana” (Orędzie na XV światowy Dzień 

Chorego). 

 

3. DZIECI W TEATRZE WIELKIM W ŁODZI 

Ponad 1000 dzieci z ubogich rodzin z całego województwa wzięło udział w noworocznej imprezie, 

która odbyła się 13 stycznia w Teatrze Wielkim. Przygotowały ją Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Dzieci obejrzały spektakl "Mały kominiarczyk",  

a po zakończeniu przedstawienia dostały paczki ze słodyczami. W rolę mikołajów wcielili się 

biznesmeni firm z ŁSSE, a pomagali im wolontariusze Szkolnych Kół Caritas - uczniowie XX i XXI 

liceum z Łodzi. Prezenty ufundowały firmy, które działają w Łódzkiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej. Dodatkowe paczki zostaną przekazane dzieciom specjalnej troski, leżącym  

w szpitalach i hospicjach. Dzieci były zachwycone imprezą. 7-letniemu Piotrusiowi najbardziej 

podobała się bajka. - W teatrze jest pięknie! - opowiadał później mamie. - Chciałbym tu kiedyś jeszcze 

przyjść! 

 

4. JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA. 

Nawiązując do wielowiekowej tradycji Kościoła Caritas zachęca do praktykowania ćwiczeń 

wielkopostnych, dzięki którym możemy wzrastać w miłości Bożej i stawać się bardziej wrażliwym na 

potrzeby bliźnich. Zachęcamy do praktykowania cnoty umiarkowania i wstrzemięźliwości, do tego, 

aby zaoszczędzone na rozrywkach i pożywieniu pieniądze przeznaczyć na pomoc dla ubogich. 

Rezygnując z przyjemności można przyjść z pomocą tym, których nie stać na zaspokojenie 

elementarnych potrzeb. Caritas Łódzka przygotowała 150 tys. skarbonek oraz materiały 

informacyjno-formacyjne, które zostały przekazane do Parafii z przeznaczeniem, aby w praktyce 

jałmużny wielkopostnej uczestniczyły całej rodziny (nie tylko dzieci). Zaoszczędzone podczas 

Wielkiego Postu pieniądze, jako owoce jałmużny przeznaczone zostały na pomoc osobom chorym  

i potrzebującym w parafii (w tym roku szczególnie niepełnosprawnym), świadczoną przez Parafialne 

Zespoły Caritas, bądź przez inne grupy parafialne. Uzyskane ofiary pozostały w pełni do dyspozycji 

wspólnoty parafialnej, aby wspomóc lokalne dzieła charytatywne. 
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5. WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS 

Chleb Miłości i Baranki Wielkanocne, to akcje proponowane na okres wielkanocny. W całej 

Archidiecezji poprzez Parafie i Szkolne Koła Caritas zostało rozprowadzone 13 tysięcy chlebków, 

które zostały poświęcone w Wielką Sobotę i którymi podzieliliśmy się w rodzinach podczas śniadania 

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotowane zostało również 5 tyś cukrowych Baranków 

Wielkanocnych do koszyczka Wielkanocnego. Rozprowadzone zostały przez Parafie i Szkolne Koła 

Caritas, a pozyskane ofiary zostały przeznaczone na pomoc osobom starszym w zakupie leków. 

 

6. BAL KARNAWAŁOWY DLA SENIORÓW  

W ostatni dzień karnawału, 20 lutego 2007 roku, w godz. 15.00 – 20.00, w salach Pałacu 

Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi, odbył się bal karnawałowy dla ponad 230 seniorów 

zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem imprezy była integracja podopiecznych 

łódzkich Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziennego Pobytu. Starym zwyczajem wspólną 

zabawę wszystkich zaproszonych seniorów i kierowników placówek rozpoczął uroczysty polonez na 

100 par! Jak przystało na ostatkowy wieczór spośród uczestników imprezy, którzy uczestniczyli  

w strojach karnawałowych, wybrani zostali Król i Królowa Balu. Nagrodą za najładniejszy strój są 

dwa miejsca na turnus rehabilitacyjny organizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach. Dla uczestników balu przygotowany był również 

poczęstunek z lampką wina. Podobnie, jak ubiegłym roku bal odbył się pod honorowym patronatem 

Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego 

Kropiwnickiego. Patronat medialny objęli: Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, Dziennik Łódzki 

Wiadomości Dnia oraz Radio Łódź. 

 

7. DARY DLA NOWORODKÓW 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podjęli wspólną inicjatywę 

pomocy dla oddziału preadopcyjnego szpitala im. L. Rydygiera mieszczącego się w Łodzi przy  

ul. Sterlinga 13. Celem przedsięwzięcia była bezpośrednia pomoc noworodkom porzuconym  

i kierowanym do adopcji, przebywającym na oddziale szpitalnym. W ramach wspólnej inicjatywy 

zostały zakupione najpotrzebniejsze rzeczy, m.in.: ubranka, zabawki, zestawy pościelowe oraz 

kosmetyków, które 27 marca 2007 roku, o godzinie 11.00, przedstawiciele Caritas oraz Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazali Dyrekcji szpitala i pracownikom opiekującymi się 

noworodkami. 

 

8. DZIEŃ DZIECKA W KINIE CHARLIE 

Z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca 2007- piątek) Kino Charlie i Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

zorganizowały pokazy bajek dla dzieci. Najmłodsi mieli możliwość zobaczenia dawne polskie bajki, 

które powstały w TV Studio Filmów Animowanych oraz bajki wyprodukowanych w dawnym ZSRR  

z cyklu „Bajki naszych sąsiadów”.  

Natomiast w niedzielę 3 czerwca zorganizowany został dla dzieci niewidomych i niedowidzących 

specjalny pokaz filmu „Epoka lodowcowa 2”. 

 

9. KOLONIE LETNIE: 

a. Tegoroczna akcja letnia trwała od 23 czerwca do 20 sierpnia 2007 roku. Na 10 kolonijnych 

turnusach wypoczywało 820 dzieci i młodzieży, w wieku od 5 do 16 lat. Turnusy kolonijne 

organizowane były w ośrodkach w Drzewocinach, Kolumnie, Rochnie i Poświętnem.  

W grupie uczestników wypoczynku letniego znalazły się zarówno dzieci z łódzkich rodzin, 

Domów Dziecka, świetlic środowiskowych prowadzonych przez Łódzką Caritas, a także dzieci  
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i młodzież polonijna z Litwy i Ukrainy. Tegoroczny program kolonii Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej realizowany był pod hasłem „Zielone Eko - Wakacje!”. Dzieci i młodzież poprzez 

zabawę i zajęcia artystyczne poznawały podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji 

ekologicznej oraz ochrony przyrody.  Program kolonii zakładał kształtowanie w dzieciach 

postaw w ramach edukacji ekologicznej, które mają pomóc w uzyskaniu przekonania, że 

wszystkie elementy środowiska przyrodniczego oraz elementy będące wytworem człowieka są 

od siebie zależne oraz że 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 oraz jej ochrony. Dzieci z Litwy i Ukrainy miały możliwość 

poznawania bogactw polskiej przyrody. 

b. Aktywna forma poznawania ekologicznego stylu życia, jaką zaproponowaliśmy uczestnikom 

kolonii wyzwalała pozytywne emocje. Łączyła ze sobą zabawę, naukę i wypoczynek. W ten 

sposób stała się też formą edukacji ekologicznej. Taki sposób edukacji dzieci sprzyjał 

kształtowaniu pożądanych umiejętności i postaw. Wszelkiego rodzaju aktywne formy 

poznawania tematu wspomagają również proces wychowania, rozwijają aktywność poznawczą, 

kreatywność. Realizacja treści przewidywała zajęcia zarówno na terenie kolonii (np. segregacja 

odpadów, pogadanki, quizy) jak i w terenie - w postaci wycieczek, warsztatów, prac 

użytecznych dla środowiska. Dominującym elementem zajęć były gry, zabawy i umiejętność 

pracy w zespole. Wychowawcy starali się połączyć wszystkie postawione cele w taki sposób, 

aby koloniści przyswajając wiedzę o ekologii, nie czuli się jak w szkole, a jednocześnie mieli 

przy tym dużo satysfakcji i zabawy. Nie zabrakło również dyskotek i ognisk, a z uwagi na 

katolicki charakter kolonii – wspólnej modlitwy i możliwości uczestnictwa w mszy świętej. 

c. Drugim tematem obowiązującym na turnusach, na których przebywały dzieci polonijne  

z Litwy i Ukrainy był program „Polska moją Ojczyzną”. Obecność na koloniach grup dzieci ze 

Wschodu, z polskich rodzin, przyczyniła 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. 

d. 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 pełniących obowiązki kadry wychowawczo – opiekuńczej. 

e. Kolonie letnie organizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej były współfinansowane ze 

środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urzędu Miasta 

Łodzi. 

 

10. PIÓRNIK  

Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS po raz piąty zorganizowały akcję 

charytatywną dla dzieci z ubogich rodzin, pod hasłem: „Piórnik”. Akcja trwała od 6 sierpnia do  

2 września 2007 roku i polegała na skompletowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia.  

Do siedziby Łódzkiej Caritas, Radia Łódź i kina „Bałtyk” łodzianie przynosili piórniki, tornistry, 

długopisy, flamastry, zeszyty, bloki rysunkowe, papier do wycinanek, plastelinę, linijki, cyrkle, kredki 

itp., w zamian za co otrzymywali 2 bezpłatne bilety na film pt.: „Evan Wszechmogący”. Projekcja 

filmu odbyła się w niedzielę, 2 września, o godz. 11:00, w kinie „Bałtyk". Przed seansem dzieci miały 
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szansę wykazać się wiedzą na temat Caritas i akcji „Piórnik”, uczestnicząc w konkursach z nagrodami. 

Przewidziano również konkurs dla rodziców, w którym nagrodą było zaproszenie na darmowy 

weekend z Citroenem. Zebrane w akcji artykuły szkolne, posłużyły do przygotowania wyprawek 

szkolnych dla około 100 dzieci objętych opieką Łódzkiej Caritas. 

 

11. 62 TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA  

Inauguracja tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia odbyła się 7 października w łódzkiej archikatedrze. 

Dyrektorzy, pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej przygotowali oprawę trzech 

Mszy świętych. Homilie w tym dniu wygłosił ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska. 

Msza święta o godz. 9.30 poświęcona była działalności wolontaryjnej Caritas. Po zakończeniu  

w katedrze wyświetlona została prezentacja multimedialna o biurze wolontariatu, która pokazała 

szeroki wachlarz działań wolontaryjnych Łódzkiej Caritas. O godz. 11.00 Msza święta poświęcona 

była działalności świetlic Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Oprócz homilii, swoje świadectwo o pracy 

dla Caritas złożyły: p. Elżbieta Marcinkiewicz – odpowiedzialna za Szkolne Koło Caritas w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Łodzi oraz p. Danuta Sażyn – kierownik Świetlicy Środowiskowej Caritas przy 

ul. Gdańskiej 111. Msza święta o godz. 12.30 poświęcona była ogólnej działalności Caritas. Na 

zakończenie Mszy świętej wyświetlona została prezentacja działalności Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej. Po każdej Mszy świętej podopieczni świetlic Caritas, pracownicy i wolontariusze zapraszali 

wiernych do odwiedzenia punktów informacyjnych Caritas ustawionych przed archikatedrą. Świetlice 

dziecięce przygotowały atrakcje dla najmłodszych: przedstawienie o dobroczynności, loterię fantową, 

popcorn i konkursy sprawnościowe. Nie zabrakło również baloników Caritas. 

 

12. TORBA MIŁOSIERDZIA  

Jak co roku, w związku z 63. Tygodniem Miłosierdzia (7 – 13 października 2007 roku), Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej organizuje akcję „Torba Miłosierdzia”, w ramach, której zbierane są artykuły 

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

najuboższych. Poczynając od niedzieli, 7 października, w parafiach, a 

także w szkołach, przy których działają Szkolne Koła Caritas, 

udostępnione zostaną reklamówki, które prosimy napełnić darami, a 

następnie napełnione przynieść do parafii, szkoły lub do siedziby Caritas 

(Łódź, ul. Gdańska 111). Akcja trwa do niedzieli, 14 października, a 

zebrane dary zostaną rozdzielone wśród rodzin i osób najbardziej 

potrzebujących za pośrednictwem parafii, Szkolnych Kół Caritas lub 

Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas. 

 

13. KONCERT CHARYTATYWNY „OKAŻ SERCE”  

W grudniu podczas koncertu charytatywnego „Okaż serce” w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 

przybyło ponad 4 tysięcy łodzian. W tym roku wystąpiły zespoły: Kiki Dance, Kashmir oraz Beata 

Kozidrak z grupą Bajm. Pieniądze ze sprzedaży biletów oraz sprzedaży pamiątkowych świec „Okaż 

Serce”, rozprowadzanych przez wolontariuszy Caritas zostaną przeznaczone na rowery dla dzieci  

z najbiedniejszych łódzkich rodzin. W pomoc związaną z przygotowaniem i poprowadzeniem akcji 

włączyli się aktywnie wolontariusze Biura Wolontariatu Caritas. 

 

14. WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM  

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” to ogólnopolska kwesta przeprowadzana w czasie Adwentu, 

polegająca na dystrybucji specjalnych świec na stół Wigilijny. Świeca płonąca na Wigilijnym stole 

jest symbolem solidarności i pamięci o potrzebujących. Tegoroczne WDPD będzie realizowane przez 
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Caritas w Polsce już po raz 13. W tym roku Łódzka Caritas przygotowała łącznie 98.000 świec. 

Świece będą do nabycia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej, szkołach, w których działają Szkolne 

Koła Caritas, a także w siedzibie Łódzkiej Caritas przy ul. Gdańskiej 111. Fundusze pozyskane ze 

sprzedaży świec zostaną przeznaczone na wyrównanie szans społecznych najuboższych dzieci.  

W ramach pomocy dofinansowujemy dożywianie, edukację, prowadzimy świetlice środowiskowe, 

zorganizujemy wypoczynek letni, a także rehabilitację.  Po raz ósmy będzie to wspólne, ekumeniczne 

przedsięwzięcie Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonii 

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. 

 

15. SERCE NA GWIAZDKĘ  

a. Caritas Archidiecezji Łódzkiej już po raz piąty zorganizowała anielską akcję charytatywną dla 

dzieci pod hasłem „Serce na gwiazdkę”. W dniach 3 – 13 grudnia br., dzięki wsparciu ponad  

30 instytucji i firm oraz zaangażowaniu ponad 70 wolontariuszy, udało się obdarować ponad 

1200 dzieci w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim. Każdego wieczoru, 6 ekip mikołajowo-

aniołkowych odwiedzało dzieci w domach i obdarowywało prezentami świątecznymi. 

Wcześniej każda rodzina otrzymała list z dokładną datą odwiedzin. 

b. Ponad 1000 kolejnych dzieci otrzymało prezenty za pośrednictwem Parafialnych Zespołów 

Charytatywnych, świetlic, Szpitali i Fundacji, które zwracały się do łódzkiej Caritas o pomoc  

w zorganizowaniu prezentów dla dzieci. Upominki gwiazdkowe w postaci zabawek, artykułów 

szkolnych, słodyczy, ubranek i kosmetyków, dostosowane były do płci i wieku dzieci. 

Tradycyjnie poza prezentami dla najmłodszych przygotowane były również paczki rodzinne,  

w których znalazły się produkty spożywcze i kosmetyki. Dodatkowym prezentem dla dzieci 

były bilety do kina „Bałtyk” na specjalny pokaz filmu.  

c. W dniu św. Mikołaja, 6 grudnia 2007 roku, w sztabie akcji "Serce na gwiazdkę" przy  

ul. Wólczańskiej 108, prezenty dla dzieci pakowali przedstawiciele patronów honorowych  

i medialnych oraz sponsorów i darczyńców akcji organizowanej przez łódzką Caritas. Zebrani, 

którzy wcielili się w rolę pomocników św. Mikołaja, spakowali prezenty dla ponad 50 dzieci  

i kilkunastu rodzin. 

 

16. WIGILIA CHARYTATYWNA W HALI „EXPO”  

W dniu 20 grudnia 2007 roku, o godz. 14.00, w łódzkiej Hali Expo, Radio Łódź, Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej i Polski Czerwony Krzyż zorganizowali wigilię charytatywną dla ponad 300 osób samotnych 

i bezdomnych. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki i Marszałek 

Województwa Łódzkiego. Spotkanie rozpoczął wspólną modlitwą Ksiądz Biskup Adam Lepa. 

Następnie zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Organizatorzy zadbali 

o tradycyjne dania wigilijne: zupę grzybową, pierogi, kapustę z grochem oraz smażonego karpia. Nie 

zabrakło także kompotu z suszonych owoców. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali paczki 

świąteczne z artykułami spożywczymi. 

 

17. „SZOPKA BATLEJEMSKA” 2006/2007  

W dniu 9 stycznia 2008 roku, o godz. 18.00, w sali przy ul. Skorupki 7, w obecności patronów 

honorowych i medialnych oraz darczyńców i sponsorów, odbyło się podsumowanie Szopki 

Bożonarodzeniowej – wspólnego przedsięwzięcia Kurii Metropolitalnej Łódzkiej i Urzędu Miasta 

Łodzi. Rozstrzygnięty został również studencko konkurs na projekt Szopki Bożonarodzeniowej 

2008/2009. O znaczeniu i idei budowania szopki przed łódzką archikatedrą opowiedzieli: Ksiądz 

Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki oraz Pan Piotr Rajchert – Dyrektor Delegatury 
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Łódź-Śródmieście. Następnie wręczono podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 

powstania Szopki Bożonarodzeniowej 2007/2008. 

Na zakończenie części oficjalnej spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu studenckiego na 

projekt przyszłorocznej szopki, który tradycyjnie organizowany jest przez Kurię Metropolitalną 

Łódzką i Urząd Miasta Łodzi, pod patronatem honorowym Arcybiskupa Łódzkiego i Prezydenta 

Miasta Łodzi. 

Do obecnej edycji konkursu zgłoszono 9 prac, które oceniła komisja konkursowa w składzie: Ksiądz 

Prałat Ireneusz Kulesza – z Kurii Archidiecezji Łódzkiej mgr inż. Piotr Rajchert – Dyrektor 

Delegatury Łódź – Śródmieście Jacek Gaweł – Plastyk Miasta mgr inż. arch. Sławomira Debich – 

Mackiewicz z Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej architekt Jan Gorgul ze 

Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

Komisja konkursowa Pierwsze miejsce przyznała projektowi autorstwa Pauli Basińskiej, Pawła 

Karczmarczyka i Macieja Koczańskiego. 

Drugie miejsce zajęła praca Jakuba Tybulczyka i Justyny Pietrzykowskiej, zaś trzecią nagrodę 

otrzymał Jeremiasz Ślęzak. Nagrody ufundowali Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita 

Łódzki oraz Pan Jerzy Kropiwnicki Prezydent Miasta Łodzi. 

 

V. DZIAŁ PROJEKTÓW I SZKOLEŃ 
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 2007 roku:  

Działania prowadzone na rzecz osób bezrobotnych. 

1. OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ „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 piątku w godzinach od 10 do 16 dyżurowali doradcy zawodowi, którzy 

pomagali określić ścieżkę zawodową i potrzeby szkoleniowe osób poszukujących pracy, 

prowadzili działania z zakresu pośrednictwa pracy. 

Oferta Ośrodka skierowana była do osób bezrobotnych w każdym wieku. W 2007 roku  

w Ośrodku zarejestrowanych zostało 256 osób, z tego 85 beneficjentów podjęło pracę. 

W ramach aktywizacji zawodowej beneficjenci brali udział w szkoleniach prowadzonych  

w Ośrodku: 

 11 cykli szkoleń aktywizująco-motywujących, 

 14 cyklu szkolenia „Komputer i internet jako narzędzie poszukiwania pracy” – stopień 

podstawowy, 

 2 cykle szkolenia „Komputer i internet jako narzędzie poszukiwania pracy” – stopień 

zaawansowany, 

 kurs języka angielskiego, 

 2 cykle kursu obsługi wózka widłowego, 

 3 cykle szkolenia „Profesjonalny pracownik biurowy”, 

 2 cykle kursu obsługi kasy fiskalnej, 

 1 cykl szkolenia „Skuteczny sprzedawca. Profesjonalna obsługa klienta”. 



 31 

W 2007 roku w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek OAZiS wzięło udział 257 osób. 

Beneficjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów w zakresie 

poradnictwa prawnego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, a także porady pracownika 

socjalnego oraz kuratora zawodowego.  

Ośrodek umożliwiał beneficjentom aktywne poszukiwanie pracy udostępniając codzienną prasę, 

komputery z łączem internetowym oraz telefon. 

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 ramach działalności Ośrodka realizowane były następujące projekty: 

 Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po 

zakończeniu programu psychoterapii i zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 Aktywizacja zawodowa i społeczna jako element przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu. 

Źródła finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

2. OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

a. Ośrodek powstał w wyniku realizacji projektu „Indywidualne ścieżki kariery szansą dla osób 

niepełnosprawnych”. Działania projektu są odpowiedzią na główne problemy, z Łódzki Ośrodek 

jest jednym z 44 powstałych w całej Polsce. 

b. W ramach działań Ośrodka zrealizowaliśmy: 

 17 warsztatów dziennych (odbyły się na terenie Ośrodka), 

 7 warsztatów całodobowych (odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym  

w Drzewocinach i w Seminarium Duchownym w Łodzi). 

c. W 2007 roku w warsztatach uczestniczyło 122 podopiecznych, w tym 16 spoza Łodzi (Zgierz, 

Stryków, Skierniewice) oraz 6 opiekunów. 43 osoby miały orzeczenie o niepełnosprawności  

w stopniu znacznym, a 79 w stopniu umiarkowanym. Prowadzone przez nasz Ośrodek warsztaty 

obejmowały następującą tematykę: ocena możliwości samodzielnego funkcjonowania  

w środowisku lokalnym, samoświadomość, samodzielne podejmowanie decyzji, automotywacja, 

autoprezentacja i komunikacja, trening asertywności, umiejętne radzenie sobie z uczuciami  

i emocjami, techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie celów krótko i długoterminowych, 

zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna, 

pierwszy dzień w nowej pracy. W czasie tych 10 dni prowadzone były również spotkania 

indywidualne z doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. 

Nasi beneficjenci bardzo chętnie brali w nich udział, gdyż były one okazją do rozmowy  

o własnych potrzebach, obawach i oczekiwaniach. Po zakończeniu spotkań uczestnicy stwierdzili, 

że udział w warsztatach pomógł im pokonać bariery związane ze stereotypami na temat własnej 

osoby oraz ocenić możliwości i umiejętności oraz wybrać odpowiednią ścieżkę zawodową. 

Bardzo cenne okazały się przeprowadzone treningi: umiejętności asertywnych, radzenia sobie 

sytuacjach trudnych, pokonywania stresu, ponieważ spowodowały wzrost pewności siebie oraz 

zmianę nastawienia uczestników do otaczającej rzeczywistości. Zajęcia dały możliwość poznania 

zasad poszukiwania ofert pracy, specyfiki rozmowy kwalifikacyjnej i sposobów autoprezentacji 

oraz zasad pisania listów motywacyjnych i CV. Forma, w jakiej prowadzone były zajęcia i małe 

grupy, spowodowały, że uczestnicy bardzo szybko nawiązali ze sobą bliskie kontakty,  

a w rezultacie stanowili dla siebie wzajemne wsparcie, dzieląc się doświadczeniami i służąc 
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pomocą przy rozwiązywaniu życiowych problemów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału 

w projekcie, dzięki któremu, jak twierdzą, nie czują się już tak samotni i wyizolowani. Wyrazili 

chęć utrzymywania kontaktu z Ośrodkiem oraz zadeklarowali gotowość niesienia pomocy, co 

znalazło swój wyraz w tym, że aż 48 wolontariuszy pomagało pracownikom przy organizowaniu 

warsztatów, codziennej pracy ośrodka, roznoszeniu ulotek i promowaniu działalności oraz  

w akcjach organizowanych przez Caritas, m.in. Tygodniu Miłosierdzia, „Sercu na Gwiazdkę” czy 

imprezach okolicznościowych- spotkania wielkanocnego, zabawy karnawałowej, Wigilii. Jeden  

z naszych wolontariuszy prowadził także dwa kursy komputerowe na poziomie podstawowym dla 

naszych beneficjentów, w których uczestniczyło 12 osób.  

d. W 2007 roku pracę podjęło 25 podopiecznych, z czego: 

 6 osób w zakładach pracy chronionej i zakładzie aktywności zawodowej,  

 1osoba w sektorze państwowym,  

 17 w sektorze prywatnym,  

 1 rozpoczęła własną działalność gospodarczą.   

e. Nasi podopieczni dzięki możliwościom Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OAZiS  

z ulicy Wólczańskiej 108 mogli brać udział w szkoleniach zawodowych: 

 15 osób wzięło udział w kursie komputerowym na poziomie podstawowym „Komputer  

i internet jako narzędzie poszukiwania pracy”, a 5 na poziomie zaawansowanym, 

zorganizowanym w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Aktywizacja 

zawodowa i społeczna jako element przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu”.  

 W szkoleniu „Skuteczne zarządzanie współczesnym biurem z obsługą urządzeń biurowych” 

organizowanym również w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wzięło 

udział 18 osób. 

 W szkoleniu „Skuteczny sprzedawca- profesjonalna obsługa klienta” również w ramach 

projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wzięło udział 9 osób, a kursie obsługi kasy 

fiskalnej 6. 

 W zorganizowanym w ramach projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kursie 

komputerowym brało udział 5 osób.  

f. W 2007 roku Ośrodek nawiązał współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, publicznymi 

służbami zatrudnienia i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych  

i niepełnosprawnych. Dzięki temu nasi beneficjenci mieli możliwość wzięcia udziału w 16 

spotkaniach z pracownikami Krajowej Izby Gospodarczo- Rehabilitacyjnej i rozmowach na temat 

praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, pracownik Biura Karier 

KONTRAKT Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej dwukrotnie odwiedził nasz 

ośrodek, aby przybliżyć jego działalność. Nawiązaliśmy również kontakt z Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co zaowocowało stałą 

współpracą i spotkaniami z beneficjentami, na których przedstawiano działalność centrum  

i sposoby pomocy osobom niepełnosprawnym. Część spotkań miała charakter warsztatowy. 

Uczestnicy rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz dyskutowali o sytuacji osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy. Beneficjenci Ośrodka mieli okazję również zwiedzać Zakład 

Aktywności Zawodowej, który zajmuje się projektowaniem i produkcją materiałów reklamowych 

oraz rękodziełem. Była to okazja do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z pracującymi 

osobami niepełnosprawnymi.  

g. Nasi beneficjenci brali udział w giełdach pracy i targach edukacyjnych, które były organizowane 

przez: Ochotniczy Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy nr 2, Polską Organizację Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie te spotkania były okazją do poznania wymagań łódzkiego 

rynku pracy i poznania innych osób poszukujących pracy. 
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h. W 2007 roku w ramach rehabilitacji społecznej i podtrzymywania kontaktów z naszymi 

podopiecznymi zostały zorganizowane: zabawa karnawałowa, spotkanie Wielkanocne, spotkanie 

w ramach Tygodnia Miłosierdzia i spotkanie opłatkowe, które było okazją do wspólnego 

biesiadowania, możliwością rozmowy i wymiany doświadczeń na temat życiowych sytuacji. Były 

one tym bardziej interesujące, iż wielu z naszych podopiecznych dzięki pomocy Ośrodka udało się 

znaleźć zatrudnienie.  

i. Dla naszych podopiecznych został również w listopadzie zorganizowany turnus rehabilitacyjny  

w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym w Drzewocinach i brało w nim udział 8 osób. 

Źródła finansowania: Caritas Polska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Europejski Fundusz Społeczny. 

Działania prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin skrajnie ubogich. 

1. 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: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łodzi 

 

2. „DOŻYWIANIE DZIECI POTRZEBUJĄCYCH - PRZEBYWAJĄCYCH 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, a czasami jedyny posiłek w ciągu dnia.  

Źródło finansowania: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Polska. 

 

3. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

W OKRESIE WAKACJI LETNICH. 

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: Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi. 

 

4. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH. 

Celem projektu było zorganizowanie zajęć otwartych w formie warsztatów artystycznych dla 

dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na ferie poza Łódź 

Źródło finansowania: Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi. 

 

5. UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży będącym pod opieką Świetlicy 

Środowiskowej przy ul. Piotrkowskiej i Gdańskiej oraz ich rodzinom korzystania z bezpłatnych 

porad psychologicznych. Utworzony został Punkt Konsultacyjny, w którym psycholog udzielał 

indywidualnej pomocy psychologicznej, diagnozował problemy dzieci tworzył plany dalszej pracy 

z poszczególnymi podopiecznymi. 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 
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6. 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. 

 

7. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI ORAZ PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

ZWŁASZCZA W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM. 

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: 

 zajęć dotyczących rozwoju świadomości w zakresie skutków uzależnień, popełniania 

przestępstw, wykroczeń, 

 zajęć mających na celu kształtowania umiejętności w zakresie asertywności oraz 

autoprezentacji (budowanie silnego prospołecznego „ja”, 

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

 zajęć plastycznych, fotograficznych, 

 zajęć z socjoterapeutą. 

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

8. „ZIELONE EKO-WAKACJE” – PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ REALIZOWANY  

NA KOLONIACH LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARITAS ARCHIDIECEZJI 

ŁÓDZKIEJ. 

Tegoroczne kolonie Caritas realizowane były pod hasłem „Zielone EKO-Wakacje!”, szerząc ideę 

ochrony środowiska przyrodniczego i jego ekosystemu. Program kolonii zakładał kształcenie  

w dzieciach postaw w ramach edukacji ekologicznej, która 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. 

 

9. 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 
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schorzeń nie zostały zakwalifikowane na żadne inne kolonie. W ramach projektu pomoc 

otrzymało 45 dzieci. 

Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi. 

 

10. 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: Senat RP. 

 

11. 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 40 dzieci z Ukrainy. 

Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

12. 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: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd 

Miasta Łodzi. 

 

13. SERCE NA GWIAZDKĘ.  

Czas Bożego Narodzenia, to czas oczekiwania na cud najpiękniejszych narodzin, pełen wiary, nadziei 

i miłości. 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 około 1700 dzieci. 

Źródła finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. 

14. PORADNICTWO PRAWNO-SOCJALNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB Z PROBLEMEM 

ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, ICH RODZIN I OFIAR PRZEMOCY. 
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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: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi 

 

15. 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: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

16. PROWADZENIE PUNKTU PORAD SPECJALISTYCZNYCH: PRAWNYCH  

I PSYCHOLOGICZNYCH DLA RODZIN DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM ORAZ NIEZARADNYCH 

ŻYCIOWO. 

Celem projektu było wsparcie beneficjentów w postaci bezpłatnych konsultacji psychologicznych 

i porad prawnych. 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Działania na rzecz promocji idei wolontariatu. 

17. UPOWSZECHNIANIE I PROMOWANIE IDEI WOLONTARIATU. 

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 rządowego programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

18. UPOWSZECHNIANIE I PROMOWANIE IDEI WOLONTARIATU WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 

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: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Działania prowadzone na rzecz osób bezdomnych, ubogich, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

19. PROWADZENIE PUNKTU POMOCY CHARYTATYWNEJ 

W ramach projektu Punktu Pomocy Charytatywnej prowadzone są następujące zadania: 

 pomoc doraźna rzeczowa, 

 pomoc doradcza, 
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 umożliwienie korzystania z zasobów rzeczowych PPCH, 

 dbałość o stan zdrowia i higieny podopiecznych Punktu Pomocy Charytatywnej.  

Beneficjentami projektu były osoby skrajnie ubogie, dotknięte uzależnieniami, zagrożone 

wykluczeniem społecznym.  

Źródła finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

20. 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 190 zup z wkładką mięsną. 

Źródła finansowania: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

21. KONSTYTUOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE 

PROFILAKTYCZNYM, OSŁONOWYM I AKTYWIZUJĄCYM DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI 

PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB BEZDOMNYCH  

I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. 

Celem projektu było przekazanie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością paczek 

żywnościowych, odzieży środków czystości - dzięki czemu łatwiejszym było przetrwanie okresu 

zimowego. Dzięki realizacji projektu 4 beneficjentów wzięło udział w szkoleniu z obsługi 

wózków widłowych. 23 osobom sfinansowano wykonanie lub wymianę dowodu osobistego. 

Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

22. DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE 2007. 

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 8000 osób 

ubogich.  

Źródła finansowania: Unia Europejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

23. POMOC ŚWIĄTECZNA 

Celem projektu było obdarowanie paczkami świątecznymi dzieci będących pod opieką Świetlic 

Środowiskowych Caritas oraz osób niepełnosprawnych. 

W ramach realizacji zadania podjęte zostały następujące zadania: 

 obdarowanie paczkami świątecznymi dzieci będących pod opieką dwóch Świetlic 

Środowiskowych Caritas oraz Punktu Wsparcia „Przystanek 13” – w sumie 90 dzieci, 

 obdarowanie paczkami świątecznymi podopiecznych Ośrodka Aktywizacji Zawodowej  

i Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Caritas – 160 osób, 

 obdarowanie paczkami świątecznymi podopiecznych Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej – 31 osób. 

Źródła finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki. 

 

24. „TRATWA” – SZANSĄ DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. 

Celem projektu było stworzenie szans osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom na 

wyjście z izolacji i integrację społeczną i zawodową. 

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania: 

 spotkania edukacyjno-informacyjne, w których wzięły udział 62 osoby, 
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 w Grupach Wsparcia uczestniczyło 35 osób (28 dotkniętych problemem alkoholowym  

i 7 współuzależnionych), 

 33 osoby skorzystały z porad specjalistycznych (14 z porad prawnych, 10 z porad pracownika 

socjalnego, 9 z porad psychologa), 

 z doradztwa zawodowego skorzystało 11 beneficjentów, 

 w szkoleniu motywująco-aktywizującym wzięło udział 7 uczestników, 

 4 uczestników podniosło swoje kwalifikacje – ukończyli szkolenie z zakresu obsługi wózka 

widłowego, 

 15 beneficjentów podjęło pracę wolontarystyczną, 

 4 osoby znalazły zatrudnienie. 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi 

Działania prowadzone na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych. 

25. 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: 

 dofinansowanie recept dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych fizycznie  

i umysłowo – pochodzących ze środowisk ubogich, 

 opiekę medyczną – w postaci dyżuru pielęgniarskiego. 

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki. 

 

26. PROWADZENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU 

Celem projektu było: 

 zapewnienie osobom starszym możliwości przebywania w Domu Dziennego Pobytu, 

 zapewnienie pensjonariuszom wyżywienia (śniadanie, obiad), 

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

 zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej, 

 organizowanie zajęć o charakterze kulturalno-rekreacyjnych, 

 organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, 

 pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, 

 zapewnienie opieki medycznej – pielęgniarskiej. 

W ramach projektu opieką objętych zostało 103 osoby starsze, samotne, schorowane, niezaradne 

życiowo. 

Źródła finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

27. JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA SENIORA. 

Celem projektu było zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla podopiecznych Domów Opieki 

Społecznej. 200 seniorów bawiło się razem w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas  

w Drzewocinach. 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi 

Projekty remontowo-inwestycyjne. 

28. MODERNIZACJA RAMPY ROZŁADUNKOWEJ W MAGAZYNIE CARITAS ARCHIDIECEZJI 

ŁÓDZKIEJ. 
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Projekt polegał na przeprowadzeniu remontu rampy służącej do rozładunku artykułów 

dostarczanych do magazynu Caritas..  

Źródło finansowania: Caritas Polska. 

Projekty szkoleniowe dla kadry Caritas 

29. PROBONUS – PROGRAM GRANTÓW RZĄDOWYCH DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY. 

Dzięki realizacji projektu trzech doradców zawodowych pracujących w Ośrodkach Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej może uczestniczyć w szkoleniu „Szkoła Trenerów” rozwijającym 

umiejętności planowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.  

Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Caritas. 

Pracownicy Caritas Archidiecezji Łódzkiej podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szeregu 

szkoleń. W 2007 roku pracownicy brali udział w następujących szkoleniach: 

 „Skuteczny sprzedawca. Profesjonalna obsługa klienta” 

 „Kadry i płace” 

 „Rozwijanie umiejętności kierowniczych” 

 „Akademia kompetencji kierowniczych” 

 „Redagowanie pism” 

 „Łódzka szkoła menadżerów projektów europejskich” 

 „COLPS metodą wyjścia z bezrobocia”. 

 

VI. OŚRODKI CARITAS 
A. OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY  

W DRZEWOCINACH 
1. W 2007 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

BUDYNEK „A” 

 Wykonano instalację hydrantową z trzema hydrantami i wężami strażackimi o długości  

20 mb. na korytarzu (parter, I piętro, wejście do stołówki). 

 Zabezpieczono przeciwpożarowo drewniane elementy wewnątrz budynku (boazeria i drzwi  

w sali kominkowej oraz korytarzu przylegającym do sali kominkowej). 

 Zamontowano drzwi ogniotrwałe na klatce schodowej (parter i I piętro) oraz instalację 

oddymiającą klatkę schodową. 

 Wymieniono instalację antenową oraz sprzęt RTV w sali kominkowej. 

 Kominek w sali kominkowej obłożono płytami kamiennymi. 

 Wymieniono zniszczone koce na nowe. 

BUDYNEK „B” 

 Uporządkowano pomieszczenia kancelarii i świetlicy. Uporządkowano dokumentację ośrodka. 

Zabezpieczono drewniane balustrady budynków. Dokonano inwentaryzacji budynku. 

Naprawiono instalację oświetleniową w kaplicy ośrodka oraz oświetlenie podcieni. 

 Naprawiono instalację elektryczną w kaplicy i w budynku B oraz wykonano pomiary 

instalacji elektrycznej i odgromowej w ośrodku (wykonywane zgodnie z przepisami co 5 lat). 

 Wymieniony został sterownik w kotłowni. 



 40 

 Wymieniono zniszczone koce na nowe. 

BUDYNEK REHABILITACYJNY 

 W procesie uzyskiwania pozwolenia na rozbudowę budynku okazało się, że musi zostać 

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające status budynku. W Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego w Pabianicach rozpoczęto procedurę legalizacji istniejącego budynku. 

 Opracowano projekt na rozbudowę budynku rehabilitacyjnego i złożono wniosek  

o dofinansowanie rozbudowy przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

KUCHNIA 

 Dokonano przeglądu i niezbędnych napraw urządzeń kuchennych. 

 Naprawiono rynny na budynku kuchni. 

 Założono nowe moskitiery na oknach w kuchni. 

 Zamontowano rolety zaciemniające pomieszczenia magazynowe w kuchni. 

 Uzupełniono wyposażenie kuchni pod kątem wymogów HACCP. 

BUDYNEK GOSPODARCZY 

 Wykonano wylewki podłoży i tynki w pomieszczeniach garaży i warsztatu (za garażami). 

Przeniesiono urządzenia i wyposażenie warsztatu do nowego pomieszczenia. Wykonano 

wrota z płyty OSB. Zainstalowano wrota garażowe do garaży. 

 Przeniesiono i podpięto agregat prądotwórczy w wytynkowanym pomieszczeniu w budynku 

gospodarczym, rozebrano wiatę, w której stał agregat. 

TEREN ZEWNĘTRZNY 

 W związku z powtarzającym się zanieczyszczeniem wodociągu na odcinku stacja uzdatniania 

wody – kuchnia ośrodka, ułożono nowy odcinek instalacji, wykonany z PCV. 

 Zainstalowano nowe urządzenia na placu zabaw dla dzieci (zamek ze zjeżdżalnią oraz zestaw 

huśtawek) oraz przygotowano istniejące urządzenia do sezonu. 

 Wykonano coroczne czyszczenie kąpieliska i basenu przed sezonem kolonijnym (spust wody 

z kąpieliska, opryski przeciw chwastom kąpieliska, terenu wokół kąpieliska oraz plaży, 

oczyszczenie dna i plaży, malowanie siatki rozgraniczającej kąpielisko od basenu, malowanie 

barierek wokół kąpieliska, naprawa ubytków w elementach betonowych, uzupełnienie piasku 

na plaży i boisku do koszykówki plażowej, naprawa zastawek do spiętrzania wody). 

 Wykonano schody i podjazd dla niepełnosprawnych w drewnianej bacówce przy kąpielisku. 

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

 Wyizolowano i ocieplono fundamenty sali kominkowej i jadalni od strony parkingu (rozbito 

istniejące stopnie betonowe, wykonano wylewkę schodów z jadalni, uporządkowano teren 

przed budynkiem, opaskę budynku wysypano granitowym grysikiem). Uporządkowano teren 

wokół zbiornika z gazem. 

 Wykonano drewniane ogrodzenie parkingu. 

 Wykonano deratyzację i dezynsekcję całego ośrodka. 

 Wykonano przegląd instalacji kominowej i gazowej w ośrodku. 

 W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego uporządkowano kwestie prawne 

drewnianej świetlicy przy kąpielisku. 

 Sporządzono operaty wodno-prawne dla kąpieliska oraz prac projektowych oczyszczalni 

ścieków w ośrodku. 

 Zaktualizowano mapę ośrodka do celów projektowych. 

 Ułożono nowy przewód energetyczny wzdłuż budynku „A” (sala kominkowa, jadalnia, 

kuchnia) – pod planowaną instalację elektryczną w rozbudowywanym budynku 

rehabilitacyjnym. 
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 Zalano otwory w płycie szamba po usuniętych drewnianych toaletach. 

 Zabezpieczono preparatem chroniącym drewno: stoły i ławy przy ognisku, drewniane 

elementy budynku „B” (słupy, barierki balkonów), drewniane podcienie przy kaplicy, 

drewniane elementy dachu kaplicy. 

 Przetransportowano i przygotowano do osuszenia drewno ze Szczawina. 

 Wykonano przed zimą niezbędne prace konserwacyjne na kąpielisku, plaży i terenie wokół 

zbiornika. 

2. W 2007 roku ośrodek przyjął ogółem prawie 2350 osób w tym m.in.:  

 654 dzieci i młodzieży (wzrost o 22%) 

 374 osób niepełnosprawnych (wzrost o 4%). 

Liczba gości w ośrodku w Drzewocinach w latach 2003 - 2007
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Ważne wydarzenia w ośrodku w 2007 roku: 

1. Zorganizowano 7 turnusów rehabilitacyjnych (1 dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, 

1 dla chorych na stwardnienie rozsiane, 1 dla beneficjentów OAZiS ON, 4 dla seniorów). 

2. Zorganizowano 6 warsztatów całodobowych (10-dniowych) w ramach projektu „Indywidualne 

ścieżki rozwoju kariery szansą dla osób niepełnosprawnych”. 

3. Zorganizowano 3 turnusy kolonijne dla dzieci. 

4. Rozpoczęły się prace projektowe oczyszczalni ścieków dla ośrodka (m.in. wykonano odwierty 

geologiczne terenu). 

5. Pozyskano w wyniku darowizny od Łódzkiego Zakładu Energetycznego agregat prądotwórczy  

o mocy 100 kWh (podłączenie w styczniu 2008 roku). 

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach polecił wystąpić z wnioskiem  

o oddanie do użytkowania kaplicy ośrodka. 

7. W dniu 16 sierpnia 2007 roku, o godzinie 17:15, przez ośrodek w Drzewocinach, przeszła burza  

z ulewnym deszczem i wichurą, która uszkodziła linię wysokiego napięcia, zniszczyła ogrodzenie, 

przewróciła 19 drzew, połamała gałęzie kilkunastu drzew i uszkodziła dachy budynków.  

W wyniku wichury wykonano następujące naprawy:  
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 Wymiana 5 betonowych słupków ogrodzenia. 

 Wymiana siatki ogrodzenia (10 mb.) 

 Naprawa ścian i sufitu wewnątrz pomieszczenia sali rehabilitacyjnej. 

 Naprawa dachu altany przed stołówką. 

 Naprawa dachu budynku mieszkalnego (budynek B) 

 Naprawa kostki brukowej przed budynkiem stróżówki. 

 Naprawa podłogi tarasu (budynek B). 

8. Zmarł p. Grzegorz Kotowski – gospodarz ośrodka. 

B. OŚRODEK KOLONIJNY W ŁASKU – KOLUMNIE 

1. W 2007 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

 W budynku mieszkalnym (głównym) wymieniono wykładzinę w holu (korytarz, hol 

świetlicowy i „telewizyjny”) – nowa wykładzina posiada atesty p.poż. Przeprowadzono 

remont łazienek dla dzieci (usunięto awarię wodociągu, wymieniono popękaną glazurę). 

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, wymieniono większość mebli w pokojach. 

Umalowano pokoje dla dzieci przyległe do łazienek. Dokonany został również przegląd 

koców w ośrodku. Zniszczone zostały zlikwidowane, pozostałe – oddane do prania przed 

koloniami. Budynek główny pokryty został nową warstwą papy, wykonane zostały dodatkowe 

kanały wentylacyjne łazienek. 

 Przeprowadzono gruntowny remont dachu na budynku jadalni. Wymieniono okna i parapety 

w jadalni oraz części kuchennej i sekretariacie budynku. Wyremontowano i umalowano sufit  

i ściany jadalni, wymieniono oświetlenie i osprzęt elektryczny oraz zasłony. Naprawiono  

i umalowano elewację budynku jadalni. Naprawiono i umalowano sufity i ściany w części 

kuchennej. Naprawiono glazurę w pomieszczeniach kuchennych. Wygospodarowano 

pomieszczenie na przebieralnię dla personelu kuchennego. 

 W ramach przygotowań do kolonii letnich przechlorowano studnię i wodociąg, wykonane 

zostały przeglądy instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej (z niezbędnymi naprawami). 

 Wyrównano wewnętrzną drogę dojazdową do budynku ośrodka (przełożono trylinkę). 

 Wycięto drzewa i gałęzie stanowiące zagrożenie dla budynków i gości ośrodka. 

2. W 2007 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku 4 turnusy kolonijne, w których 

uczestniczyło ogółem około 350 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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Liczba gości w ośrodku w Kolumnie w latach 2003 - 2007
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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 

a. Głównym źródłem finansowania ZDOH-Caritas są wpływy z realizacji umów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

Przychody z tytułu realizacji umowy z NFZ za lata 2005 –2007 

 

Lp. Rok Przychód 

1 2005 393.192,00 zł 

2 2006 443.528,00 zł 

3 2007 490.199,00 zł 

b. Na 2007 rok zakontraktowano w NFZ świadczenia medyczne na łączną kwotę: 491.855,00 zł  

(w tym: świadczenia w hospicjum domowym – 398.664,00 zł; świadczenia w poradni – 8008,00 

zł, kwota na wzrost wynagrodzeń – 85183,00 zł). 

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

przez osoby fizyczne i prawne, wielkość wpływów z tego źródła w 2007 roku wyniosła 

36.049,04 zł. 

3. KIEROWNICTWO 

 Zastępcą Dyrektora Caritas A.Ł. ds. formacji i Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej jest  

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

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

4. PERSONEL 

ZDOH-Caritas zatrudniał w ciągu 2007 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 2007 r. to: 3 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, 1 kapłan, 1 księgowa,  

2 pracowników biura. Okresowo zespół wspomagało również 2 psychologów oraz przez 1 miesiąc 

dwie panie wykonywały prace porządkowe w siedzibie hospicjum w ramach programu prac 

społecznie użytecznych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. 

5. CHARAKTERYSTYKA UDZIELANEJ POMOCY  

a. 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 oraz transport sanitarny. 

b. Opieka nie kończyła się z chwilą śmierci pacjenta, ale rozciągała również na okres żałoby  

i osierocenia. Wyodrębniona grupa wolontariuszy zajmowała się rodzinami w żałobie.  

6. ZAKRES UDZIELONEJ POMOCY W 2007 R. 

a. W 2007 roku ZDOH-Caritas objął opieką łącznie 248 chorych (w hospicjum domowym – 205 

chorych, w poradni med. paliatywnej – 83 chorych; łączna liczba pacjentów nie jest sumą 

dwóch powyższych liczb z uwagi na występowanie tych samych pacjentów okresowo  

i w hospicjum i w poradni). 

b. W jednym czasie pod opieką znajdowało się średnio 30-35 pacjentów w hospicjum domowym, 

co dało łącznie w ciągu roku 11028 osobodni opieki; w tym czasie członkowie zespołu 

medycznego odwiedzili swoich podopiecznych 6845 razy. 

c. Przez cały rok udzielono 556 porad medycznych (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, 

psychologa) w ramach poradni medycyny paliatywnej zarówno w gabinecie jak i w domu  

(w tym 336 lekarskich). 

7. WOLONTARIAT 

a. 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. 

b. W 2007 roku w ZDOH-Caritas posługiwało wolontaryjnie: 

 12 wolontariuszy posługujących - opiekunów chorych w domach,  

 26 wolontariuszy wspomagających nas organizacyjnie i modlitewnie  

 kilkunastu wykładowców kursu podstawowego i szkoleń dodatkowych 

c. Wolontariusze przygotowywani są do pracy w czasie 10-miesięcznego kursu „Podstawy opieki 

paliatywnej/hospicyjnej. Na XII edycję kursu rocznika 2006/2007 (rozpoczętego we wrześniu 

2006 roku) zgłosiły się 33 osoby. Zajęcia teoretyczne zakończyły się 22.05.2007 r., potem 

absolwenci podjęli półroczne staże. Kurs ukończyło 20 osób, z czego staże w wybranej formie 

posługiwania rozpoczęło 18 osób. Pomyślnie staż zakończyło 13 osób. 9 absolwentów podjęło 
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od nowego roku posługę jako opiekunowie chorych w domach, 4 wspomaga hospicjum 

organizacyjnie. 

8. FORMACJA 

a. ZDOH-Caritas prowadził w 2007 roku szereg działań służących formowaniu swoich członków: 

 zorganizowano 3 wyjazdowe dwudniowe Dni Skupienia w ośrodku w Drzewocinach  

w dniach: 14-15.04., 8-9.09., 8-9.12. Skupienia prowadzili kapłani: o. Artur Musialski,  

o. Tomasz Alexiewicz, o. Zdzisław Górnicki i o. Wojciech Gołaski. Wzięli w nich udział 

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

łódzkiego oraz kandydaci na wolontariuszy; 

 zorganizowano 10 spotkań roboczych całego zespołu (personel medyczny + wolontariusze), 

połączonych zazwyczaj z katechezą ks. Roberta Arndt i poprzedzonych adoracją 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy Caritas; 

 w każdy poniedziałek zbierała się na wspólnej modlitwie i dyskusjach grupa modlitewna 

koordynowana przez dr Zofię Pawlak i ks Roberta Arndt; 

 ks. Dyrektor Robert Arndt odprawił 4 Msze Święte w intencji chorych i posługujących oraz  

6 w intencji zmarłych-podopiecznych hospicjum w kaplicy Caritas na ul. Gdańskiej 111; 

 06 listopada 2007 r. w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została uroczysta 

Eucharystia w intencji osób w żałobie i ich bliskich zmarłych celebrowana przez ks. Biskupa 

Ireneusza Pękalskiego; 

 zorganizowano 7 spotkań z grupą rodzin osieroconych, w tym konferencję pt. Śmierć bliskich, 

spotkanie z Bogiem, Bogiem pełnym miłości - refleksje kapelana Hospicjum Św. Łazarza  

w Krakowie wygłoszoną przez  ks. Adama Trzaskę (po uroczystej Mszy Świętej 6 listopada); 

 11.01.2007 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków hospicjum, podczas 

którego wręczono listy z podziękowaniem za dotychczasową współpracę i pomoc dla:  

Ks. Ireneusza Kuleszy, Prof. Leszka Woźniaka oraz dr Jolanty Stokłosy; 

 23.06.2007 - w siódmą rocznicę zawierzenia hospicjum; 

 Niepokalanemu Sercu Maryi 14-osobowa grupa wolontariuszy pod przewodnictwem  

ks. Roberta Arndta udała się z pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej w Łasku. 

9. SZKOLENIA 

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

paliatywnej i hospicyjnej. 

 W 2007 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, w tym sesję nt. historii opieki paliatywnej na ziemi łódzkiej. Wykładowcami byli 

lekarze, pielęgniarki i wolontariusze niemedyczni z ZDOH-Caritas oraz innych ośrodków 

paliatywnych Łodzi; 

 21-22.04.07 w Drzewocinach miały miejsce warsztaty dla liderów grup wsparcia i osób  

w żałobie. Poprowadziła je dr Maria Rogiewicz. Uczestniczyło 27 osób, w tym rodziny 

osierocone, była to kontynuacja szkoleń rozpoczętych w poprzednim roku; 

 Zorganizowano wspomniany wcześniej kurs podstawowy dla kandydatów na wolontariuszy; 

 12-14.10.2007 - Konferencja „XV- lecie opieki paliatywnej na ziemi łódzkiej”, organizatorzy: 

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Nasze hospicjum było 

gospodarzem sesji pt. „Wolontariat w opiece paliatywnej”, na której referaty wygłosili  

dr Iwona Sitarska oraz zaproszeni przez nas goście dr Jolanta Stokłosa z Krakowa i Romana 

Antonowicz z Katowic; dr Zofia Pawlak przewodniczyła sesji. Pracownicy i wolontariusze 

ZDOH-Caritas włączyli się aktywnie w organizację konferencji oraz uczestniczyli w niej jako 

słuchacze 
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 Pielęgniarka ZDOH, pani Emilia Krysztofiak zakończyła specjalizację z Pielęgniarstwa  

w Opiece Paliatywnej, 4 inne pielęgniarki (Elżbieta Krysiak, Anna Skura-Madziała, Katarzyna 

Supierz i Wioletta Wójciak) przeszły pozytywnie kurs kwalifikacyjny z zakresu 

pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lekarz zespołu dr Marek Zych kontynuował specjalizację 

szczegółową w zakresie Medycyny Paliatywnej, dr Iwona Sitarska rozpoczęła specjalizację  

w w.w. dziedzinie,  

 dr Iwona Sitarska i fizjoterapeuta Dariusz Jędrzejczyk przeprowadzili kilka sesji zajęć dla 

studentów Uniwersytetu Medycznego z zakresu rehabilitacji w opiece paliatywnej; 

 Personel hospicjum uczestniczył w szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje zawodowe 

organizowanych przez inne ośrodki paliatywne z kraju, m.in.: piel. E. Krysiak i E. Krysztofiak 

wzięły udział w szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego organizowanym 

przez Fundację Hospicyjną z Gdańska, zaś wolontariuszki M.Jakubowska i A.Chmielewska 

wzięły udział w szkoleniu dla organizatorów grup wsparcia dla osób w żałobie 

organizowanym przez tę sama fundację. 

10. INNE DZIAŁANIA 

a. Po raz czwarty ZDOH-Caritas wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Hospicjum to 

też Życie”, poświęconej w tym roku wolontariatowi; 

b. Od początku roku przy naszym hospicjum działa mała grupa samopomocowa dla osób  

w żałobie prowadzona przez wolontariuszki hospicjum. Grupa spotyka się co 3 tygodnie  

w siedzibie na ul. Zgierskiej 121. Jednocześnie w każdą sobotę wolontariuszki z tej grupy 

prowadzą dwugodzinne dyżury informacyjno-konsultacyjne dla osób w żałobie i osób 

osieroconych; 

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

świadczenia w hospicjum domowym i poradni medycyny paliatywnej na 2008 rok. Nowy 

kontrakt uległ zwiększeniu: liczba pacjentów hospicjum domowego została zwiększona do  

35 w jednoczasowej opiece (było 30 w 2007 roku), liczba porad w poradni została ustalona na 

poziomie 400 rocznie (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym), wzrosła także cena za poradę w 

poradni do 32 zł (z 28 zł w roku 2007). 

 

VIII. ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
 

A. SPRAWOZDANIE Z REHABILITACJI LECZNICZEJ 

1. Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych, polega na działaniach mających na celu, 

jak wynika z definicji rehabilitacji leczniczej: „przywrócenie pełnej (o ile jest to możliwe 

w danym schorzeniu), lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń 

przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne”. 

2. Program rehabilitacji leczniczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej na rok 2007 zakładał następujące cele: 

 Osiągnięcie i utrzymanie możliwie najwyższego poziomu sprawności fizycznej 

 Osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samoobsługi (lokomocja oraz czynności 

manualne) 

 Profilaktyka zmian wynikających z obniżonej aktywności ruchowej 

3.  Powyższe cele w 2007 realizowane były poprzez, czynne uczestnictwo niepełnosprawnych 

pracowników zakładu w zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wszystkie zajęcia 

odbywały się w godzinach pracy, według ustalonego harmonogramu. Harmonogram zajęć 



 47 

uwzględniał czas przeznaczony na rehabilitację lecznicza według indywidualnych planów 

usprawniania oraz był on dostosowany do aktualnych zamówień i zobowiązań zakładu. 

a. Miejscem prowadzenia zajęć była sala rehabilitacyjna, znajdująca się na terenie zakładu 

pracy, która wyposażona była w: 

 UGUL z pełnym osprzętem 

 ATLAS 

 tor do nauki chodzenia 

 kolumna przyścienna z zestawem ciężarkowo – bloczkowym 

 tablice do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem i bez 

 rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych 

 urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego 

 rower 

 bieżnia elektryczna 

 drabinki i materace 

 fotel elektryczny do masażu 

 parapodium 

 Lampa Sollux 

b. Rehabilitacja lecznicza przebiegała w oparciu o: 

 Badanie wstępne w przypadku osób nowo zatrudnionych w zakładzie.  

 Indywidualny plan usprawniania dostosowany do aktualnych potrzeb i stanu ogólnego 

pracowników (u nowozatrudnionych pracowników tworzony w oparciu o badanie 

wstępne u pracowników pracujących powyżej roku weryfikowany i aktualizowany) 

c. Badanie wstępne odbywało się po podpisaniu przez pracownika umowy o pracę  

i dostarczeniu zaświadczenia od lekarza o braku przeciw-wskazań do prowadzenia 

rehabilitacji na terenie zakładu pracy. 

d. Indywidualny plan usprawniania. zawierał: imię, nazwisko, rozpoznanie (choroby 

podstawowej) rodzaj wykonywanych ćwiczeń oraz czas potrzebny na wykonanie 

ustalonych zabiegów. 

e. Ćwiczenia wykonywano poprzez dobór odpowiednich metod i technik terapeutycznych. 

W zakresie kinezyterapii (kinesis – z grec. ruch) stosowano zabiegi o działaniu 

miejscowym oraz ogólnym. 

f. Do najczęściej stosowanych zbiegów o charakterze miejscowym należ: 

 bierne 

 czynno-bierne 

 samowspomagane 

 czynne w odciążeniu 

 czynne wolne 

 czynne oporowe 

 prowadzone 

 inne formy działań (ćwiczenia redresyjne, wyciągi redresyjne, relaksacja 

poizometryczna, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne) 

g. W zakresie kinezyterapii o działaniu ogólnym wykorzystywano: 
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 Ćwiczenia ogólnousprawniające na materacu  

 Trening na rowerze stacjonarnym 

 Trening na bieżni ruchomej 

 Ćwiczenia w torze do nauki chodu 

 Ćwiczenia zmiany pozycji naukę przesiadania z wózka na leżankę i zpowrotem  

 Pionizację z wykorzystaniem parapodium 

h. Zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym planem pracy zakładu 2-3 razy  

w tygodniu. Czas przeznaczony na rehabilitację leczniczą był dostosowany do 

indywidualnych potrzeb zgodnie z indywidualnym planem usprawniania i wynosił od 30 

– 90 min w ciągu dnia. 

3. W przypadku niepełnosprawnych pracowników ZAZ postępy i wyniki usprawniania 

leczniczego są trudne do oceny, gdyż są to osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności a ich stan z uwagi na patologiczne zmiany morfologiczne często 

nieodwracalny. Nie mniej jednak w gronie pracowników systematycznie uczestniczących  

w zajęciach z zakresu rehabilitacji medycznej obserwowano lepszą adaptację do wzrostu 

obciążenia wysiłkiem (dłuższy czas wykonywania wysiłku - wzrost wytrzymałości, oraz 

wzrost siły zwłaszcza w grupie ćwiczących na urządzeniu do ćwiczeń oporowych Atlas). 

Jako efekt rehabilitacji leczniczej można również przypisać zgłaszaną przez pracowników 

większą sprawność pokonywania przeszkód (np. krawężników u „wózkowiczów” czy 

schodów). 

4. W okresowej ocenie rehabilitacji leczniczej, która w 2007 roku przeprowadzona była 

dwukrotnie, poddawano: 

 frekwencję na zajęciach,  

 motywację do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.  

5. Frekwencja na zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej była mocno zróżnicowana. Na 

frekwencję miały wpływ: przedłużające się zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, 

szkolenia pracowników organizowane poza zakładem, turnusy rehabilitacyjne  

a w pojedynczych przypadkach zobowiązania zakładu ( realizacja zleceń handlowych). 

6. Ocena motywacji pracowników dokonywana była w oparciu o ich uczestnictwo  

i zaangażowanie w wykonywaniu ustalonych zabiegów. Ocena ta jest subiektywną oceną 

pracującego w zakładzie fizjoterapeuty mającą za zadanie motywacje do podejmowania 

większego wysiłku pracy nad samym sobą.    

7. W dniach 5-8 marcu 2007 odbył się 4 dniowy wyjazd do wypoczynkowo – 

rehabilitacyjnego ośrodka Caritas w Drzewocinach, w trakcie którego pracownicy mieli 

możliwość uczestnictwa w zabiegach z zakresu hydroterapii oraz masażu leczniczego  

(w zabiegach brali udział ci pracownicy, którzy nie mieli przeciwwskazań do 

wykonywania w/w zabiegów).  

 

B. SPRAWOZDANIE Z REHABILITACJI ZAWODOWEJ 

1. W ramach rehabilitacji zawodowej w 2007 roku podjęto szereg działań, które miały na 

celu podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia. W związku  

z tym dla każdego pracownika został sporządzony program rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, a także indywidualny plan szkoleń, który zakładał szkolenia, mające na celu 
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podniesienie kwalifikacji zawodowych każdego pracownika w zależności od pracy, jaką 

chciałby i mógłby poszukiwać na otwartym rynku pracy. Indywidualne plany szkoleń 

zakładały uczestnictwo zarówno w szkoleniach miękkich, jak i twardych (załącznik nr 1). 

Szkolenia twarde to takie, które przygotowywały do podjęcia pracy w zawodach: 

pracownik biurowy, operator DTP, grafik, operator call center, pracownik manualny i 

operator wprowadzania danych. Zostały również przeprowadzone szkolenia miękkie m.in.: 

„Zarządzanie sobą w czasie”, „Trening komunikacji interpersonalnej” i „Jak radzić sobie 

ze stresem?”. W celu utrwalenia informacji związanych z rynkiem pracy przeprowadzono 

szkolenie: „ABC rozmowy kwalifikacyjnej”, „Warsztaty poszukiwania pracy 2” i 

szkolenie z zasad pisania CV. 

2. 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 kompetencjami osób. 

Zdolności i predyspozycje zostały ocenione podczas rozmów doradczych, testów  

i obserwacji. W wyniku nabytych umiejętności i pojawienie się zleceń pracownicy byli 

angażowani w realizację zadań z zakresu poligrafii i rękodzieła artystycznego. W ramach 

niektórych prac wykonywali następujące czynności: przygotowywanie projektów 

graficznych, obróbka końcowa materiałów promocyjnych i reklamowych.  

3. W 2007 roku wprowadzono również karty poszukiwacza pracy (załącznik nr 2). Zostały 

one rozdane tym pracownikom, w stosunku do których działania doradcze zostały 

zakończone. Karty te miały na celu monitorowanie przez doradców zawodowych procesu 

poszukiwania pracy. W związku z tym pracownicy brali również udział w targach i 

giełdach pracy organizowanych przez: Powiatowy Urząd Pracy nr 2, Społeczną Wyższą 

Szkołę Przedsiębiorczości i Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 

Spotkania te były okazją weryfikacji swoich umiejętności z wymaganiami pracodawców. 

Również w ramach poszukiwania pracy doradcy zawodowi przeprowadzili rozmowy 

kwalifikacyjne ze wszystkim pracownikami Zakładu. Rozmowy te były oceniane zarówno 

przez osoby prowadzące, jak i samych pracowników. Każda osoba na zakończenie 

otrzymała informację w formie pisemnej dotyczącą błędów popełnionych podczas 

rozmowy. 

4. W ramach rehabilitacji zawodowej prowadzono również rozmowy indywidualne  

z pracownikami dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia, czy profilu poszukiwanej 

pracy. W trakcie rozmów doradca mobilizował i wspierał do kontynuowania nauki przez 

osoby, które już wcześniej takie próby podejmowały. 

5. W 2007 roku każdy pracownik został również poddany ocenie okresowej, która była 

dokonywana raz na trzy miesiące. W tym samym roku został wprowadzony nowy arkusz 

oceny okresowej, do którego dodano następujące kategorie: motywacja do poszukiwania 

pracy i rehabilitacja lecznicza (załącznik nr 3). 

 

C. SPRAWOZDANIE Z REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 

1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 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 
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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: 

 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. 

 Prowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w oparciu  

o ich dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, posiadane kwalifikacje i predyspozycje 

zawodowe.  

 Przeprowadzono Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, poświęcone pisaniu 

dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy i określenia własnych celów 

zawodowych. 

 Prowadzono rozmowy z osobami uczącymi się w celu podtrzymania ich aspiracji 

edukacyjnych. 

 Prowadzono rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, których wykształcenie nie jest 

wystarczające do podjęcia pracy na wybranych przez nich stanowiskach pracy, zgodnych 

z indywidualnymi ścieżkami rozwoju zawodowego. Celem tych rozmów było zachęcenie 

i odpowiednie zmotywowanie pracowników do podjęcia odpowiednich kroków w kwestii 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

 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. 

 Zaangażowano osoby niepełnosprawne w akcje organizowane przez Zakład Aktywności 

Zawodowej i Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Targi Rehabilitacyjne, Tydzień 

Miłosierdzia). 

 Zorganizowano imprezy o charakterze rekreacyjnym (wyjazdy do Ośrodka 

Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Drzewocinach). 

 Organizowano udział osób niepełnosprawnych w giełdach pracy organizowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy nr 2 w Łodzi i w Społecznej Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości również w Łodzi. 

 Informowano pracowników o programach, projektach na rzecz osób niepełnosprawnych 

(projekt dofinansowania recept realizowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej). 

 Przeprowadzono oceny okresowe pracowników niepełnosprawnych. 

 Upowszechniono wśród pracowników oferty pracy związane z obsługą programów 

komputerowych, telemarketingiem, grafiką i pracami manualnymi. 

 Rozpoznawano indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników niepełnosprawnych  

w celu umożliwienia im podniesienia kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji 

wyjścia na otwarty rynek pracy (sporządzenie indywidualnych planów szkoleniowych dla 

każdego pracownika). 
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 Motywowano pracowników do większej zaradności i samodzielności w zakresie 

czynności samoobsługowych oraz zorganizowaniu i porządkowaniu własnego stanowiska 

pracy. 

 W ramach oswajania się z rynkiem pracy przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne  

z każdym pracownikiem Zakładu. 

 Prowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej. 

 Zorganizowano spotkania świąteczne- Wielkanoc i Boże Narodzenie dla wszystkich 

pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej z Księżmi Dyrektorami Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

 Prowadzono stałą współpracę z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Ośrodkiem Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Osób 

Niepełnosprawnych. 

 Prowadzono współpracę ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Łodzi w ramach 

wymiany informacji na temat zapotrzebowań osób niepełnosprawnych (np. JA-TY-MY, 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych). 

 Prowadzono współpracę z łódzkimi Powiatowymi Urzędami Pracy, stowarzyszeniami  

i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącą 

ogłoszonej rekrutacji przez Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej (np. POPON). 

 Organizowano spotkania dla podopiecznych Powiatowych Urzędów Pracy w celu 

informowania o Zakładzie Aktywizacji Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 Dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ przygotowano karty poszukiwacza pracy, 

systematyzujące proces poszukiwania przez nich pracy na otwartym rynku pracy. 

 Nawiązano współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej, które odwiedzały Zakład ze 

swoimi podopiecznymi w celach informacyjno- zapoznawczych. 

 Zamieszczono informację o Zakładzie na stronach internetowych łódzkich biur karier,  

w serwisie internetowym www.ngo.pl, www.gratka.pl, a także w gazecie: „Marzenia  

i Fakty”. 

 

D. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZE SZKOLEŃ

http://www.ngo.pl/
http://www.gratka.pl/
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Szkolenia zawodowe przeprowadzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej w 2007 r. 

 

Lp. Nazwa szkolenia 

Imię i nazwisko prowadzącego 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

Miejsce trwania Czas trwania Liczba osób 

biorących udział 

1. „Jak radzić sobie ze stresem” Izabella Panuś Drzewociny 05-08.03.2007  20 osób 

2. „ABC rozmowy kwalifikacyjnej” Anna Klimżyńska Drzewociny 05-08.03.2007  20 osób 

3. „Kartki okazjonalne” ZEBRA Zakład Aktywności 

Zawodowej 

09.03.2007 

13.03.2007 

10 osób 

4. Szkolenie w zakresie obsługi programu 

graficznego Corel Draw 12- poziom 

podstawowy 

Agnieszka Marzęta 

Piotr Piasecki 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

23.05-06.07.2007 18 osób 

5. Szkolenie z wizualizacji wizytówki Marcin Kozłowski Zakład Aktywności 

Zawodowej 

06.2007 12 osób 

6. Szkolenie z zasad pisania CV Anna Klimżyńska Zakład Aktywności 

Zawodowej 

29.06.2007 10 osób 

7. Kurs z obsługi komputera i 

podstawowych programów 

komputerowych 

Marcin Kozłowski Zakład Aktywności 

Zawodowej 

16-31.07.2007 3 osoby 

8. Warsztat poszukiwania pracy 2 Izabella Panuś Zakład Aktywności 

Zawodowej 

13-17.08.2007 13 osób 

9. „Obsługa klienta. Trudne rozmowy z 

klientem. Telemarketing”. 

MENTOR- 

Marzanna Kowalska 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

29-30.08.2007 8 osób 

10. „Trening komunikacji 

interpersonalnej” 

MENTOR- 

Marzanna Kowalska 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

04-05.09.2007 10 osób 

11. Kurs bezwzrokowego pisania na 

klawiaturze” 

Marcin Kozłowski 

Anna Klimżyńska 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

10.09-17.12.2007 9 osób 

12. „Profesjonalny pracownik biurowy” MENTOR- Anna Zakład Aktywności 17-18.09.2007 8 osób 



 53 

Juśkiewicz Zawodowej 22-23.10.2007 

22-23.11.2007 

13. Kurs fotograficzny- stopień 

podstawowy 

Marcin Kozłowski Zakład Aktywności 

Zawodowej 

24.09-30.11.2007 11 osób 

14. Kurs podstawy księgowości dla 

początkujących 

Stowarzyszenie 

Księgowych w 

Polsce. Oddział 

Okręgowy w Łodzi 

Stowarzyszenie 

Księgowych w 

Polsce. Oddział 

Okręgowy w Łodzi 

22.10.2007-21.01.2008 1 osoba 

15. Kurs języka angielskiego MOBILE 

ENGLISH: 

Wiktor Kowalski, 

Łukasz Bartczak 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

03.10-30.11.2007 18 osób 

16. Microsoft Access- operacje 

podstawowe 

KM STUDIO: 

Marcin Ślifierski 

KM STUDIO 08,09,12.10.2007 2 osoby 

17. Crystal Reports- operacje podstawowe KM STUDIO 

Marcin Ślifierski 

KM STUDIO 15,16,19,22,23.10.2007 2 osoby 

18. Ilustrator KM STUDIO 

Marcin Ślifierski 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

26,29,30.10.2007 3 osoby 

19. „Zarządzanie sobą w czasie” MENTOR- Tomasz 

Korytowski 

Drzewociny 12-13.11.2007 23 osoby 

 

 


