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

jednostek Caritas. Ponadto realizuje bieżące działania w zakresie funkcjonowania 

administracyjnego Caritas. 

2. Szczegółowe działania w roku 2008 przedstawiały się następująco: 

a. Styczeń  

 Przygotowanie bankietu dla sponsorów Szopki Bożonarodzeniowej. 

 Wykonano badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń elektrycznych, 

wykonanej jako szybkie wyłączenie w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej i ul. Wólczańskiej. 

b. Luty 

 Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Caritas przy ul. Gdańskiej  

i Wólczańskiej. 

c. Marzec 

 Pomoc w przygotowaniach spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 Koordynacja akcji - kolonie letnie Caritas. 

d. Kwiecień 

 Przygotowanie spotkania pracowników z okazji 18 rocznicy Caritas. 

 Pomoc w przygotowaniu spotkania integracyjnego pracowników Caritas w Drzewocinach. 

 Koordynacja akcji - kolonie letnie Caritas. 

e. Maj 

 Dokonano kontroli kurka głównego w budynku Caritas – ul. Gdańska 111. 

 Przeprowadzono dezynsekcję i deratyzację w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej i ul. 

Wólczańskiej. 

 Koordynacja akcji - kolonie letnie Caritas. 

f. Czerwiec 

 Przeprowadzono badania mikroklimatu umiarkowanego oraz oświetlenia w siedzibie Caritas 

przy ul. Gdańskiej i ul. Wólczańskiej. 

 Koordynacja akcji - kolonie letnie Caritas. 

g. Lipiec 

 Koordynacja akcji - kolonie letnie Caritas. Kontakt i pomoc kierownikom kolonii. Spotkania 

organizacyjne z kierownikami przed każdym turnusem. Przygotowywanie zaświadczeń dla 

wolontariuszy. 

 Spotkania organizacyjne z kierownikami poszczególnych turnusów na koloniach Caritas. 

 Sprawozdanie z ilości zużytego paliwa w Caritas. 

h. Sierpień 

 Koordynacja akcji - kolonie letnie Caritas. Kontakt i pomoc kierownikom kolonii. Spotkania 

organizacyjne z kierownikami przed każdym turnusem. Przygotowywanie zaświadczeń dla 

wolontariuszy. 

i. Wrzesień 

 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. 

 Wymiana sprężarki w klimatyzatorze HAIER na recepcji Caritas. 

j. Październik 

 Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę”.  
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 Koordynacja spotkania z wolontariuszami (kadra kolonijna) w dniu 11 października 2008 

roku. 

 Zmiana oświetlenia na rampie w Magazynie Caritas. 

k. Listopad - Grudzień 

 Uczestniczenie w spotkaniu ze studentami Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  

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

 Porządki przedświąteczne. 

 Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę”.  

• Zakupy na akcję „Serce na gwiazdkę” (Interkobo, Selgros, Real) 

• Dopilnowanie umów, faktur i dostaw na akcję „Serce na gwiazdkę”.  

• 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 wieczerzy dla sponsorów. 

 Pomoc w przygotowaniu spotkań wigilijnych poszczególnych działów. 

 Pomimo kilku zgłoszeń do G&G Consulting z prośbą o legalizację gaśnic, do tej pory nie 

zostało to zrobione. 

 

II. DZIAŁ POMOCY CHARYTATYWNEJ 
A. PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 

1. Realizacja planowanych celów 

 Poprawiono warunki pracy pracowników PPCH oraz usprawniono procedury i sposób 

prowadzenia dokumentacji dotyczącej pomocy udzielanej podopiecznym Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej 

 Kształtowano postawy moralne i duchowe podopiecznych PPCH 

 Umacniano odpowiedzialność za życie swoje i członków rodziny  

 Motywowano do podjęcia pracy bądź uzyskania czy podniesienia kwalifikacji zawodowych  

i poprawienia swojej sytuacji życiowej i materialnej 

 Wspierano osoby, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych 

 Informowano o innych możliwościach poprawy sytuacji życiowej podopiecznych – w wielu 

przypadkach podejmowano działania interwencyjne w sprawach beneficjentów w innych 

instytucjach    

 Zaspokajano w miarę możliwości potrzeby bytowe podopiecznych 

 Dzięki pomocy wolontariuszy zostały odnowione pomieszczenia PPCH 

2. 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 

 Udzielano informacji dotyczących działalności innych instytucji, w których nasi podopieczni 

mogli uzyskać właściwą pomoc 

 Wydawano żywność, odzież, art. chemiczne, posiłki, sprzęt gosp. domowego 
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 Włączono się we współpracę w ramach programów UE ” Dożywianie najuboższej ludności” 

 Zrealizowano projekty wspierające pomoc w wychodzeniu z bezdomności, w ich ramach 

zostały zakupione artykuły pomocne dla osób zagrożonych bezdomnością bądź wychodzących  

z bezdomności 

 Zrealizowano projekt współpracy z Fundacją „ dbam o zdrowie”. W ramach tej współpracy 55 

osób otrzymało dofinansowanie do recept na kwotę 10 000 zł.    

 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, przeprowadzono remont prysznica ze 

środków uzyskanych na realizację projektów dot. wychodzenia z bezdomności 

 Odmalowano pomieszczenia biurowe PPCH 

 Zwiększono zaangażowanie społeczne przez rozwój wolontariatu, jako wolontariusze w PPCH 

pomagało nam 14 osób  

3. Informacja o podopiecznych 

a. Podopieczni PPCH to osoby i rodziny z grup wykluczonych społecznie a zwłaszcza: 

 bezrobotni 

 bezdomni 

 chorzy i niepełnosprawni 

 mający niskie dochody 

 rodziny wielodzietne 

 dotknięte problemem uzależnienia / alkohol, narkotyki/, lub współuzależnieni 

 ofiary klęsk żywiołowych 

b. Wymierne rezultaty zrealizowanych zadań 

 Objęto pomocą 3420 rodzin w tym 1307 kobiet, 1139 mężczyzn, 974 dzieci. W okresie I – XII 

2008 r, zarejestrowano 415 rodzin, które zgłosiły się po pomoc po raz pierwszy. 

 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 62 331 posiłków / zupa z wkładką mięsną i pieczywem, oraz paczką żywnościową na 

dni wolne od pracy/, z tego 44 333 posiłków finansowanych przez MOPS Śródmieście, 10 831 

posiłków finansowanych przez MOPS Bałuty, 7167 decyzją Caritas 

 Podopiecznym PPCH przekazano nieodpłatnie 40 681 kg artykułów spożywczych 

zakupionych przez Caritas i pozyskanych od ofiarodawców.  

 Wydano również 141045.3 kg żywności w tym 13 799 kg cukru, 17764,5 kg makaronu, 14 

869 kg mąki, 58 964 litrów mleka, 6470 kg płatków kukurydzianych, 5 195,88 kg sera 

topionego, 5 215,35 kg sera żółtego, 6529,77 kg dżemu, 3539,15 kg dań gotowych. 2 409 kg 

musli, 3 649 kg kaszy w ramach programu UE „ Dożywianie najuboższej ludności UE 2007r” 

dla około 1300 osób miesięcznie. Wydano w ciągu roku łącznie 13 098 paczek z pomocą 

PEAD dla 4821 kobiet, 4143 mężczyzn i 4134 dzieci 

 Nieodpłatnie wydano prawie około 43 500 kg żywności pozyskanej od ofiarodawców, w tym 

pieczywa 

 Nieodpłatnie z pomocy prawnej skorzystało 40 osób 



5 | S t r o n a  

 

 Z pomocy w postaci paczek chemicznych, żywnościowych, odzieżowych i innych w ramach 

programów „ Powrót osób bezdomnych do społeczeństwa” skorzystało ok. 500 osób 

 Około 100 osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej skorzystało z pomocy jednorazowej 

w postaci paczki żywnościowej lub higienicznej 

 W kilkunastu przypadkach udzielono potrzebującym kompleksowej pomocy w wyposażeniu 

mieszkania w meble i sprzęt gospodarstwa domowego 

 W ramach pracy wolontaryjnej pomagało w PPCH 14 wolontariuszy  

 W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych s. Jadwiga Sikorska uzyskała tytuł 

pracownika socjalnego. Jako pracę dyplomową przygotowała wspólnie z Panią Weroniką 

Wyszkowską ”informator dla osób potrzebujących pomocy”, który służy pracownikom punktu 

i naszym beneficjentom, a także innym instytucjom współpracującym z nami. Za zgodą 

autorek  został również umieszczony na stronach internetowych Policji łódzkiej   

c. Partnerzy z którymi współpracował PPCH:  

 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 

d. Można zauważyć, że zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy zwłaszcza wśród 

osób niepełnosprawnych, bezdomnych i opuszczających zakłady karne. Prowadzona jest 

ciągła weryfikacja osób korzystających z pomocy, w celu wyeliminowania osób 

nadużywających tego prawa.  Jednocześnie jednak obserwujemy, że część naszych 

podopiecznych głównie wśród osób, które pracowały jako wolontariusze znalazła pracę, 

usamodzielniła się i przestała korzystać z naszej pomocy. 

 

B. MAGAZYN 
1. Zadania realizowało 3 pracowników Caritas, 4 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie 

użytecznych, oraz 6 osób zmieniających się, podopiecznych punktu „ wolontariuszy”. 

2. W czasie całego 2008 roku osiągnięto następujące rezultaty. 

a. Program PEAD 2008. 

 Przyjęto do magazynu i następnie wydano podmiotom odbierającym 1 090 479,40 kg 

żywności, dostarczonej 76 samochodami ciężarowymi TIR. 

 Dla Caritas w Łowiczu wydano 463372,79 kg żywności, Caritas w Warszawie wydano 37750 

kg żywności, natomiast 589356,61 kg żywności wydano dla 76 placówek które podpisały 

porozumienia z Caritas w Łodzi, i objęły pomocą 14219 osób. 

b. Pozyskano dla potrzeb Caritas i przyjęto do magazynu artykuły w formie darowizny. 

 53575,00 kg art. żywnościowych o wartości 122668,00 zł. 

 4479,00 kg art. odzieżowych i obuwia o wartości 66500,00 zł. 

 13000,00 kg art. Szkolne 199275,00 zł. 

 1500,00 kg art. Chemiczne 11436,00 zł. 

 6400,00 kg art. budowlane, elektryczne, farby 40896,00 zł. 

 423,00 kg leków i żelu 34560,00 zł. 

c. W ciągu roku poprawiono wygląd estetyczny w magazynie: 

 przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego  

 pomalowano klatkę schodową, drzwi i poręcze w magazynie   

 uporządkowano pomieszczenie magazynowe na I piętrze 
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 ustawiono kilka regałów metalowych i drewnianych, częściowo porządkując magazyn na II 

piętrze 

 przygotowano i wydzielono miejsce do składowania art. zakupionych przez P.P.Ch.  

z programów 

d. Wydano dla parafii i Sz.K.Caritas oraz innym organizacjom.  

 60309 szt. świec małych, 14275 szt. świec średnich, 15000 szt. świec dużych. 

 

C DOM DZIENNEGO POBYTU UL. GDAŃSKA 111 
1. Pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu na ul. Gdańskiej 111 są osoby starsze, schorowane, 

samotne, w trudnej sytuacji życiowej, pozostające w złych stosunkach rodzinnych, niezaradne 

życiowo. Pensjonariusze kierowani są do Domu DDP decyzją kierownika właściwej Filii 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. W okresie sprawozdawczym opieką Domu Dziennego Pobytu objętych było 97 osób. 

Podopieczni Domu są w wieku od 37 do 87 lat, pochodzą z dzielnic: Śródmieście, Polesie Bałuty, 

Widzew, Retkinia, Radogoszcz. Wśród podopiecznych Domu przeważają kobiety – 58 osób 

3. W ramach realizacji zadania do tej pory wykonano następujące działania: 

a. świadczenie usług opiekuńczych: 

 codziennie od poniedziałku do piątku (styczeń-grudzień) podopieczni mogą liczyć na fachową 

opiekę i pomoc pracowników DDP. 

b. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, urzędowych i mieszkaniowych: 

 Pracownicy socjalni w ramach pracy z podopiecznymi podejmowali działania interwencyjne, 

mediacyjne w sytuacjach konfliktowych. Działania te obejmowały grupę pensjonariuszy jak 

również często rodziny podopiecznych. 

 Prowadzono doradztwo socjalne oraz pomagano pensjonariuszom w sprawach urzędowych, 

formalnych, mieszkaniowych. W sytuacjach trudnych współpracowano ze specjalistami 

(psycholog, prawnik) 

 W sytuacjach trudnych pensjonariusze otrzymywali pomoc materialną i żywnościową. 

Korzystali z programu dofinansowania do recept.  

c. działania wspierająco-rehabilitacyjne obejmujące trening umiejętności samoobsługi  

i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności 

społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu oraz inne 

formy postępowania – na podstawie opracowanych indywidualnych planów postępowania 

wspierająco-rehabilitacyjnego. W ramach tego zadania podjęte były działania: 

 Bal Karnawałowy dla Seniorów – Pałac Poznańskiego – luty 2008 

 Walentynki – luty 2008 

 Światowy Dzień Chorych – luty 2008 

 Obchody Dnia Kobiet – marzec 2008 

 Obchody Dnia Mężczyzny – kwiecień 2008 

 Obchody Światowego Dnia Zdrowia – kwiecień 2008 

 Obchody Święta Wojska Polskiego – sierpień 2008 

 Dzień Seniora - wyjazd na spotkanie integracyjne przedstawicieli wszystkich Domów 

Dziennego Pobytu w Łodzi do Drzewocin. Inicjatorem i organizatorem spotkania jest Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej 

 Andrzejki – zabawa taneczna - listopad 2008 

d. spotkania integracyjne z różnymi pokoleniami: 
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 Świętowanie Dnia Babci i Dziadka – styczeń 2008 roku, - Dzień Babci i Dziadka został 

zorganizowany przez dzieci i młodzież ze Świetlic Środowiskowych Caritas. Dzieci 

przygotowały specjalnie na tę okazję program artystyczny oraz symboliczne podarunki.  

 Śniadanie Wielkanocne – marzec 2008 - W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: 

przedstawiciele władz  samorządowych, dzieci i młodzież ze Świetlic Caritas, przedstawiciele 

instytucji i organizacji współpracujących z DDP Caritas. 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta – kwiecień 2008. W spotkaniu uczestniczyli 

podopieczni Świetlic Caritas. Dzieci zadawały seniorom pytania dotyczące wojny  

i rzeczywistości tamtych czasów. Podopieczni opowiadali o swoich przeżyciach dotyczących 

okresu wojennego, pokazywali odznaczenia, wyjaśniali czego one dotyczą.  

 Obchody Dnia Matki – maj 2008 

 Obchody Dnia Wszystkich Świętych – listopad 2008. Wspólne odwiedzanie grobów, 

wzajemna pomoc w porządkowaniu wraz z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej  

 Wieczerza Wigilijna – grudzień 2008. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście – 

przedstawiciele władz Kościoła, przedstawiciele władz samorządowych, dzieci i młodzież ze 

Świetlic. 

e. zajęcia o charakterze kulturalno – rekreacyjnym: 

 Dużym zainteresowaniem podopiecznych cieszyły się wszelkie zorganizowane wyjścia 

grupowe i spacery. Podopieczni domu w okresie sprawozdawczym byli w Teatrze 

Powszechnym, w Łódzkich Muzeach, kinie Ciemna City, uczestniczyli w zajęciach  

w Ośrodku Sportu i Rekreacji – Angelica. Pensjonariusze uczestniczyli w zorganizowanej 

wycieczce do Częstochowy i Torunia. 

f. Pomoc w prowadzeniu i organizowaniu Grupy Wsparcia: 

 podopieczni DDP utworzyli Grupę Wsparcia, która ma charakter i formę otwartą, uczestniczą 

w jej spotkaniach Ci podopieczni, którzy w danej chwili mają taką potrzebę, 

 beneficjenci wspierają się w pokonywaniu codziennych trudności, wymieniają się 

doświadczeniami oferują sobie wzajemną pomoc ( pomoc w przeprowadzce, organizacja 

wsparcia dla wdowy po pensjonariuszu, odwiedziny chorego w szpitalu, pomoc 

niepełnosprawnym pensjonariuszom w załatwianiu spraw administracyjnych) 

g. wydawanie posiłków: 

 codziennie od poniedziałku do piątku podopieczni DDP korzystają z posiłków 

przygotowywanych przez Kuchnię Caritas, 

 śniadania wydawane są w godzinach: 8:30 – 9:30, 

 obiad wydawany jest w godzinach: 13:00 – 14:00 

h. opieka pielęgniarska: 

 dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) w godzinach: 10:00 – 12:00 w DDP dyżuruje 

pielęgniarka. Podczas dyżurów pielęgniarka sprawdza ogólny stan zdrowia seniorów, pomiar 

ciśnienia, prowadzi pogadanki na temat zdrowego stylu życia, zachęca do aktywności 

fizycznej (uprawianie sportu, spacery, jazda na rowerze).W sytuacjach tego wymagających 

udzielana była pomoc medyczna. 

4. Dzięki realizacji zadania – prowadzenie Domu Dziennego Pobytu u pensjonariuszy można 

zaobserwować następujące efekty. 

 zapewniono organizację czasu wolnego dla osób starszych; 

 zachowana jest na dłużej sprawność motoryczna w zakresie samoobsługi, w samodzielnym 

funkcjonowaniu; 

 utrwalona i zachowana jest sprawność intelektualna; 
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 widoczne jest lepsze rozumienie innych, mniej konfliktowa komunikacja między 

podopiecznymi; 

 zauważalna jest rozwinięta wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć niesienia pomocy; 

 zminimalizowano lub wyeliminowano poczucie osamotnienia i wyobcowania; 

 wyeliminowano lub zminimalizowano poczucie braku przydatności, bezradności 

 poprawiła się sytuacja prawno-formalnej, życiowej osób starszych (poprzez pomoc  

w załatwianiu spraw formalnych, urzędowych), 

 poprawiły się relacje wewnątrz grupy pensjonariuszy oraz relacje rodzinne (mediacje przy 

konfliktach). 

 Zauważyć można rozwijającą się integrację międzypokoleniową i integrację ze 

społeczeństwem (realizacja zadań na, zewnątrz) co wskazuje na lepsze funkcjonowanie osób 

starszych w społeczności lokalnej. 

5. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zachować sprawność motoryczna w zakresie 

samoobsługi większości pensjonariuszy, w samodzielnym funkcjonowaniu, utrwalić sprawność 

intelektualna, polepszyć rozumienie innych ludzi, zminimalizować konflikty między 

podopiecznymi, uwrażliwić beneficjentów na potrzeby innych ludzi i zainicjować chęć niesienia 

pomocy innym, bardziej potrzebującym. Poprzez prowadzenie zajęć z udziałem podmiotów 

zewnętrznych rozwijana jest zarówno integracja międzypokoleniowa jak i instytucjonalna. 

 

D DOM DZIENNEGO POBYTU UL. CZARNIECKIEGO 4 
1. Dom Dziennego Pobytu na ul. Czarnieckiego 4 funkcjonuje do 7 maja 2008 roku i dysponuje 25 

miejscami. Pensjonariuszami są osoby starsze, cierpiące na różnorodne choroby, samotne,  

w trudnej sytuacji życiowej, pozostające w złych stosunkach rodzinnych i niemających wsparcia 

w rodzinie, a także niezaradne życiowo. Pensjonariusze kierowani są do Domu Dziennego Pobytu 

decyzją kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź – Bałuty.  

2. W okresie sprawozdawczym opieką Domu Dziennego Pobytu objętych było 18 osób. 

Pensjonariusze Domu są w wieku od 53 do 88 lat. Wśród nich znajduje się jeden młody 

mężczyzna (w wieku 24 lat), który został przyjęty do Domu ze względu na bardzo trudną sytuację 

życiową, w której się znalazł. Seniorzy uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Dom 

pochodzą z dzielnicy Łódź – Bałuty. 

3. W okresie od 7 maja do 31 lipca 2008 pracownicy Domu dokonywali niezbędnych zakupów  

i sprzętów mających służyć w pracy z osobami starszymi, a także prowadzili rozmowy dotyczące 

m.in.: 

 zapewnieniu osobom starszym wyżywienia (Kuchnia Caritas, Księgowość Caritas); 

 zapewnieniu osobom starszym możliwości bezpiecznego przebywania w Domu Dziennego 

Pobytu (przeprowadzono remont pomieszczeń); 

 zapewnieniu pensjonariuszom podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie 

higieny osobistej, a także opieki pielęgniarskiej (nawiązanie współpracy z dyplomowaną 

pielęgniarką); 

 organizacji zajęć o charakterze kulturalno –rekreacyjnym, a także zajęć w ramach terapii 

służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej (powstał roczny plan pracy z podziałem 

na miesiące, uwzględniający najważniejsze Święta i imprezy okolicznościowe); 

 zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów (nawiązanie współpracy  

z psychologiem); 

 zauważono wzrost zainteresowania Domem Dziennego Pobytu Caritas i chęcią nawiązania 

współpracy przez inne podmioty działające na terenie dzielnicy Łódź – Bałuty 
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4. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku Dom zapewnił opiekę osobom starszym, 

samotnym i niezaradnym życiowo. Organizował różne formy spędzania czasu wolnego przez 

osoby starsze, a także zapewniał posiłki i opiekę medyczną. W w/w okresie zaobserwowano 

poprawę kondycji psychofizycznej seniorów, a także lepsze funkcjonowanie osób starszych  

w społeczności lokalnej. Pensjonariusze mogli rozwijać własne zainteresowania, a także 

odkrywać nowe umiejętności, a więc została utrwalona i zachowana sprawność intelektualna. 

Uczestniczenie w zajęciach zminimalizowało lub wyeliminowało poczucie osamotnienia, 

wyobcowania, a także braku przydatności i bezradności. Poprzez pracę indywidualną  

z pensjonariuszami poprawiła się sytuacja formalno – prawna, życiowa osób starszych. Nastąpiła 

pełna integracja wewnątrz społeczności Domu, a także integracja międzypokoleniowa i ze 

społeczeństwem.  

5. Ze względu na remont pomieszczenia kuchennego Domu Dziennego Pobytu  

i przystosowania pozostałych pomieszczeń do potrzeb osób starszych, jak również procedur 

związanych z wydaniem decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie od 7 maja 

do 31 lipca 2008 roku Dom Dziennego Pobytu funkcjonował w ograniczonym zakresie. Działania 

pracowników Domu nastawione były między innym na: poszukiwanie osób chętnych do 

uczestniczenia w zajęciach (nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Poradnią Lekarską, aptekami, innymi podmiotami działającymi na terenie funkcjonowania Domu 

m. in.: Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnych – uogólniając – wszędzie tam gdzie można 

spotkać osoby starsze). 

6. Warto nadmienić, że podczas remontu i ograniczonej pracy wzrastało zainteresowanie osób 

chętnych do uczestniczenia w zajęciach Domu, ale biorąc pod uwagę procedury niezbędne do 

przyjęcia pensjonariuszy do Domu osoby były odsyłane do pracowników socjalnych pracujących 

na terenie zamieszkania osób zainteresowanych. Pracownicy Domu Dziennego Pobytu udzielali 

niezbędnych informacji związanych z procedurami, służyli numerami telefonów do pracowników 

socjalnych, a w razie potrzeby osobiście dzwonili celem przedstawienia sytuacji danej osoby. 

7. Pomimo oczekiwania na decyzje od pracowników socjalnych, osoby oczekujące na formalne 

przyjęcie do Domu przychodziły i brały udział w życiu placówki. Funkcjonowanie domu w tym 

okresie można bardziej porównać do otwartego klubu, gdzie seniorzy z Bałut mogli przyjść, 

zapoznać się z placówką, posiedzieć przy herbacie i porozmawiać, zawiązać nowe znajomości. 

Praca w tym okresie opierała się przede wszystkim na poznawaniu Domu, jego celach i zadaniach 

i zajęciach integracyjno – zapoznawczych.  

8. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku praca Domu i organizowane zajęcia opierały się 

na 6 filarach: 

 Świadczenie usług opiekuńczych i doradztwa socjalnego 

Codziennie od poniedziałku do piątku w okresie sprawozdawczym pensjonariusze mieli 

zapewnioną możliwość przebywania w Domu, liczyć na fachową opiekę i pomoc 

pracowników Domu, także grupy samopomocowej, funkcjonującej w ramach społeczności 

Domu Dziennego Pobytu. Prowadzone było doradztwo socjalne i pomoc w sprawach 

urzędowych, formalnych, mieszkaniowych itp., w postaci pisania podań, odwołań, czy wyjść 

do urzędów w sprawach ważnych dla pensjonariuszy. W sytuacjach trudnych nawiązywano 

współpracę ze specjalistami np.: prawnik, psycholog, lekarz ze specjalizacją w określonej 

dziedzinie. W sytuacjach kryzysowych pensjonariusze mogli liczyć na pomoc materialną  

w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych, odzieży. 

 Zapewnienie pensjonariuszom wyżywienia 

Codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 1300 a 1330 pensjonariusze Domu 

Dziennego Pobytu mieli zapewniony dwudaniowy obiad, który był przywożony w specjalnie 
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przygotowanych termosach, a także kolację, którą pobierali na wynos. Posiłki były 

przygotowywane przez Kuchnię Caritas mieszczącą się przy ul. Gdańskiej 111. 

 Opieka pielęgniarska 

W każdy wtorek w godzinach od 1100 do 1400 odbywały się dyżury pielęgniarki. Podczas 

wizyt pielęgniarka sprawdzała ogólny stan zdrowia seniorów, mierzyła i kontrolowała ich 

ciśnienie, a także prowadziła pogadanki na tematy dotyczące podnoszenia jakości poziomu 

życia osób starszych, zdrowego i aktywnego stylu życia, chorób występujących u osób 

starszych, a także sposobów ich leczenia. 

9. Integracja ze społecznościami innych Domów Dziennego Pobytu, integracja międzypokoleniowa, 

organizacja imprez okolicznościowych wewnątrz społeczności Domu Dziennego Pobytu Caritas 

• Dzień Seniora – wrzesień 2008 – integracja ze społecznościami innych Domów Dziennego 

Pobytu 

• Pielgrzymka do Częstochowy – październik 2008 – integracja ze społecznością Domu 

Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

• Dwudniowa wycieczka do Torunia – październik 2008 - integracja ze społecznością Domu 

Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

• Wieczornica – obchody święta odzyskania przez Polskę niepodległości – listopad 2008 - 

integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111, a także 

integracja międzypokoleniowa z wychowankami Świetlicy Caritas ul. Czarnieckiego 4 

• Katarzynki – listopad 2008 - integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu Caritas  

ul. Gdańska 111 

• Andrzejki – listopad 2008 – impreza okolicznościowa wewnątrz społeczności DDzP 

• Mikołajki – grudzień 2008 - impreza okolicznościowa wewnątrz społeczności DDzP 

• Wieczerza Wigilijna – grudzień 2008  

• Sylwester 2008 - impreza okolicznościowa wewnątrz społeczności DDzP 

• Imprezy z okazji imienin pensjonariuszy  

10. Wycieczki o charakterze pielgrzymkowo – turystycznym, zajęcia o charakterze kulturalno – 

rekreacyjnym 

11. W okresie sprawozdawczym pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w: 

 Wycieczce do Łagiewnik – wrzesień 2008 

 Pielgrzymce do Częstochowy – październik 2008 

 Dwudniowej wycieczce do Torunia – październik 2008 

 Projekcji filmu „Podróż do wnętrza ziemi” w kinie Bałtyk – wrzesień 2008 

 Projekcji filmu „Świadectwo” w kinie Cinema City – październik 2008 

 Spektaklu „Szalone nożyczki” w Teatrze Powszechnym – grudzień 2008 

12. Działania gimnastyczno – rehabilitacyjne i terapia zajęciowa, mające na celu usprawnienie 

procesów psychofizycznych. 

13. W okresie sprawozdawczym pensjonariusze Domu uczestniczyli w zajęciach ruchowych – 

aerobic, który odbywał się w każdy piątek, a także terapii zajęciowej prowadzonej przez 

pracowników Domu, a także instruktora terapii zajęciowej.  Były to zajęcia plastyczno – 

manualne, pensjonariusze dbali o estetyczny wygląd pomieszczeń Domu i tworzyli 

okolicznościowe dekoracje. 

 

E ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 
1. Ogólna charakterystyka pracy Świetlicy: 
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a. 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.  

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

18.00 w ciągu roku szkolnego, a w okresie wakacji w miesiącu lipcu w te same dni  

w godzinach 10.00-15.00. W niektóre soboty przy współudziale rodziców również 

organizowane były wyjścia do kina lub teatru, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz wycieczki. 

c. W ramach działalności Świetlicy 50 dzieci otoczono wszechstronną opieką /dydaktyczną, 

wychowawczą i materialną/. W 2008r. do Świetlicy uczęszczały dzieci przyjęte na wniosek 

rodziców lub pedagogów szkolnych. 

d. W czasie pobytu w Świetlicy dzieci codziennie otrzymywały gorącą zupę z wkładką  

i podwieczorek lub drugie śniadanie, 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. Systematycznie udzielana była pomoc w nauce. 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. 

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

czystości. 

f. 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. 

2. Opis zrealizowanego zadania: 

a. W okresie sprawozdawczym praca w Świetlicy toczyła się w 6 podstawowych kierunkach: 

I. Praca środowiskowa prowadzona w następujących formach: 

 Pomoc w nauce: codzienny nadzór nad odrabianiem lekcji szkolnych, wyrównywanie braków 

- zajęcia wyrównawcze dla dzieci młodszych i korepetycje dla starszych prowadzone przez 

kadrę i wolontariuszy. Semestralne nagrody za najlepsze wyniki w nauce. 

 Nauczanie języków obcych – systematyczna nauka języka niemieckiego dla grupy 11 dzieci, 

dla chętnych korepetycje z języka angielskiego 

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez organizację różnorodnych zajęć świetlicowych: 

plastycznych, tanecznych, muzyczno-ruchowych, rekreacyjno-sportowych czy literacko-

filmowych, udział w konkursie ogłoszonym przez pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej i zdobycie nagród za ciekawe prace. Zorganizowanie i przygotowanie do 

zajęć pracowni komputerowej. 

 Przygotowywanie uroczystości urodzinowo-imieninowych, wspólnych zabaw i dyskotek, 

tematycznych konkursów oraz programów okolicznościowych i rocznicowych (np. 

wieczornica z okazji 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II, uczczenie Dnia Babci i Dziadka, Dnia 

Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka, udział w obchodach Tygodnia Miłosierdzia, zabawa 

andrzejkowa i mikołajkowa, uroczystość z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilii Bożego 

Narodzenia, wigilijne przedstawienie dla MultiBanku) 

 Kształtowanie sposobów spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć poza terenem 

Świetlicy takich jak: zabawy i gry na świeżym powietrzu na pobliskim skwerku oraz w 

ramach biwaków w Kolumnie, spacery po łódzkich parkach, zwiedzanie zabytków miasta, 
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wyjścia na basen „Angelica”, „Wodny Raj” i lodowisko ”Bombonierka”, wyjścia do kin, 

muzeów, teatru  

 Zapoznawanie z pięknem przyrody i bogactwem kultury naszego kraju poprzez całodniowe 

wycieczki  

 Utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogami szkół, do których uczęszczają podopieczni 

Świetlicy 

II. W okresie wakacji letnich zorganizowanie zajęć otwartych współfinansowanych przez 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Odbyły się dwa kolejne dwutygodniowe turnusy w 

terminach: 30.06 – 11.07.2008 i 14.07 – 25.07.2008 obejmujące 20 spotkań / od poniedziałku 

do piątku w godz. 10.00 – 15.00 /. Uczestnicy podzieleni byli na grupy zadaniowe 12 – 13- 

osobowe. Zajęcia miały charakter twórczo – rekreacyjny i odbywały się w pomieszczeniach 

Świetlicy lub były to wyjścia według opracowanego harmonogramu. Podejmowano działania 

o różnorodnym charakterze: 

 Edukacyjno – kulturalne realizowane poprzez wyjścia do kin Silver Screen, Cinema City, 

Polonia, teatru „Pinokio”, Galerii Sztuki przy ul. Wólczańskiej. Do tej formy zajęć zaliczyć 

też należy zwiedzanie pałacu w Nieborowie i zamku w Rawie Mazowieckiej. 

 Rekreacyjno – sportowe, czyli wyjścia na basen /np. Basen Promienistych, Wodny Raj, Stawy 

Jana /, wyjścia do kręgielni, na ściankę wspinaczkową, do sali zabaw „Figloraj”, ZOO czy 

lunaparku  

 Twórczo – plastyczne w formie plenerów malarskich i fotograficznych 

 Turystyczno – krajoznawcze, do których należą wycieczki całodniowe do Nieborowa  

i Kołacinka oraz Rogowa i Rawy Mazowieckiej, a także realizowane we współpracy  

z oddziałem PTTK w ramach obchodów 585 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich 

wycieczki szlakiem zabytków i zielonych terenów miasta  

III. 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: 

a) Indywidualne rozmowy z pedagogami – wychowawcami Świetlicy oraz wolontariuszami 

b) Pogadanki grupowe, gry i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości, uczące postaw 

asertywnych, pogłębiające integrację z grupą rówieśniczą, kształtujące postawy 

prospołeczne 

c) Konsultacje z psychologiem, umożliwiające właściwe diagnozowanie sytuacji dziecka i 

lepsze planowanie pracy z nim i dla niego, konsultacje przeznaczone były nie tylko dla 

dzieci, lecz również dla ich rodziców, rodziców zastępczych i opiekunów 

d) Realizacja projektu „Wezuwiusz” obejmującego zagadnienia radzenia sobie ze stresem, 

agresją, konfliktem, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci reagujących agresją, 

niemiejących poradzić sobie z własnymi emocjami w sytuacji nadmiernego stresu 

e) Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii, łagodzące napięcia i nadmierny stres 

IV. Łagodzenie skutków głodu 

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

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

codziennie gorącą zupę z wkładką. Od początku lutego ze względu na konieczność 

ujednolicenia sposobu dożywiania dzieci we wszystkich placówkach Caritas wprowadzono 

taki posiłek zamiast wcześniejszego dwudaniowego obiadu. Oprócz ciepłego dania codziennie 

wydawany był także podwieczorek, a na weekendy zaopatrywano dzieci w suchy prowiant – 
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pieczywo i słodycze. W okresie wakacji dzieci otrzymywały drugie śniadanie i zupę  

z wkładką. Doraźnie przekazywane były również produkty spożywcze pozyskane z magazynu 

Caritas, jak np. jogurty, desery mleczne itp. Na spotkanie wielkanocne i wigilijne 

przygotowano paczki zawierające produkty spożywcze i słodycze. Poprzez dzieci pomoc 

żywnościową kierowano także do rodzin. 

V. 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 i wyjazdy: 

a) Najważniejsze z wyjść to: seanse w kinach „Imax”, „Cinema City”, „Silver Screen”, 

„Polonia”, „Bałtyk” zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, wizyty w tatrach 

„Pinokio” i „Nowym”, zwiedzanie Muzeum Historii Miasta Łodzi, „Akwarium”  

w Manufakturze i „Dętki” na Placu Wolności, wizyta w redakcji „Gazety Wyborczej”, 

spacery szlakiem łódzkich zabytków ulicami Piotrkowską i Gdańską, wędrówki po 

łódzkich parkach i zielonych terenach miasta z przewodnikiem  

b) Całodniowe wycieczki o charakterze turystyczno – krajoznawczym to: dwukrotny wyjazd 

do Nieborowa i Kołacinka (pozwolił poznać piękno barokowego pałacu Radziwiłłów  

i otaczającego go parku w stylu francuskim, a także interesująco spędzić czas w parku 

jurajsko – botanicznym), wycieczka do Rogowa i Rawy Mazowieckiej (dostarczyła atrakcji 

w postaci przejazdu kolejką wąskotorową i wspinania się na wysoką basztę 

średniowiecznego zamku), wyprawa do Uniejowa ( ponownie zapoznała z architekturą 

zabytkowego zamku i umożliwiła kąpiel w słynnych basenach termalnych), kolejna 

wycieczka do Warszawy realizująca plan systematycznego poznawania stolicy ( tym razem 

połączona z lekcją muzealną w Zamku Królewskim i zwiedzaniem Cmentarza 

Powązkowskiego, co było nie tylko listopadowym nawiedzeniem cmentarza, ale również 

ważną lekcją narodowej historii i patriotyzmu)  

c) Ważnym doświadczeniem czynnie wprowadzającym w świat sztuki był udział 11 dzieci  

w projekcie CYRKONiJA w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Pod kierunkiem 

przygotowanych wolontariuszy dzieci przez dwa miesiące uczestniczyły w warsztatach 

sztuki cyrkowej, a efekty swojej pracy zademonstrowały w publicznym finałowym 

przedstawieniu, które odbyło się 15.06. w Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w Łodzi,  

a zostało powtórzone 22.06. w Strykowie 

d) Prowadzone w ramach zajęć nauczanie tańca towarzyskiego i dyskotekowego 

zaowocowało utworzeniem w Świetlicy zespołu tanecznego. Jego prowadzeniem zajął się 

wolontariusz, pod jego kierunkiem przygotowano układ taneczny, który został 

zaprezentowany w trakcie zabawy andrzejkowej.  

VI. Praca z rodzicami 

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

a) 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. Ta forma kontaktu zyskała sobie popularność.  

b) Raz w miesiącu, na ogół w pierwszą środę, 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 
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c) Rodzice uczestniczyli także w różnych formach pracy na rzecz Świetlicy, tzn. pomagali  

w pracach porządkowych, uczestniczyli w akcjach prowadzonych przez Świetlicę na 

zewnątrz, współdziałali przy organizacji imprez. W czasie wyjść czy wyjazdów dzieci 

sprawowali funkcje opiekuńcze. Dobrze funkcjonowała wybrana w ubiegłym roku Rada 

Rodziców  

d) Rodzice współorganizowali uroczystości świetlicowe, uczestniczyli w opłatku, spotkaniu 

wielkanocnym, Dniu Matki 

VII. Pogłębianie sfery duchowej 

 Realizacją tego celu było: 

a) Regularne uczestniczenie we Mszy Świętej pierwszopiątkowej nie tylko dzieci  

z wychowawcami, lecz również chętnych wolontariuszy i rodziców. Przed Mszą św. 

istniała zawsze możliwość spowiedzi. 

b) Wspólne świętowanie Wielkiej Nocy i Wigilii Bożego Narodzenia. 

c) Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Różańca, spotkanie w kaplicy w rocznicę 

śmierci Jana Pawła II oraz wspólna modlitwa w różnych intencjach poświęcona osobom 

związanym ze Świetlicą. 

d) Upamiętnianie ważnych rocznic czy świąt narodowych poprzez prowadzone pogadanki, 

przygotowane programy i wykonywane prace plastyczne. 

 

F ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. PIOTRKOWSKA 85 
1. Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest świetlicą 

koedukacyjną, przeznaczoną dla 30 wychowanków, w wieku od 11 do 16 lat. 

2. W okresie sprawozdawczym objętych opieką było 112 dzieci i młodzieży. Duża liczba dzieci 

wynika z faktu, że podczas ferii i wakacji na zajęcia otwarte 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 poza świetlic, które o organizowanych 

zajęcia dowiedziały się z ogłoszenia.  

3. Wychowankowie pochodzili z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią, i mieszkających  

w dzielnicy Łódź - Śródmieście. W większości były to rodziny o bardzo niskim statusie 

materialnym, dotknięte bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i przestępczością, będące 

podopiecznymi MOPS. 

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

i w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi. 

5. Celem głównym Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest 

wszechstronna działalność opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, rozwojowym 

i twórczym. 

6. 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. 

7. W okresie sprawozdawczym istotnym elementem pracy w Świetlicy był również indywidualny 

kontakt wychowawców z podopiecznymi oraz ich rodzinami w zakresie pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej oraz socjalnej. Przez cały rok podejmowano współpracę z rodzicami  

i opiekunami dzieci. W ramach współpracy organizowano i prowadzono zebrania z rodzicami 
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Informowano rodziców na bieżąco poprzez informacje pisemne o działaniach podejmowanych na 

świetlicy (wyjścia, święta, uroczystości).  

8. 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. 

9. W ramach organizacji czasu wolnego prowadzono różnorodne zajęcia w tym: plastyczne, 

muzyczne, ruchowe, taneczne, rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, zajęcia 

komputerowe. Ponadto została zorganizowana wycieczka do Warszawy, wyjazd integracyjny do 

Kolumny – jednego z ośrodków Caritas, różnego rodzaju wyjścia (kino, teatr, basen, lodowisko 

itp.), imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki i Mikołajki).  

10. 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. 

11. Praca opiekuńczo – wychowawcza uzupełniona została funkcjonowaniem społeczności 

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

rozwiązywane były problemy i konflikty grupowe. 

12. 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. 

13. Pomoc jaka została udzielona wychowankom przedstawia się następujące 

a. Pomoc socjalno – materialna: 

 rozeznanie się w sytuacji rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej wychowanków 

 udzielenie stosownej pomocy.  

b. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

 Prowadzenia konsultacji psychologicznych dla rodziców; 

 Prowadzenia konsultacji psychologicznych dla wychowanków; 

 Pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; 

 Prowadzenia mediacji; 

 Praca metodą społeczności korekcyjnej; 

c. Cykle zajęć całorocznych 

 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).  

 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. 

Dbano o estetykę pomieszczeń (wykonywanie wystawek, dekoracji). 

 Wychowanie fizyczne 
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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. 

 

G ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. CZARNIECKIEGO 4 
1. Celem nadrzędnym Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy  

ul. Czarnieckiego 4 było udzielenie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym, 

posiadającym trudności w nauce lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.  

2. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400  do 1800. Obywały się 

również wycieczki i wyjścia w soboty, dzieci uczestniczyły w tych zajęciach za zgodą rodziców. 

3. Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul Czarnieckiego 4 jest Świetlicą 

koedukacyjną, przeznaczoną dla 20 dzieci w wieku od 7 do 13 roku życia. W 2008 roku  

w zajęciach uczestniczyło 32 dzieci.  

4. Wychowankowie to przede wszystkim dzieci mieszkające w dzielnicy Łódź – Bałuty. Jednakże 

również sporą grupę tworzyły dzieci z innych dzielnic (Śródmieście, Stare Polesie), które zostały 

przeniesione z pozostałych Świetlic Caritas, w których jest nadmiar wychowanków oraz osób 

oczekujących na przyjęcie do placówki 

5. Dzieci objęte były wszechstronną opieką: dydaktyczną, wychowawczą i materialną. 

Wychowankowie chętnie uczęszczali na Świetlicę, chętnie wykonywali zlecone zadania, a także 

uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez kadrę Świetlicy. Zajęcia dostosowane były do 

indywidualnych potrzeb, a także możliwości intelektualnych, manualnych i fizycznych 

wychowanków. Dzieci uczęszczające na Świetlicę codziennie otrzymywały posiłek, a także 

pomoc w nauce, jak również wsparcie emocjonalne, aby mogły lepiej funkcjonować  

w społeczeństwie i konstruktywnie rozwiązywać problemy dnia codziennego. 

6. Świetlica stała się miejscem bezpiecznym, alternatywą do spędzania czasu wolnego na ulicy, 

miejscem, gdzie każde dziecko może spożyć posiłek, a także uczestniczyć w ciekawych  

i różnorodnych zajęciach. 

7. W Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej realizowany był program 

wychowawczo – rozwojowy wspierany działaniami twórczymi – „Cztery Serca”. Program 

skierowany był do dzieci, młodzieży i ich rodzin ze środowisk dysfunkcyjnych. Program 

realizowany był na 4 płaszczyznach: 

A. Praca opiekuńczo – wychowawcza 

a. Celem pracy opiekuńczo – wychowawczej było rozpoznanie niezaspokojonych potrzeb 

wychowanków, ich braków emocjonalnych, społecznych, rodzinnych oraz szkolnych, które 

wyznaczały tok indywidualnego programu pracy z dziećmi i ich rodzinami.  

b. W Świetlicy wychowawcy dużo uwagi poświęcali na organizowanie pomocy w nauce. 

Wdrożono dzieci do systematycznego odrabiania lekcji w czasie do tego przeznaczonym. 

Pracownicy Świetlicy udzielali pomocy w odrabianiu lekcji i uzupełnianiu zaległości w nauce. 

W miarę możliwości i potrzeb wychowanków prowadzone były indywidualne korepetycje  

z poszczególnych przedmiotów. W celu realizowania w/w zadania odbywała się kontrola 

zeszytów szkolnych, a także utrzymywany był stały kontakt ze szkołami, do których 

uczęszczają wychowankowie.  

c. Do zadań Świetlicy należało organizowanie czasu wolnego dzieci i rozwijanie ich 

zainteresowań. W ramach tego zadania prowadzone były różnorodne zajęcia, między innymi: 
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plastyczne, muzyczne, sportowe, komputerowe, a także zajęcia ćwiczące pamięć i myślenie, 

wspomagające wyobraźnię, rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość.  

d. W układaniu tygodniowych planów zajęć uwzględniano Dni Światowe takie jak: Dzień 

Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca. Wychowankowie i kadra Świetlicy czynnie uczestniczyli 

w uroczystościach religijnych wynikających z tradycji i kultury chrześcijańskiej (np.: wspólne 

pierwszopiątkowe Msze św., Spotkanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna). Organizowano 

także wyjścia i imprezy okolicznościowe. 

e. Ważnym elementem działania Świetlicy było wdrażanie wychowanków i ich rodziców do 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie Świetlicy. Wychowankowie mieli ustalone 

dyżury i przydział obowiązków na każdy tydzień. Dzieci czynnie uczestniczyły w tworzeniu 

planów tygodniowych i miesięcznych. Przez cały rok 2008 współpracowano  

z rodzicami/opiekunami wychowanków. Odbywały się indywidualne rozmowy z rodzicami, 

dotyczące funkcjonowania dziecka na Świetlicy, a także na bieżąco informowano rodziców 

(poprzez informacje pisemne) o działaniach podejmowanych na Świetlicy. 

f. W ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej współpracowano z pozostałymi placówkami 

opiekuńczymi Caritas na terenie miasta Łodzi. Organizowano szereg spotkań integracyjno 

poznawczych – np. ferie zimowe, spotkanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, kolonie i zajęcia 

otwarte w czasie wakacji, wycieczki o charakterze turystyczno – krajoznawczym, a także 

mające wymiar historyczny. 

B. Praca socjalno – materialna  

a. Praca na w/w płaszczyźnie polegała na prowadzeniu pracy socjalnej. Przeprowadzone zostały 

wywiady środowiskowe, które stanowią dokumentację Świetlicy. Poprzez wywiad 

przeprowadzony z rodzicami/opiekunami kadra Świetlicy zapoznała się z sytuacją rodzinną, 

materialną i mieszkaniową dziecka i jego rodziny.  

b. Świetlica prowadziła dożywianie dzieci w postaci jednodaniowych obiadów  

i podwieczorkiem. W razie potrzeby dzieci były doposażane w przybory szkolne, a także w 

artykuły spożywcze, odzież, obuwie.  

c. W okresie sprawozdawczym utrzymywana była współpraca ze Szkołami i Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Współpraca polegała na wymianie informacji pomiędzy 

wychowawcami Świetlicy, a pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi. Działanie to 

służyło tworzeniu wspólnego programu pomocy dziecku i jego rodzinie. 

C. Praca pedagogiczno - wychowawcza  

a. Praca pedagogiczno – wychowawcza polegała na analizie sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka 

oraz zaburzeniach zachowania i funkcjonowania w Świetlicy. Indywidualna praca z dzieckiem 

i rodziną skupiała się na rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, a także na 

pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.  

D. Cykle zajęć całorocznych 

a. W okresie sprawozdawczym realizowano 3 cykle zajęć: 

 Wychowywanie w tradycji i kulturze realizowano poprzez organizowanie zajęć kulturalno – 

edukacyjnych dotyczących poznawania naszego regionu, historii, tradycji i kultury. 

Wychowankowie uczestniczyli w uroczystościach religijnych (pierwszopiątkowe Msze Św. 

Spotkanie Wielkanocne, Obchody Dnia Wszystkich Świętych, Wieczerza Wigilijna), a także 

w organizacji zabaw okolicznościowych wynikających z tradycji naszego kraju i regionu.  

W ramach przygotowań do Świąt i uroczystości prowadzone były rozmowy tematyczne i 

zajęcia dotyczące tradycji i kultury Świąt, zwyczajów itp. Celami tego cyklu było: rozwijanie 

poczucia wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności 

lokalnej, rozumienie ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich osiągnięć, edukacja 
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młodego pokolenia w zakresie dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji ludowych, 

poszerzenie wiedzy na temat kultury i sztuki. 

 Wychowanie przez sztukę odbywało się poprzez organizowanie zajęć muzycznych, 

plastycznych i literackich. Tematyka i forma zajęć była uzależniona od możliwości 

indywidualnych wychowanków, a także bieżących wydarzeń (Święta, uroczystości, ważne 

dni). Dbano również o estetykę pomieszczeń Świetlicy (wykonywanie dekoracji). Ten cykl 

pomagał w kształtowaniu zainteresowań i zamiłowań wychowanków, zachęcał uczestników 

do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, stymulował do odważnego, pomysłowego  

i niestereotypowego działania oraz obserwowania siebie i otaczającego świata, a także 

pozwalał na odkrywanie i wykorzystywanie mocnych stron dzieci, ponadto uczył tolerancji 

wobec pomysłów innych i rozwijał wrażliwości estetyczne i zdolności manualne. 

 W 2008 roku organizowane były zajęcia ruchowe na terenie Świetlicy jak i poza nią. 

Odbywały się wyjścia do łódzkich parków, placów zabaw i na basen. Poprzez to działanie 

kształtowano aktywność ruchową wychowanków, charakter i pożądane postawy w działaniu 

zarówno indywidualnym, jak i zespołowym. Zajęcia ruchowe służyły wyrobieniu nawyku 

współpracy, pomocy partnerskiej, a także zdrowej rywalizacji. 

8. Dzięki działaniom podejmowanym przez kadrę Świetlicy zaobserwowano następujące efekty: 

 stworzono miejsce, z którym wychowankowie identyfikują się, a także, w którym czują się 

bezpiecznie, chętnie przychodzą na Świetlicę i spędzają czas wolny po zajęciach szkolnych; 

 poprzez dożywianie i pomoc materialną łagodzono niezaspokojone potrzeby dzieci; 

 przedstawiono różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego, a także rozwijania własnych 

zainteresowań, zdolności; 

 znacznie poprawiło się funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej; 

 wzrosła odpowiedzialność dzieci za zajęcia w Świetlicy, a także wszelkie materiały, które się 

w niej znajdują; 

 wychowankowie nabyli nawyk odrabiania lekcji i uzupełniania zaległości w nauce w czasie do 

tego przeznaczonym. Wszyscy wychowankowie Świetlicy otrzymali promocje do następnej 

klasy; 

 dzieci nie sprawiały poważniejszych problemów wychowawczych. 

 

H PUNKT WSPARCIA „PRZYSTANEK 13”, UL. RYBNA 13 
1. Działania Punktu Wsparcia kierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności  

z problemem bezrobocia, wielodzietności, alkoholizmu, narkomani i bezradności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, o dochodzie poniżej kryterium ustawowego. 

2. Dzieci mieszkają na terenie dzielnicy Łódź - Bałuty, w rejonie ulic: Rybna, Bazarowa, 

Limanowskiego, Zachodnia. Jest to rejon uznawany za jedną z enklaw biedy na terenie Łodzi. 

3. W zajęciach Punktu w 2008 roku wzięło udział 67 dzieci, przy czym 53 dzieci było w wieku 

poniżej 13 roku życia, natomiast pozostała grupa młodzieży w liczbie 14 była w wieku powyżej 

13 lat. Ze względu na potrzeby emocjonalne i intelektualne dzieci stworzono dwie grupy: starsza 

w wieku powyżej 13 lat i młodsza poniżej 13 lat. 

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

w poszczególnych dziedzinach nauki 

 uczestniczenie w zajęciach mających na celu rozwój twórczy - kulturalny dzieci – 

Zorganizowane zostały 4 plenery fotograficzno – plastyczne w ogrodzie botanicznym oraz  

3 wycieczki z przewodnikiem po starej Łodzi (ul. Piotrkowska, Księży Młyn, Cmentarz na 

Ogrodowej) 
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 organizowanie zajęć kulturowo – edukacyjnych dotyczących naszego regionu, historii, tradycji  

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

 prowadzenie zajęć integracyjno - ruchowych, które budowały relacje między uczestnikami 

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

Caritas do Ośrodka Caritas w Kolumnie 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, w okresie jesienno zimowym – wyjścia na 

lodowisko „Bombonierka”; 

 zorganizowanie całodniowej wycieczki do Arkadii, Nieborowa i Kołacinka – zwiedzanie parku 

jurajskiego z postaciami dinozaurów, zwiedzanie pałacu i ogrodu w Nieborowie i Arkadii oraz 

piknik w stadninie koni połączony z przejażdżką konną; 

 zorganizowanie całodniowej wycieczki do Warszawy (uczestniczyli w niej również 

wychowankowie ze świetlicy z ul Gdańskiej) - zwiedzanie Zamku Królewskiego, Cmentarza 

Powązkowskiego;  

 uczestniczenie w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych w siedzibie Punktu 

Wsparcia; 

 uczestniczenie w imprezach okolicznościowych organizowanych we współpracy ze Świetlicami 

Caritas tj. Dzień Dziecka, Spotkanie Wielkanocne, Pierwszy Dzień Wiosny; 

 dożywianie dzieci (dzieci codziennie otrzymywały kanapki i herbatę; kilka razy w miesiącu 

otrzymywały także słodycze i suchy prowiant; na Spotkaniu Wielkanocnym oraz Wigilijnym 

otrzymały paczki zawierające zarówno słodycze jak i artykuły spożywcze); 

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

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

Spotkanie Wielkanocne/; 

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

najbliższe sąsiedztwo (młodzież ze starszej grupy uczyła 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); 

 organizowanie Świąt i uroczystości religijnych (Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne). 

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; 

 uczestniczenie w wyjeździe integracyjnym w Kolumnie – 6-7 września – w wyjeździe 

uczestniczyło 30 osób (wychowankowie i pracownicy Punktu Wsparcia). 

 Zorganizowanie wystawy prac plastycznych i fotograficznych „Świat poza Rybną” - 10 grudnia 

2008 - prace wykonane przez dzieci i młodzież w trakcie trwania projektu o tym samym tytule. 

 współpraca ze Świetlicami Środowiskowymi Caritas przy ul Piotrkowskiej i Gdańskiej – 

współudział w organizowanych tam zajęciach otwartych podczas ferii zimowych oraz wakacji 

letnich – udział w programie twórczo – rekreacyjnym. 

 prowadzenie cyklicznych zajęć z wykorzystaniem artterapii - „Pudełko zwane wyobraźnią”. 

Były to zajęcia cykliczne odbywające się raz w tygodniu, w okresie od października do grudnia. 

Zajęcia miały na celu rozwój kreatywnego i twórczego myślenia, odkrycie potencjału każdego 

uczestnika oraz ukazanie wartości pracy grupy. 

 Prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych „Wezuwiusz”. Cykl zajęć podzielony był na  

5 tematycznych bloków. Cztery z nich zawierały podstawowe płaszczyzny związane  

z występowaniem przemocy (emocje, agresja, stres, konflikt), piąty blok dotyczył nabywania 
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umiejętności pomocowych, oraz jest podsumowaniem i zapoznaniem uczestników z wszelkimi 

instytucjonalnymi możliwościami pomocy dziecku, rodzinie w sytuacji przeżywania przez nich 

przemocy. 

4. Dzięki działalności Punkty Wsparcia „Przystanek 13” przyczyniono 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  

5. 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. 

 

I SZKOLNE KOŁA CARITAS 
1. W wyniku podjętych działań w 2008 roku powstało 15 Szkolnych Kół Caritas. Obecnie w Kołach 

Caritas działają: 5 Przedszkoli, 58 Szkół Podstawowych, 22 Gimnazja, 5 Liceów, 23 Zespoły 

Szkół, 6 Specjalnych Ośrodków oraz jedno Akademickie Koło Caritas. 

2. Działalność SKC w 2008 roku 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 jest nowo powstałe Akademickie Koło, które skupia studentów budząc w nich 

potrzebę wolontariatu.  

3. W styczniu w Szkole Podstawowej nr 70 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. 

4. W czerwcu 2008 roku został zorganizowany po raz piąty Piknik SKC. Podczas dwóch dni (5 i 6 

czerwca) Ośrodek kolonijny Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Kolumnie gościł wolontariuszy 

Szkolnych Kół Caritas, razem około 300 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Tematem 

przewodnim tych dni były postacie biblijne ze Starego Testamentu. Dzieci i młodzież wraz  

z opiekunami, podzieleni na grupy, uczestniczyli w rozwiązywaniu zagadek biblijnych. Do każdej 

postaci przyporządkowane było zadanie do wykonania. 

5. W listopadzie w ramach obchodów 64 Tygodnia Miłosierdzia z Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

w archikatedrze łódzkiej odprawiona została Msza święta poświęcona działalności Caritas. Wzięli 

w niej udział przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas. Księża Dyrektorzy, pracownicy  

i wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej przygotowali oprawę Mszy Świętej.  

6. W ramach obchodów Tygodnia Miłosierdzia przeprowadzona została akcja "Torba Miłosierdzia", 

w którą włączyły się Szkolne Koła Caritas.  

7. W grudniu 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. W pomoc związaną z przygotowaniem i poprowadzeniem akcji włączyli się licznie 

wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas z liceum.  

8. Również w grudniu po raz trzeci zaproponowano Szkolnym i Przedszkolnym Kołom Caritas nową 

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

w których wnętrzu jest postać Pana Jezusa w żłobku. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. 

Pieniądze zebrane podczas akcji zostały przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym 
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uczniom w danej szkole lub przedszkolu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także akcja 

“Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec, SKC przeznaczyły 

m.in.. na dożywienie Dzieci lub zakup przyborów Szkolnych dla uczniów znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej. 

9. Z okazji Dnia Wolontariusza 5 grudnia, zostały wysłane drogą mailową życzenia (w formie kartki 

z życzeniami wykonanej w programie Microsoft Office PowerPoint 2003) dla uczniów- członków 

SKC oraz Opiekunów. 

10. W anielskiej akcji “Serce na gwiazdkę” wzięły udział 24 Szkolne Koła Caritas. Objęto pomocą 

155 rodzin, w tym 366 dzieci. Opiekunowie SKC w porozumieniu z dyrekcją szkół, wytypowali 

grupę dzieci, których sytuacja materialna ich rodzin spełniała odpowiednie kryteria. Akcją została 

objęta cała rodzina, która otrzymała paczki świąteczne zgodne z indywidualnymi potrzebami 

członków rodziny. 

11. W akcji „Serce na gwiazdkę- czekolada”, wzięło udział 14 SKC. Wolontariusze zbierali w swoich 

szkołach smakołyki, które odpowiednio posegregowane dostarczyli do Magazynu Caritas. 

Słodycze zostały przeznaczone dla potrzebujących dzieci, których odwiedził Mikołaj. 

12. W dniu 11.12.2008, odbyło się Skupienie Adwentowe w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy 

ul. Łąkowej 40 w Łodzi. Zostały odprawione dwie Msze Święte z możliwością spowiedzi, na 

godz. 10.30 zaproszono Szkoły Podstawowe a na 12.00- Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne. 

Łącznie przybyło 22 SKC- 175 dzieci oraz 22 opiekunów. 

13. Cztery najbardziej wyróżniające się w swej działalności SKC, otrzymały bilety upoważniające do 

odebrania paczki w dniu 20.12.2008 z okazji akcji „Okaż Serce”. Bilety za pośrednictwem 

Opiekunów zostały przekazane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

wyróżniających się w działaniach szkolnych i pozaszkolnych oraz które nie otrzymały paczek 

świątecznych z innych źródeł np. z akcji „Serce na gwiazdkę”. 

 

Tabela 1. Zestawienie SKC i PKC z podziałem na dekanaty i parafie 

 

DEKANAT ŁÓDŹ - 

BAŁUTY 

Parafia Dobrego Pasterza Szkoła Podstawowa nr 58 

Publiczne Gimnazjum nr 14 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 

2 

Szkoła Podstawowa nr 153 
Parafia Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Pokoju 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 111 

Parafia Zesłania Ducha Świętego Szkoła Podstawowa nr 70 

Gimnazjum nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 175 

Parafia Świętego Michała 

Archanioła 

Szkoła Podstawowa nr 30 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

CHOJNY 

Parafia Najświętszej Maryi Panny 

Matki Odkupiciela 

Szkoła Podstawowa nr 109 

Parafia 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 
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Parafia Świętego Rafała 

Kalinowskiego 

Szkoła Podstawowa nr 130 

Parafia Świętego Wojciecha Gimnazjum nr 43 

Szkoła Podstawowa nr 162 

ZSO nr 5 

Parafia Zmartwychwstania 

Pańskiego 

Szkoła Podstawowa nr 110 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

DĄBROWA 

Parafia Matki Boskiej Anielskiej Szkoła Podstawowa nr 83 

Szkoła Podstawowa nr 113 

Przedszkole Miejskie nr 72 

Parafia Matki Boskiej Fatimskiej Szkoła Podstawowa nr 5 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy nr 1 

Parafia Świętej Anny Przedszkole Miejskie nr 65 

Parafia Świętego Maksymiliana Gimnazjum nr 45 

Szkoła Podstawowa nr 174 

Gimnazjum nr 44 

Szkoła Podstawowa nr 64 

Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie 

Gimnazjum 

Parafia Trójcy Przenajświętszej Szkoła Podstawowa nr 149 

Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

OLECHÓW 

Parafia Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

Szkoła Podstawowa nr 204 

Parafia Świętego Jana Ewangelisty Szkoła Podstawowa nr 205 

Gimnazjum nr 36 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

RADOGOSZCZ 

Parafia Najświętszego Serca 

Jezusowego 

Szkoła Podstawowa nr 55 

Szkoła Podstawowa nr 65 

Parafia Najświętszej Maryi Panny 

Łaskawej  

Szkoła Podstawowa nr 101 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

RETKINIA 

Parafia Chrystusa Króla Szkoła Podstawowa nr 164 

Szkoła Podstawowa nr 41 

Parafia Świętej Rodziny Szkoła Podstawowa nr 44 

Publiczne Gimnazjum nr 22 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

RUDA 

Parafia Błogosławionej Urszuli 

Ledóchowskiej 

XX Liceum Ogólnokształcące 

Parafia Najświętszej Imienia Maryi Publiczne Gimnazjum nr 42 

Parafia Świętego Franciszka z Asyżu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 42 

Parafia Świętego Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny 

Szkoła Podstawowa nr 125 

Publiczne Gimnazjum nr 38 

Parafia Świętego Łukasza 

Ewangelisty 

IX Liceum Ogólnokształcące 

DEKANAT ŁÓDŹ- 

STOKI 

Parafia Matki Boskiej Różańcowej Gimnazjum nr 33 

Szkoła Podstawowa nr 145 

Parafia Opatrzności Bożej Szkoła Podstawowa nr 81 

Szkoła Podstawowa nr 120 

Parafia Świętej Doroty i Świętego 

Jana Chrzciciela 

Szkoła Podstawowa nr 203 
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Parafia Świętej Elżbiety Węgierskiej Zespół Szkół Specjalnych nr 3 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne 

Gimnazjum Spółki Fronimos 

Parafia Świętego Wincentego 

Pallottiego 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla 

Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

ŚRÓDMIEŚCIE 

Parafia Archikatedralna pw. Św. 

Stanisława Kostki 

Szkoła Podstawowa nr 14 

Gimnazjum nr 5 

Zespół Szkół Społecznych nr 1 

Szkoła Podstawowa nr 46 

Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej Szkoła Podstawowa nr 152 

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 

Parafia Najśw. Imienia Jezus ZSS nr 6 

Parafia Podwyższenia Świętego 

Krzyża 

Szkoła Podstawowa nr 160 

Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla 

Dzieci Słabosłyszących 

Liceum Ogólnokształcące nr XXI 

 

Parafia Świętego Mateusza 

Ewangelisty 

Szkoła Podstawowa nr 26 

Gimnazjum nr 26 

Parafia Świętej Faustyny Kowalskiej Szkoła Podstawowa nr 10 

Parafia Miłosierdzia Bożego Gimnazjum nr 7 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

TEOFILÓW 

Parafia Niepokalanego Serca Najśw. 

Maryi Panny 

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 

Parafia Świętego Jana Chrzciciela Szkoła Podstawowa nr 169 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

WIDZEW 

Parafia Świętego Alberta 

Chmielowskiego 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 

Parafia 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 

Parafia Świętego Kazimierza Zespół Szkół Specjalnych nr 4 

Gimnazjum nr 30 

Parafia Chrystusa Odkupiciela Przedszkole Miejskie nr 140 

DEKANAT ŁÓDŹ – 

ŻUBARDŹ 

Parafia Świętego Antoniego z 

Padwy 

Szkoła Podstawowa nr 166 

Parafia Świętego Józefa Oblubieńca 

Najśw. Maryi Panny 

Gimnazjum nr 24 

Parafia Świętego Marka Ewangelisty Gimnazjum nr 12  

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 

Parafia Najświętszego Zbawiciela Gimnazjum nr 19 

Parafia Świętych Archaniołów Rafał 

i Michała 

Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

DEKANAT 

ALEKSANDROWSKI 

Parafia Świętego Józefa Oblubieńca 

NMP 

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach 

DEKANAT DŁUTOWSKI Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa i Trzech króli 

Szkoła Podstawowa w Dłutowie 

Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 

Szkoła Podstawowa w Krobanowie 

DEKANAT 

KARSZNICKI 

Parafia Narodzenia Najśw. Maryi 

Panny 

Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie 

Łódzkim 

DEKANAT 

KONSTANTYNOWSKI 

Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 

Lutomiersku 

Parafia Niepokalanego Poczęcia 

NMP i Świętego Michała Archanioła 

I LO 
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DEKANAT ŁASKI Parafia Świętego Józefa Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Słowiku 

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie 

DEKANAT 

OZORKOWSKI 

Parafia Miłosierdzia Bożego Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach 

Przedszkole Miejskie nr 15 

DEKANAT PABIANICKI Parafia NMP Różańcowej Szkoła Podstawowa nr 5 Pabianice 

Parafia Świętego Maksymiliana 

Kolbego 

Szkoła Podstawowa nr 13 

Parafia Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

Gimnazjum w Ksawerowie 

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie 

Parafia Św. Mateusza Apostoła  

Ewangelisty i św. Wawrzyńca 

Męczennika 

Zespół Szkół nr 1, Pabianice 

Parafia Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny 

Gimnazjum nr 1 

DEKANAT 

PIOTRKOWSKI 

Parafia Świętego Wojciecha Szkoła Podstawowa Dąbrówka Duża, 

Dąbrówka Duża, Brzeziny, 

Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, 

Stryków 

DEKANAT 

STRYKOWSKI 

Parafia Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie 

Mazowieckim 

DEKANAT 

TOMASZOWSKI 

Parafia Świętego Witalisa 

Męczennika  

Szkoła Podstawowa nr 1 

DEKANAT TUSZYŃSKI Parafia Świętego Jana Chrzciciela Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

Publicznego w Buczku 

DEKANAT ZELOWSKI Parafia Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 

Zgierzu 

DEKANAT ZGIERSKI Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady Szkoła Podstawowa nr 11 

Parafia Świętego Mikołaja Biskupa Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w 

Wolborzu 

DEKANAT WOLBORSKI Parafia pw. Świętego Jana 

Chrzciciela 

Szkoła Podstawowa Brzyków 

 

J BIURO WOLONTARIATU 
A. W roku 2008 Biuro Wolontariatu realizowało dwa projekty. Jeden z nich nosił nazwę – 

„Wybieram wolontariat – promowanie idei wolontariatu”.  

1. Projekt realizowany był realizowany od maja do grudnia 2008 roku. Głównym celem 

realizowanego zadania było upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, a także zwiększenie 

aktywności społecznej osób chcących bezinteresownie pomagać. Beneficjentami byli ludzie 

młodzi, jak i w wieku emerytalnym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobyli nowe doświadczenia, 

pogłębili wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu opieki nad osobami chorymi.  

Realizacja projektu umożliwiła promowanie idei wzajemnej międzyludzkiej pomocy i działania 

nie dla zysku. Podniosła w pewnym stopniu świadomość społeczną dotyczącą problemów 

lokalnych, jak i potrzeby wsparcia osób potrzebujących. Zaplanowane cele i założenia zadania 

zostały zrealizowane.  

2. Beneficjantami projektu byli mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego. Zarówno kobiety jak  

i mężczyźni w przedziale wiekowym od 20 do 65 lat. W kursie uczestniczyły 72 osoby, w tym 41 

osób to stali uczestnicy kursu, zaś 31 osób to wolni słuchacze. Najczęściej są to osoby czynne 

zawodowo, które w wolnym czasie chcą pomagać innym potrzebującym ludziom. 

3. W ramach zrealizowanego projektu podjęte zostały następujące działania: 
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 promowanie idei wolontariatu: przygotowanie oraz dystrybucja plakatów i ulotek dotyczących 

projektu „Wybieram wolontariat – promowanie idei wolontariatu”, utworzenie podstrony www 

na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, gdzie zamieszczone zostały informacje 

dotyczące realizacji projektu;  

 zakup wyposażenia: zostały zakupione dwa laptopy służące do szkoleń oraz pracy w biurze 

wolontariatu, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, lampki oraz tablice korkowe.  

 zakup materiałów szkoleniowych: po każdym wykładzie kursanci otrzymywali materiały 

szkoleniowe, a po ukończeniu kursu, zaświadczenia, certyfikaty. (do sprawozdania dołączone 

zostały materiały jakie otrzymywali kursanci w trakcie trwania projektu)   

 prowadzenie szkoleń I: od początku realizacji projektu prowadzone były szkolenia I stopnia, w 

formie wykładowej i praktycznej. Tematyka zajęć podzielona była na dwa bloki. Pierwszy 

dotyczył wolontariatu domowego z zakresu pracy wolontaryjnej oraz opieki w domach. Drugi 

poświęcony był wolontariatowi hospicyjnemu, który uprawnia do posługi w domach osób 

ciężko chorych. Obydwa programy zawierały wszystkie ważne informacje dotyczące 

wolontariatu jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do pełnienia posługi; Łącznie kurs 

obejmował 76 godzin zegarowych, natomiast w ramach projektu sfinansowanych zostało 40 

godzin zegarowych. W kursie uczestniczyły 72 osoby, w tym 41 to osoby zapisane na kurs, 

natomiast 31 to tak zwani wolni słuchacze. ( w załączniku lista osób biorących udział  

w kursie)  

 prowadzenie szkoleń II stopnia: były to szkolenia ustawiczne, nieobowiązkowe. Tego typu 

szkolenia miały formę otwartą, ich tematyka zależała od zgłaszanych potrzeb i problemów,  

z którymi borykają się wolontariusze. Pierwsze szkolenie II stopnia odbyło się we wrześniu:  

a. 18.09.2008 – Tytuł szkolenia – „Fizjoterapia w obrzęku limfatycznym”. Szkolenie 

poprowadził mgr Dariusz Jędrzejczyk – fizjoterapeuta Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej 

Caritas, szkolenie trwało 2 h, uczestniczyło 18 osób  

b. 16.10.2008 – Tytuł szkolenia – „Najczęstsze zaburzenia układu moczowego u chorób 

paliatywnych”. Szkolenie poprowadziła dr Iwona Sitarska – specjalista anestezjolog Zespołu 

Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas, szkolenie trwało 2 h, uczestniczyło 19 osób 

c. 20.11.2008 – Tytuł szkolenia – „Korzystanie z systemu opieki zdrowotnej. Realizacja potrzeb 

socjalnych chorych”. Szkolenie poprowadziła Iwona Jordańska – Moszyńska – pracownik 

socjalny Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas, szkolenie trwało 2 h, uczestniczyło 18 

osób 

d. 11.12.2008 – Tytuł szkolenia – „Możliwość pomocy chorym w systemie opieki zdrowotnej”. 

Szkolenie poprowadził mgr Leszek Jerzewski – pracownik Zespołu Domowej Opieki 

Hospicyjnej Caritas, szkolenie trwało 2 h, uczestniczyło 17 osób. 

 staże wolontaryjne: odbywały osoby, które ukończyły szkolenia I stopnia. Aby otrzymać 

świadectwo stażu, każdy wolontariusz zobligowany był do odbycia 100 godzin stażu  

w wybranej placówce. Staże wolontaryjne pozwalały zdobyć praktyczne umiejętności. Jedna  

z grup (grupa A) odbywała staże wolontaryjne w domach podopiecznych Hospicjum Caritas, 

pod opieką pielęgniarki. Natomiast druga grupa (grupa B) odbywała staże w Domu Dziennego 

Pobytu Caritas lub w innych Domach Pomocy Społecznej z terenu Łodzi. Łączna liczba osób 

biorących w stażach to 35 osób. W grupie A – hospicyjnej brało udział 17 osób, natomiast  

w grupie B – opieka domowa udział w stażach wzięło 18 osób. 6 osób zapisanych na kurs nie 

podeszło do stażu wolontaryjnego.  

 wyjazdy szkoleniowo – integracyjno – formacyjne: w czasie trwania projektu odbyły się dwa 

wyjazdy szkoleniowo – integracyjno – formacyjne do Drzewocin, podczas których 

przeprowadzone zostały szkolenia. 
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a. Pierwszy wyjazd odbył się w dniach 24 – 25 maja 2008 roku. Tematyka szkolenia to – 

„Służba hospicyjna”. Szkolenie poprowadził ks. Leszek Woroniecki. W szkoleniu brało 

udziały 42 osoby. 

b. Drugie szkolenie odbyło się w dniach 13 – 14 września 2008 roku. Tematyka szkolenia to – 

„Cierpienie w Biblii”. Szkolenie poprowadził ks. Marek Wochna. W szkoleniu uczestniczyły 

44 osoby.  

 Wyjazd integracyjny – jednodniowy: W dniu 25 października 2008 kolejna grupa wolontariuszy 

posługujących w Caritas uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Nieborowa.  Tym razem 

w „Stajni u Kowala” bawili się wolontariusze i kursanci Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej 

Caritas oraz wolontariatu domowego. Podczas wspólnej zabawy wszyscy mieli możliwość 

spróbowania swoich sił w jeździe konnej w siodle, przejażdżkę wozem traperskim oraz 

zwiedzanie stajni i karmienie koni.  Pomiędzy zabawami zorganizowano naukę tańca country. 

Integracji towarzyszyły radość, dobry humor oraz pyszne jedzenie. W spotkaniu uczestniczyło 

48 osób.  

B. Drugi projekt nosił nazwę „Upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu. Zwiększanie 

szans na rynku pracy poprzez aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.” 

1. Założeniem projektu było upowszechnianie, wspieranie i promowanie idei wolontariatu a tym 

samym przyczynienie się do aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Projekt adresowany był do grup objętych ryzykiem wykluczenia społecznego ze 

względu na ich wiek, status materialny i społeczny, wykształcenie czy też pochodzenie 

środowiskowe. Ponadto adresowany był również do dużej grupy osób chcących zdobyć nowe 

doświadczenie zawodowe, które ułatwi im w przyszłości konstruktywne poruszanie się po rynku 

pracy. 

2. W trakcie realizacji projektu zgodnie z założeniami, wybrano trzy grupy docelowe:  

 Grupa A - Młodzież po ukończeniu 16 roku życia, rekrutująca się z byłych wychowanków 

placówek opiekuńczych. W projekcie zakładano, że będzie to młodzież pochodząca z placówek 

Caritas, jak również innych placówek wsparcia dziennego z terenu miasta Łodzi Niestety, 

zaproszone placówki do współpracy nie odpowiedziały na ofertę. W sumie w tej części projektu 

wzięły udział 4 placówki: 

a. Świetlica Środowiskowa przy ul Gdańskiej 111 

b. Świetlica Środowiskowa przy ul Czarnieckiego 4 

c. Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Piotrkowskiej 85 

d. Punkt Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rybnej 13. 

 Charakterystyka grupy A 

a. Dla młodego człowieka przejście etapu od bycia wychowankiem do bycia wolontariuszem jest 

trudne, zwłaszcza, jeżeli pełni posługę w swojej macierzystej placówce. Dlatego też potrzebny 

był program szkoleniowo – edukacyjny, który pozwolił młodym ludziom przejść tą trudną 

drogę w sposób konstruktywny, akceptowany społecznie i rozwojowy dla nich samych. 

Doświadczenie wolontariatu dla młodego człowieka, pochodzącego z rodzin patologicznych, 

ubogich, bezrobotnych było często jedynym obrazem pracy zawodowej. Osoby te nie miały 

możności obserwowania zaangażowania zawodowego i związanych z tym postaw i zachowań 

u swoich najbliższych w domu. To właśnie podczas wolontariatu zdobywali oni te cenne 

umiejętności, zachowania i postawy, które tak bardzo potrzebne będą w pracy zawodowej 

osoby dorosłej. 

 Grupa B - 50+ - osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, niepracujące zawodowo. 

 Charakterystyka grupy B 
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a. W tej grupie projektowej uczestniczyły osoby starsze, w wieku wczesnoemerytalnym, których 

kondycja psychofizyczna jest dobra, a nie pracując zawodowo czują się bezużyteczni, tracą 

sens życia. Przejście od stanu czynnego zawodowo do stanu nieczynnego, obciążone jest 

dużym stresem i przyczynia się w dużej mierze do poczuciu izolacji, wykluczenia poza nawias 

społeczny. Program Caritas odpowiedział na te problemy uaktywniając tzw. Wolontariat 50+. 

Dzięki niemu osoby w wieku emerytalnym mogły wykorzystywać swą wiedzę, doświadczenie 

i siły w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. 

 Grupa C - Absolwenci szkół (ew. studenci), osoby bezrobotne chcący zdobyć doświadczenie 

zawodowe.  

 Charakterystyka grupy C 

a. Dla osób w tej grupie projektowej pracy wolontarystycznej spowodowana była panującą 

sytuacją na obecnym rynku pracy, gdzie oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, wiedzy 

teoretycznej wymaga się również doświadczenia w zawodzie. Podczas pracy wolontariusz 

nabywali umiejętności, które stają się bardzo przydatne w późniejszej karierze zawodowej, 

czasami nawet są czynnikiem decydującym przy ubieganiu się o konkretną pracę. Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej umożliwiała zdobycie doświadczenia zawodowego w wielu 

dziedzinach. Znajdowali tu możliwość realizowania swoich umiejętności zawodowych nie 

tylko osoby bezrobotne, ale również studenci i absolwenci uczelni wyższych. Osoby 

pozostające na długotrwałym bezrobociu, zagrożone wykluczeniem społecznym mogły 

zdobyć doświadczenie zawodowe, w ramach takich kierunków jak: pedagogika, psychologia 

czy praca socjalna. Mogły zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie pomocy innym, pracy z 

ludźmi, pisania projektów i programów itp.  

3. Projekt adresowany był do grup objętych ryzykiem wykluczenia społecznego ze względu na ich 

wiek, status materialny i społeczny, wykształcenie czy też pochodzenie środowiskowe. Ponadto 

adresowany był również do dużej grupy osób chcących zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, 

które ułatwi im w przyszłości konstruktywne poruszanie się po rynku pracy. Były to osoby  

z terenu województwa łódzkiego. 

a. Młodzież po ukończeniu 16 roku życia, rekrutująca się z byłych wychowanków placówek 

opiekuńczych Caritas (Świetlic Środowiskowych, Punktu Wsparcia) – 19 osób 

b. 50+ - osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, niepracujące zawodowo. – osoby 

zgłaszające się same, członkowie parafialnych zespołów Caritas, osoby odpowiadające na 

ogłoszenia i plakaty Biura Wolontariatu Caritas – 86 osób 

c. Absolwenci szkół (ew. studenci), osoby bezrobotne chcący zdobyć doświadczenie zawodowe 

- osoby zgłaszające się same, beneficjenci Ośrodka Aktywności Zawodowej i Społecznej 

Caritas (OAZiS), osoby odpowiadające na ogłoszenia i plakaty Biura Wolontariatu Caritas 

(około 26 osób) 

 

K PARAFIALNE ZESPOŁY CHARYTATYWNE 
1. Obecnie na terenie Archidiecezji Łódzkiej powołanych jest 28 Parafialnych Zespołów Caritas. 

Wolontariusze PZC działają n terenie parafii, docierają wszędzie tam gdzie ich pomoc jest 

potrzebna. Włączają się chętnie w akcje(np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Kartki 

Wielkanocne, Chleb Miłości, Serce na Gwiazdkę i inne) oraz programy, które prowadzone są 

przez Łódzką Caritas. Parafialne Zespoły Caritas są podstawową jednostką organizacyjną Caritas. 

Raz w miesiącu odbywają się spotkania dla wolontariuszy posługujących w Parafialnych 

Zespołach Caritas. 

2. Poniżej przedstawiony jest wykaz Parafialnych Zespołów Caritas: 

 Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi 
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 Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi 

 Parafia Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Łodzi 

 Parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi 

 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Łodzi 

 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacogue w Łodzi 

 Parafia Najświętszej Eucharystii w Łodzi 

 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi 

 Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi 

 Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi 

 Parafia Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa w Łodzi 

 Parafia Opatrzności Bożej w Łodzi 

 Parafia Świętej Elżbiety Węgierskiej i Błogosławionego Ojca Anastazego Panakiewicza  

w Łodzi 

 Parafia Świętego Wincentego Pallottiego w Łodzi 

 Parafia Archikatedralna p.w. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi 

 Parafia Najświętszego Imienia Pana Jezusa w Łodzi 

 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi 

 Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi 

 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego Marii Klareta 

w Łodzi 

 Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi 

 Parafia Świętego Kazimierza w Łodzi 

 Parafia Chrystusa Odkupiciela w Łodzi 

 Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Łodzi  

 Parafia Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi 

 Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. 

 Parafia Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi. 

 Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. 

 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim. 

3. 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.  

 

III. AKCJE 
1. Spotkanie gwiazdkowe w Teatrze Wielkim 

W sobotę, 12 stycznia 2008 roku, w Teatrze Wielkim w Łodzi, ponad 

1000 dzieci z ubogich rodzin z województwa łódzkiego wzięło udział 

w noworocznym spotkaniu gwiazdkowym pod hasłem „Strefa 

Dzieciom”, przygotowanym przez Łódzką Specjalną Strefę 

Ekonomiczną oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Dzięki hojności 

firm z ŁSSE dzieci otrzymały słodki poczęstunek, obejrzały balet 

„Kopciuszek” i dostały paczki ze słodyczami. W rolę Mikołajów 
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wcielili się już tradycyjnie biznesmeni firm działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

którym pomagali wolontariusze Szkolnych Kół Caritas – licealiści i gimnazjaliści z Łodzi. Młodych 

widzów, gości oraz sponsorów spotkania przywitali ze sceny Teatru Wielkiego: Miss Polonia 2007 

Barbara Tatara, p. Marek Cieślak – Prezes Zarządu ŁSSE S.A. oraz ks. Jacek Ambroszczyk - Dyrektor 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 

2. Bal karnawałowy dla seniorów 

W ostatni dzień karnawału, 5 lutego 2008 roku, w godz. 15.00 – 

20.00, w salach Pałacu Poznańskiego, przy ul. Ogrodowej 15 w 

Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała bal 

karnawałowy dla 250 seniorów. 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. Jak przystało na ostatkowy wieczór 

spośród uczestników imprezy, którzy przybyli 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. W przerwach pomiędzy tańcami seniorzy zjedli uroczysty 

posiłek. 

 

4. Jałmużna wielkopostna 2008 

Już po raz trzeci Caritas Archidiecezji Łódzkiej na zbliżający się Wielki Post przygotowała kampanię 

zachęcającą do ożywienia tradycji jałmużny wielkopostnej, która 

polega na dawaniu owoców swoich wyrzeczeń dla potrzebujących. 

Hasłem tegorocznej kampanii są słowa: „Bądźmy uczniami 

Chrystusa”. Dla realizacji kampanii Caritas przygotowała 103 tysiące 

skarbonek. Podobnie, jak w roku ubiegłym, skarbonki są dostępne w 

parafiach archidiecezji łódzkiej. Jałmużna wielkopostna jest osobistą 

ofiarą każdego wiernego – każdy bowiem może zrezygnować z jakiejś 

przyjemności w Wielkim Poście i złożyć ofiarę do skarbonki. Owoce 

jałmużny przeznaczone są w tym roku na pomoc osobom chorym i 

biednym w parafii, świadczoną przez Parafialne Zespoły Caritas, bądź przez inne grupy parafialne. 

 

4. Dzień Chorego z Łódzką Caritas 

W poniedziałek, 11 lutego 2008 roku, z okazji Światowego Dnia Chorego, dyrektorzy i wolontariusze 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej odwiedzili najmłodszych pacjentów 

na dziecięcych oddziałach łódzkich szpitali. Wolontariusze ze 

Szkolnego Koła Caritas w XX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi 

spotkali się z dziećmi w Szpitalu Klinicznym nr 4 im. M. 

Konopnickiej, przy ul. Spornej oraz Centrum Zdrowia Matki Polki, 

przy ul. Rzgowskiej. Mali pacjenci oprócz uśmiechu i słów 

wsparcia wolontariuszy Łódzkiej Caritas otrzymali słodkie 

upominki. 

 

5. Dary dla pododdziału preadopcyjnego 

We wtorek, 11 marca 2008 roku, o godz. 12.00, przedstawiciele Caritas Archidiecezji Łódzkiej i 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazali dary dla podopiecznych Pododdziału 
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Preadopcyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi, przy ul. Sterlinga 13. To 

już kolejne wspólne przedsięwzięcie Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej na rzecz dzieci w regionie łódzkim. W ubiegłym roku wspólnym staraniem wsparto 

Oddział Preadopcyjny, a od kilku lat obie instytucje organizują wspólnie akcję gwiazdkową w Teatrze 

Wielkim dla ubogich dzieci. W spotkaniu na Pododdziale Preadopcyjnym uczestniczyli ks. Jacek 

Ambroszczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, p. Krzysztof Grzywaczewski, wiceprezes 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dyrektor, ordynator i personel oddziału. Nie zabrakło 

również przedstawicieli mediów. Dzięki finansowemu wsparciu ŁSSE, Łódzka Caritas zakupiła dla 

najmłodszych komplety ubranek, pościel, kocyki, pieluchy, akcesoria dla niemowląt (smoczki, 

chusteczki, nożyczki), specjalny koszt na pieluchy, leżaczek, stolik lekarski oraz farby i kolorowe 

grafiki na ściany (do odnowienia pomieszczeń Oddziału). 

 

6. Wielkanocne Dzieło Caritas 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, po raz szósty przygotowała 

Wielkanocne Dzieło Caritas, w celu pozyskania środków na 

działalność charytatywną. Tradycyjnie przed świętami 

wielkanocnymi rozprowadziliśmy poprzez parafie 

Archidiecezji Łódzkiej i Szkolne Koła Caritas, prawie 13,5 

tysiąca Chlebków Miłości i ponad 6 tysięcy Cukrowych 

Baranków Wielkanocnych. Środki pozyskane w ramach 

Wielkanocnego Dzieła zostały przeznaczone na dożywianie 

oraz leki dla osób chorych i starszych. 

 

7. Kolonie letnie Caritas 

Jak co roku, w wakacje, ośrodki kolonijne Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej tętnią życiem. Dzieci i młodzież rozpoczęli swój 

wypoczynek letni w Drzewocinch, Kolumnie i Rochnej. Już wkrótce 

koloniści zawitają również do ośrodka w Poświętnem. Łódzka Caritas 

organizuje w tym roku wypoczynek letni w 4 ośrodkach dla 800 

dzieci z regionu łódzkiego – łącznie 10 turnusów kolonijnych. 

 

 

8. Pomoc dla poszkodowanych w sierpniu 2008 roku 

 Caritas Archidiecezji Łódzkiej zwraca się z prośbą do wszystkich, 

którzy mogą udzielić wsparcia finansowego poszkodowanym 

wskutek sierpniowych anomalii pogodowych, o wpłaty na konto 

bankowe: Bank Pekao S.A. V O/Łódź nr: 

48124015451111000011655077 z dopiskiem „Poszkodowani - 

sierpień 2008”. Za wszelkie ofiary składamy „Bóg zapłać”! 

 

9. Zbiórka na rzecz poszkodowanych w Polsce, Gruzji i na 

Ukrainie 

a. W niedzielę, 31 sierpnia 2008 roku, w parafiach Archidiecezji Łódzkiej przeprowadzona 

została zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych przez anomalie pogodowe w Polsce, 

powódź na Ukrainie oraz w wyniku działań wojennych w Gruzji. Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej dziękuje wszystkim, którzy udzielili wsparcia finansowego poszkodowanym. 770 

zniszczonych budynków, dziesiątki samochodów i maszyn rolniczych – to tragiczny bilans 
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nawałnic, jakie przeszły nad miejscowościami w woj. opolskim, śląskim i łódzkim. Tysiące 

osób straciło dach nad głową. 

b. Powódź, jaka miała miejsce w dniach 23 – 26 lipca br., przyniosła ogromne straty na terenach 

południowo-zachodniej Ukrainy (w obwodach iwanofrankowskim, lwowskim, zakarpackim, 

czerniowieckim oraz tarnopolskim). Woda podtopiła 40 tysięcy budynków oraz zalała 34 

tysiące hektarów pól uprawnych. Bez prądu pozostawało około 300 miejscowości. Zniszczone 

zostało 400 mostów i około 680 kilometrów dróg. Około 15 tysięcy ludzi ewakuowano z 

zatopionych terenów. Straty wyrządzone przez żywioł wynoszą według różnych źródeł od 600 

mln do 1 mld dolarów. Władze Ukrainy ogłosiły na tych terenach stan klęski żywiołowej,  

a Caritas Ukraina zwróciła się za pośrednictwem Caritas Internationalis do wszystkich ludzi 

dobrej woli o szybką i hojną pomoc. Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne już pomagają 

powodzianom dostarczając lekarstwa, żywność, odzież. Skala potrzeb, zwłaszcza gdy chodzi 

o mieszkańców wiosek dotkniętych powodzią, jest ogromna. Wiele rodzin utraciło dach nad 

głową, warsztaty pracy oraz dorobek całego swego życia. 

c. Działania wojenne na terenach Gruzji przyniosły wiele zniszczeń i spowodowały falę 

uchodźców. Bez dachu nad głową pozostają dziesiątki tysięcy ludzi. Potrzebne są pilnie 

lekarstwa, odzież, żywność, koce, tymczasowe schronienia. Caritas Polska przesłała już 

pierwszy transport z pomocą humanitarną dla mieszkańców Gruzji i Osetii zawierający 

lekarstwa i środki opatrunkowe. 

d.  

10. Piórnik 2008 

Tradycyjnie z początkiem roku szkolnego Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej i Centrum Filmowe HELIOS zorganizowały akcję 

charytatywną pod hasłem „Piórnik”. Celem akcji była zbiórka 

artykułów, które posłużą do przygotowania wyprawek szkolnych 

dla dzieci z ubogich rodzin, znajdujących się pod opieką Łódzkiej 

Caritas. Z przekazanych przez naszych dobrodziejów przyborów 

szkolnych udało się skompletować 50 wyprawek. Każdy, kto 

przyniósł do kasy kina „Bałtyk” lub do siedziby Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej (ul. Gdańska 111 – I piętro) artykuły 

szkolne o wartości minimum 20,00 zł konieczne do skompletowania wyprawki. tj.: piórniki, tornistry, 

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

itp., otrzymał 2 bezpłatne bilety na seans filmowy dla dzieci. Projekcja filmu „WALL.E” miała 

miejsce 13 i 14 września 2008 roku, o godz. 10.00 w kinie „Bałtyk”. Przed pokazem filmu, 

organizatorzy akcji przygotowali dla młodych widzów konkursy z nagrodami. 

 

11. 64. Tydzień Miłosierdzia 

a. 28 września 2008 roku, pod hasłem „Uczeń Chrystusa – sługą 

miłosierdzia”, rozpoczął się 64. Tydzień Miłosierdzia, którego celem 

jest uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy bliźnim - chorym, 

samotnym, bezrobotnym i bezdomnym. Obchody Tygodnia 

Miłosierdzia są okazją do prezentacji działań organizacji 

charytatywnych i zachętą do aktywnego włączania się w dzieła 

miłosierdzia. Caritas Archidiecezji Łódzkiej organizuje w tym czasie 

akcję „Torba Miłosierdzia”. W wymiarze duchowym darczyńcy, 

dobrodzieje, współpracownicy i wolontariusze Łódzkiej 

Caritas uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej pod 



32 | S t r o n a  

 

przewodnictwem Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego, we wtorek, 30 września, o godz. 18.00 

w łódzkiej archikatedrze.  

b. Jak co roku, w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia w archidiecezji łódzkiej włączają się w sposób 

szczególny Parafialne Zespoły Charytatywne oraz Szkolne Koła Caritas, które w ramach akcji 

„Torba Miłosierdzia” pomagają w zbiórce artykułów spożywczych i chemicznych dla najbardziej 

potrzebujących. 

c. Wzorem lat ubiegłych w Tygodniu Miłosierdzia Łódzka Caritas wręcza również nagrodę Anioła 

Miłości Bliźniego dla instytucji, która wspiera działalność charytatywną Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej i wykazując „wyobraźnię miłosierdzia” promuje postawę miłości bliźniego. 

Tegorocznym laureatem nagrody jest Atlas Sp. z o.o. 

d. Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Biskup Grzegorz 

Balcerek przypomina, że „św. Jan Apostoł wzywa wszystkich uczniów Chrystusa, by nie miłowali 

„słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Okazją do głębszego zastanowienia się nad tym 

przesłaniem Ewangelisty jest właśnie 64. Tydzień Miłosierdzia, którego obchody zaplanowano  

w dniach od 28 września do 4 października 2008 roku.  

e. Poprzez tegoroczne hasło Tygodnia Miłosierdzia „Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia” - które 

nawiązuje do tematu programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce („Bądźmy uczniami 

Chrystusa”) - Komisja Charytatywna chce zachęcić do przemyślenia i ewentualnej weryfikacji 

swojej postawy ucznia Chrystusa w aspekcie zaangażowania na polu miłosierdzia 

chrześcijańskiego - podkreśla bp Balcerek. 

 

12. Torba Miłosierdzia 2008 

W łódzkich parafiach trwają przygotowania do akcji „Torba Miłosierdzia”, którą Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej organizuje w ramach obchodów 64. Tygodnia 

Miłosierdzia. Celem akcji jest zbiórka artykułów spożywczych i 

chemicznych z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących. W 

parafiach archidiecezji łódzkiej od niedzieli, 24 września, 

dostępne są specjalnie przygotowane torby ze znakiem Caritas i 

uczynkami miłosierdzia, do których wierni mogą zapakować 

produkty żywnościowe i chemiczne, a następnie dostarczyć do 

koszy ustawionych w świątyniach parafialnych. Zapraszamy do 

udziału w akcji i prosimy o ofiarne wsparcie. Przeprowadzenie 

akcji nie byłoby możliwe bez zaangażowania duszpasterzy i Parafialnych Zespołów Charytatywnych, 

którzy koordynują zbiórkę w parafiach. Do akcji włączają się również członkowie Szkolnych Kół 

Caritas, którzy będą zbierać dary w szkołach lub wspomogą zbiórkę w parafiach. Zbiórka darów 

trwała do 5 października, a następnie zebrane dary przekazane zostały potrzebującym za 

pośrednictwem Punktu Pomocy Charytatywnej Łódzkiej Caritas, Parafialnych Zespołów 

Charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas. 

 

13. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2008 

Tradycyjnie w adwencie Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

przeprowadziła akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Celem akcji było rozprowadzanie specjalnych świec, które 

płonąc na wigilijnych stołach symbolizują jedność i pamięć o 

dzieciach, które potrzebują naszej pomocy. Dzięki funduszom 

zebranym ze sprzedaży świec w ubiegłych latach organizowano 

dożywianie dla dzieci, paczki świąteczne oraz wypoczynek dla 

dzieci i młodzieży. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
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Dzieciom dostępne były w parafiach Archidiecezji Łódzkiej od pierwszej niedzieli Adwentu. Świece 

rozprowadzali również wolontariusze Szkolnych Kół Caritas. W dniach 17 – 22 grudnia pracownicy 

Łódzkiej Caritas i ZAZ prowadzili sprzedaż świec w Manufakturze i Selgros Cash & Carry. 

 

14. Serce na gwiazdkę 2008 

a. W dniach 1 – 11 grudnia 2008 roku Mikołaje i Aniołki, wolontariusze Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej, obdarowali prezentami 1100 dzieci w ich 

domach w ramach akcji charytatywnej dla dzieci – 

„Serce na gwiazdkę”. Dla kolejnych 1000 dzieciaków 

Łódzka Caritas przygotowała prezenty, które przekażą 

fundacje, szpitale, ochronki, domy dziecka i parafialne 

zespoły charytatywne, które poprosiły o pomoc w 

zorganizowaniu świątecznej pomocy. Każda z 

mikołajkowo-aniołkowych ekip uczestniczących w 

„Sercu na gwiazdkę” przyniosła dzieciom prezenty 

spakowane „na miarę”, z uwzględnieniem płci i wieku 

dziecka. Dodatkowym podarkiem były bilety do kina „Bałtyk” oraz paczka rodzinna z artykułami 

spożywczymi i kosmetykami dla 450 rodzin objętych akcją w Łodzi i w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

b. W tym roku w rolę Mikołajów i Aniołów odwiedzających dzieci w domach wcielili się patroni 

honorowi oraz przedstawiciele patronów medialnych i sponsorów akcji. Do domów dzieci 

pojechały 4 niecodzienne pary: prezes Tele-Taxi 6400-400 Mariusz Bedyniak z prezesem 

Interkobo Sp. z o.o. Elżbietą Kulawinek, Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek z Wojewodą 

Łódzkim Jolantą Chełmińską, prezes MPK-Łódź, Krzysztof Wąsowicz z redaktor naczelną 

łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”, Barbarą Piegdoń-Adamczyk oraz Prezydent Miasta Łodzi 

Jerzy Kropiwnicki z prezesem Telewizji TOYA, Barbarą Mrozińską-Badura. Wszystkie 

spotkania były wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i wręczających prezenty.  

c. W piątkowy wieczór, 12 grudnia 2008 roku, patroni honorowi, medialni i darczyńcy akcji 

spotkali się w siedzibie Caritas, by podsumować tegoroczne „Serce na gwiazdkę”. Dostojni 

Mikołajowie i Aniołki zdali relację z wizyt u dzieci, Telewizja TOYA przygotowała materiał 

filmowy podsumowujący akcję, a dyrektor Łódzkiej Caritas wręczył dobrodziejom malowane na 

szkle aniołki na znak wdzięczności za wsparcie akcji, wykonane przez pracowników Zakładu 

Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.   

d. Akcja odbywała się pod patronatem honorowym Metropolity Łódzkiego Księdza Arcybiskupa 

Władysława Ziółka i Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego oraz Wojewody 

Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. 

e.  

15. Strefa Dzieciom z Łódzką Caritas 

a. W sobotę, 13 grudnia 2008 roku, w Teatrze Wielkim 

odbyła się impreza charytatywna "Strefa Dzieciom". To 

już 10 raz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna z 

Inwestorami i Partnerami Strefowymi oraz Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej zorganizowali jedną 

z największych w regionie świątecznych akcji 

charytatywnych, skierowanych do dzieci pochodzących z 

najbiedniejszych rodzin naszego województwa, domów 

dziecka, dzieci specjalnej opieki w szpitalach i 

hospicjach. W tym roku ponad 1000 dzieci obejrzało 
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przedstawienie „Dziadek do orzechów” oraz otrzymało gwiazdkowe paczki. W przerwie 

spektaklu widzowie mogli posłuchać koncertu „Małego Chóru Wielkich Serc”. Dzięki 

zgromadzonym funduszom zakupiony zostanie inkubator dla oddziału preadopcyjnego II Szpitala 

Miejskiego im. Rydygiera w Łodzi.  

b. Podczas minionych lat wraz z – Inwestorami i Partnerami ŁSSE – udało się wywołać uśmiech na 

twarzy dzieci, którym los nie oszczędził cierpień. W sumie sprawiliśmy radość blisko 16 

tysiącom dzieci. Około 14 tysięcy uczestniczyło w specjalnie przygotowanych dla nich 

przedstawieniach i otrzymało paczki mikołajkowe. Pozostałe, które nie mogły obejrzeć 

przedstawień, zostały obdarowane świątecznymi prezentami. 

c. Udało nam się również wesprzeć finansowo leczenie chorych dzieci. Ponadto, od dwóch lat, 

część datków przeznaczana jest na działania dla dzieci prowadzone przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej oraz na dofinansowanie oddziału preadopcyjnego przy szpitalu im. Rydygiera w Łodzi. 

d. Patronat honorowy nad tegoroczną uroczystością objęła Wojewoda Łódzki Pani Jolanta 

Chełmińska, gościem specjalnym był zaś Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego – Pan 

Jacek Saryusz-Wolski. 

e. Organizacja akcji nie byłaby możliwa bez zaangażowania wolonotariuszy Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej. Dziękujemy młodzieży z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz Gimnazjum  

w Ksawerowie za czas i serce, jakie okazali dzieciom, włączając się w organizację imprezy. 

 

16. Wigilia Charytatywna w Hali Expo 

Polskie Radio Łódź, Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Polski Czerwony Krzyż zorganizowały w dniu 

18 grudnia 2008 roku Wigilię Charytatywną w Hali Expo dla 

najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców naszego Łodzi. 

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Arcybiskupa 

Łódzkiego, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa 

Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. Wigilia Charytatywna rozpoczęła się tradycyjnie od 

lektury fragmentu Ewangelii, wspólnej modlitwy i przełamania 

się opłatkiem. Następnie wolontariusze Łódzkiej Caritas i PCK 

podali do stołów wigilijne potrawy. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne paczki. 

 

17. Skrzydła z Carrefour - II edycja 

a. 78 dzieci z 8 szkół w archidiecezji łódzkiej zostało objętych II edycją programu „Skrzydła  

z Carrefour”. 68 uczniów szkół podstawowych z Łodzi, Pabianic, Bełchatowa i Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz 10 uczniów z łódzkiego gimnazjum otrzyma pomoc w ramach programu do 

końca stycznia 2009 roku.  

b. Kluczem wyboru szkół było sąsiedztwo marketów Carrefour ze szkołą. Archidiecezja Łódzka 

należy do najobficiej obdarowanych, gdyż na jej terenie znajduje się aż 8 sklepów sieci 

Carrefour. Do II edycji programu zakwalifikowano uczniów z następujących szkół: 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi (8 dzieci kontynuacja + 2 nowych), pod opieką marketu 

Carrefour przy ul. Kolumny 6/36 w Łodzi  

 Szkoła Podstawowa nr 164 w Łodzi (10 dzieci), pod opieką marketu Carrefour przy ul. 

Bandurskiego 49 w Łodzi  

 Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi (10 dzieci), pod opieką marketu Carrefour przy ul. 

Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi  

 Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi (10 dzieci), pod opieką marketu Carrefour przy ul. 

Szparagowej 7 w Łodzi  
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 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach (10 dzieci), pod opieką marketu Carrefour przy ul. 

Popławskiej 4/20 w Pabianicach  

 Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach (10 dzieci), pod opieką marketu Carrefour przy ul. 

Zamkowej 31 w Pabianicach  

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Bełchatowie (10 dzieci), pod opieką marketu Carrefour przy ul. 

Kolejowej 4 w Bełchatowie  

 Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim (8 dzieci), pod opieką marketu 

Carrefour przy Al. Sikorskiego 13/17 w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

18. Inicjatywy lokalne "Skrzydła z Carrefour" 

Z okazji Dnia Dziecka dzieci objęte programem „Skrzydła z Carrefour” ze Szkoły Podstawowej nr 5 

w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim zostały zaproszone przez 

dyrektorów sklepów Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi oraz przy Al. Sikorskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim, by wspólnie świętować ich święto. Uczniowie mieli okazję spotkania z ich 

dobrodziejami oraz otrzymali upominki – słodycze i odzież. 

 

19. Skarbonka Skrzydeł 

Skarbonka Skrzydeł to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć program „Skrzydła” bez 

podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte 

stałą opieką w programie. Wpłacający może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane 

środki np. obuwie, dożywianie itp.  

Aby powiększyć Skarbonkę Skrzydeł należy dokonać wpłaty na konto: Bank Pekao S.A. V O/Łódź nr 

konta: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077 z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł”. 

 

20. 1% dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego 

a. W 2008 roku przeprowadzono promocję wpłaty 1% podatku na rzecz Łódzkiej Caritas OPP 

wykorzystując następujące środki: 

 plakaty z odrywanymi informacjami o nazwie i numerze KRS publikowane w siedzibie 

Caritas i wszystkich jej jednostkach, parafiach Archidiecezji Łódzkiej, środkach komunikacji 

miejskiej (MPK-Łódź), łódzkich szkołach i uczelniach,  

 kalendarzyki na 2008 rok z reklamą 1% dystrybuowane w parafiach Archidiecezji Łódzkiej,  

w taksówkach korporacji TELE TAXI 6400-400 

 spot radiowy emitowany w Radiu Łódź i Radiu Niepokalanów 

 wywiady radiowe na temat działalność Caritas ze wskazaniem finansowania z 1% na antenie 

Radia Łódź i Radia Vox 

 wywiady telewizyjne na temat działalność Caritas ze wskazaniem finansowania z 1% na 

antenie TVP Łódź i Telewizji TOYA 

 ogłoszenia reklamowe i artykuły na łamach: Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, „Gazety 

Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Expressu Ilustrowanego” 

 tablice magnetyczne na pojazdy służbowe Caritas z reklamą 1% 

 baner na budynku siedziby Caritas, przy ul. Gdańskiej 111 

 komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej nt. przekazywania 1% na rzecz Caritas 

 informacje w Internecie na stronach Caritas 

 informacja o 1% na papierze firmowym Caritas oraz w komunikacji elektronicznej. 

 

21. Anioł Miłości Bliźniego dla Firmy Atlas 
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a. W ramach obchodów 64. Tygodnia Miłosierdzia Łódzka Caritas uhonorowała nagrodą Anioła 

Miłości Bliźniego firmę Atlas Sp. z o.o. Statuetka wręczona została na zakończenie uroczystej 

mszy świętej w łódzkiej archikatedrze, sprawowanej 30 września 2008 roku w intencji 

darczyńców, dobrodziejów, wolontariuszy i pracowników Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Nagrodę odebrał p. Jacek Michalak – wiceprezes zarządu Atlas Sp. z o.o.  

b. Nagroda „Anioł Miłości Bliźniego” jest coroczną indywidualną nagrodą przyznawaną przez 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 2005 roku i ma na celu wyróżnienie osoby fizycznej lub 

instytucji, która wspiera działalność charytatywną Caritas Archidiecezji Łódzkiej i wykazując 

„wyobraźnię miłosierdzia” promuje postawę miłości bliźniego. 

c. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, powoływana każdorazowo przez Dyrektora Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej w drodze zarządzenia. W postępowaniu kwalifikacyjnym kapituła ocenia 

w szczególności zaangażowanie kandydata w działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej oraz wartość materialną i finansową wsparcia udzielonego przez kandydata w roku 

poprzedzającym przyznanie Nagrody. 

d. Nagrodę stanowi statuetka Anioła Miłości Bliźniego autorstwa Ewy i Jacka Budzowskich oraz 

certyfikat z uzasadnieniem Nagrody. Każda statuetka posiada własny numer i jest niepowtarzalna. 

 

22. Krzyż "Pro Ecclesia et Pontifice" dla dr Zofii Pawlak 

a. Na wniosek Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka 

Metropolity Łódzkiego Papież Benedykt XVI 

odznaczył krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” Panią dr 

Zofię Pawlak – współzałożyciela i koordynatora 

Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. Jest to najwyższe odznaczenie 

Kościoła Katolickiego, które może otrzymać osoba 

świecka. Przyznanie tego wyróżnienia Pani dr Zofii 

Pawlak jest wyrazem wdzięczności i szacunku wobec 

osoby tak bardzo oddanej Bogu i człowiekowi choremu. 

Jest też dobrym przykładem podkreślenia jej zasług dla Kościoła Łódzkiego i krzewienia 

katolickich wartości bezinteresownego umiłowania Boga i bliźnich. Odznaczenie zostało 

wręczone podczas uroczystej Mszy świętej w łódzkiej archikatedrze, w dniu 30 września 2008 

roku, o godz. 18.00.  

b. Pani dr Zofia Pawlak jest prekursorem ruchu hospicyjnego w Łodzi. Z jej inicjatywy został 

utworzony Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej w 1995 roku. Od 

początku nieprzerwanie przez cały czas pełni rolę kierownika i koordynatora jako wolontariusz. 

Pełni również funkcję koordynatora szkoleń zespołu medycznego i wolontariuszy, którzy chcą 

włączyć się wspomagająco w prace zespołu medycznego. Szczególnie kładzie nacisk na formację 

duchową i religijną pracowników i wolontariuszy Hospicjum.W ramach Hospicjum dzięki 

wytrwałej pracy Pani doktor działają grupa modlitewna I grupa wsparcia dla rodzin osieroconych. 

Jest osobą o głębokich wartościach duchowych i religijnych, które realizuje we własnym życiu,  

a przez to daje świadectwo umiłowania Boga wobec innych. Własnym życiem przekazuje 

przykład powiązania wartości katolickich z codziennym życiem i pracą.  

c. Należy podkreślić, że dzięki wysokim standardom i kwalifikacjom, jakie stawia Pani Doktor 

pracownikom i wolontariuszom Hospicjum Caritas cieszy się wysokim uznaniem wśród osób 

chorych i ich rodzin.  

d. Order „Pro Ecclesia et Pontifice” – Za Kościół i Papieża ma już 120-letnią tradycję. Ustanowił go 

Leon XIII w 1888 roku, jako najwyższe odznaczenie Kościoła katolickiego, które może otrzymać 

osoba świecka. Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznaje Papież na wniosek biskupa 
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diecezjalnego w dowód uznania dla postawy moralnej i zaangażowania w pracę na rzecz dobra 

wspólnego. 

 

IV. DZIAŁ PROJEKTÓW I SZKOLEŃ 
1. 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. 

2. Projekty realizowane w 2008 roku:  

 

A. Projekty na rzecz osób bezrobotnych. 

1. Profesjonalista na rynku pracy  

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych – w tym długotrwale, pełnosprawnych w wieku 

18 – 55 lat, z terenu województwa łódzkiego. Prowadzone szkolenia były odpowiedzią na 

zapotrzebowanie rynku pracy oraz potrzeby grupy docelowej. Kompleksowe wsparcie dla 

osób pozostających bez pracy obejmowało planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, 

wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, udział w szkoleniach zawodowych oraz stażach. 

Szkolenia zawodowe przygotowywały beneficjentów do pracy na konkretnym stanowisku,  

a udział w odpłatnych stażach umożliwił wykorzystanie zdobytej teorii w praktyce. Udział  

w projekcie zwiększył szanse beneficjentów na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku 

pracy, zmienił ich postawę życiową. Projektem objętych zostało 60 osób, zatrudnienie 

znalazło 10 beneficjentów.  

Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego 

programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.. 

 

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

a. Projekty realizowane w ramach Świetlic Środowiskowych Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz 

Punktu Wsparcia „Przystanek 13”: 

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy ul. Gdańskiej 111 Czarnieckiego 4  

i Piotrkowskiej 85. 

Projekty polegały na prowadzeniu Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży  

z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, często dotkniętych patologiami, zagrożonych lub 

dotkniętych wykluczeniem społecznym. Celem projektów było zapewnienie opieki  

i udzielenie niezbędnej pomocy dzieciom najbardziej potrzebującym. W ramach prowadzenia 

Świetlic pomocą objętych zostało 194 dzieci. 

Źródła finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łodzi 

2. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w 

rodzinie. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Poradnictwo 

psychologiczne dla dzieci i młodzieży. 

W ramach działania Świetlic Środowiskowych na Gdańskiej i Piotrkowskiej realizowany był 

program pomocy psychologicznej dla podopiecznych placówek i ich rodzin. Psycholog 

sporządzał indywidualną diagnozę i opracowywał metody pracy z dziećmi oraz rodzicami. 

Psycholog stanowił również wsparcie dla kadry pracującej na Świetlicy. Pomocą w ramach 

projektu objętych zostało. 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 
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3. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla dzieci  

i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – „Wezuwiusz”.  

Celem projektu było kształtowanie pożądanych zachowań prospołecznych u dzieci, 

stosujących przemoc, nieumiejących poradzić sobie ze stresem, agresją, konfliktem. Zajęcia 

prowadzone były w czterech placówkach Caritas: Świetlicach Środowiskowych przy ul. 

Gdańskiej, Piotrkowskiej, Czarnieckiego oraz w Punkcie Wsparcia „Przystanek 13”. Pomocą 

w ramach projektu objętych zostało 100 dzieci. 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

4. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania  

w okresie wakacji letnich. 

Celem projektu było zorganizowanie zajęć otwartych o charakterze twórczo-rekreacyjnym 

„Lato w kolorze nieba”. W zajęciach uczestniczyły przede wszystkim dzieci z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, niepełnych, 

zastępczych, dotkniętych bezrobociem i przestępczością. Pomocą w ramach projektu objętych 

zostało 184 dzieci.  

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

5. Punkt Wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  

z dzielnicy Łódź-Bałuty. 

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

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

w ramach projektu objętych zostało 67 dzieci i młodzieży. 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania  

w okresie ferii zimowych. 

Celem projektu było zorganizowanie zajęć otwartych o charakterze twórczo-rekreacyjnym 

„Śnieżynki z Pietrynki” dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (dotkniętych 

problemem alkoholowym, niepełnych, zastępczych, dotkniętych bezrobociem  

i przestępczością). Opieką w ramach projektu objętych zostało 50 osób.  

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

 

b. Projekty realizowane w ramach Wakacyjnej Akcji Letniej. 

1. Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków 

zamieszkałych za granicą. 

Celem projektu było zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci Polaków na stałe 

mieszkających na Białorusi. Zadanie dotyczyło rodzin ubogich, potrzebujących wsparcia  

i opieki. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Drzewocinach. 

Pomocą w ramach projektu objętych zostało 30 dzieci.  

Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci Polaków na stałe mieszkających  

na Litwie „Wakacje z Polską”. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom Polaków na stałe mieszkających na Litwie 

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

stać było 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 40 dzieci z Litwy.  

Źródło finansowania: Senat RP. 

3. Organizacja różnych form wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży  

z terenu Łodzi. 
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Celem projektu było umożliwienie dzieciom z rodzin najuboższych spędzenia wakacji letnich 

poza miastem, z dala od środowiska, w którym się wychowują. Kolonie Caritas realizowane 

były pod hasłem „Lato leśnych ludzi – ekologiczne wakacje z Caritas” w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Drzewocinach, w Ośrodku Kolonijnym w Rochnie  

i w Ośrodku Kolonijnym w Poświętnem. Program kolonii zakładał kształcenie w dzieciach 

postaw proekologicznych. Pomocą w ramach realizacji projektu objętych zostało 251 dzieci. 

Źródła finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

4. Pomoc świąteczna.  

Celem projektu było obdarowanie paczkami świątecznymi dzieci z najuboższych rodzin  

z terenu województwa łódzkiego. W ramach realizacji zadania paczki otrzymało 430 dzieci  

(w tym 300 dzieci z Tomaszowa Mazowieckiego). 

Źródła finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki. 

 

C. Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. 

1. Poradnictwo prawno-socjalno-terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich 

rodzin oraz osób doświadczających przemocy. 

Zgodnie z założeniami projektu osoby uzależnione od alkoholu, ich rodziny oraz ofiary 

przemocy miały możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych, socjalnych  

i terapeutycznych, udzielanych przez wykwalifikowanych specjalistów. Z pomocy  

w ramach projektu skorzystało 196 osób. 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

2. Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, 

socjalnego. 

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

często uzależnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym korzystania z bezpłatnych 

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

Z pomocy w ramach realizacji projektu skorzystało 469 osób. 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

D. Działania na rzecz promocji idei wolontariatu. 

a. Projekty realizowane w ramach działań Biura Wolontariatu. 

1. Wybieram wolontariat – promowanie idei wolontariatu 

Celem projektu było upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, zwiększenie 

aktywności społecznej osób chcących bezinteresownie pomagać. Beneficjentami projektu byli 

zarówno ludzie młodzi (absolwenci), jak również osoby w wieku emerytalnym. Projektem 

objętych zostało 72 osoby. 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

2. Upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu. Zwiększanie szans na rynku pracy 

poprzez aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Założeniem projektu było upowszechnianie, wspieranie i promowanie idei wolontariatu,  

a tym samym przyczynianie się do aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Projekt adresowany był do grup objętych ryzykiem wykluczenia społecznego ze 

względu na ich wiek, status materialny i społeczny, wykształcenie czy też pochodzenie 

środowiskowe. Ponadto, adresowany był również do dużej grupy osób chcących zdobyć nowe 

doświadczenie zawodowe, które ułatwi im w przyszłości konstruktywne poruszanie się po 

rynku pracy. W ramach realizacji zadania projektem objętych zostało 131 osób. 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 
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E. Działania prowadzone na rzecz osób bezdomnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

1. Prowadzenie Punktu Pomocy Charytatywnej 

W ramach projektu Punktu Pomocy Charytatywnej prowadzone były następujące zadania: 

 pomoc doraźna rzeczowa, 

 pomoc doradcza, 

 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. Pomocą projektu objętych zostało 3420 osób. 

Źródła finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

2. Prowadzenie Kuchni Społecznej Łódź-Śródmieście i Łódź-Bałuty 

Celem projektu było zapewnienie ciepłego posiłku osobom bezdomnym, zagrożonym 

bezdomnością, skrajnie ubogim, dotkniętym uzależnieniem, zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. W ramach realizacji zadania pomocą objętych zostało 198 osób. 

Źródła finansowania: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

3. Powrót osób bezdomnych do społeczności 

Celem projektu było objęcie pomocą doraźną i profilaktyczną osoby bezdomne, zagrożone 

bezdomnością lub wychodzące z bezdomności. Beneficjenci projektu otrzymywali paczki  

z żywnością, środkami czystości, chemicznymi, pościel, odzież. Korzystali z bezpłatnych 

konsultacji pracownika socjalnego i psychologa. 

W ramach realizacji zadania pomocą objętych zostało 471 osób. 

Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Łódzki Urząd Wojewódzki. 

4. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 

Celem projektu było objęcie pomocą doraźną osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, 

wychodzących z bezdomności. Beneficjenci otrzymali pomoc w postaci paczek z artykułami 

higienicznymi, środkami opatrunkowymi i przeciw insektom, a także pościeli i materaców. 

Pomocą w ramach projektu objętych zostało 126 osób.  

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki.  

5. Realizacja Europejskiego Programu pomocy Żywnościowej PEAD. 

Celem projektu było zminimalizowanie skutków głodu wśród osób najuboższych. Projekt 

polegał na bezpłatnym przekazaniu osobom najbardziej potrzebującym paczek 

żywnościowych. Pomocą objętych zostało około 8000 osób ubogich.  

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

6. Pomoc Świąteczna 

Celem projektu było obdarowanie paczkami świątecznymi osób niepełnosprawnych z ubogich 

rodzin, z terenu województwa łódzkiego. W ramach realizacji zadania pomocą objętych 

zostało 160 osób niepełnosprawnych. 

Źródła finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki. 

 

F. Działania prowadzone na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych. 

1. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną i fizyczną. 

Celem projektu było zmniejszenie skutków choroby psychicznej oraz niepełnosprawności 

intelektualnej i fizycznej poprzez dofinansowanie recept. W ramach projektu pomocą objętych 

zostało 170 osób. 

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki. 
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2. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną i fizyczną – „Nowe horyzonty na drodze osób niepełnosprawnych”. 

Celem projektu było budowanie społecznej świadomości wśród rodziców i opiekunów  

w zakresie możliwości ich niepełnosprawnych dzieci lub podopiecznych związanych  

z życiem zawodowym i społecznym. Prowadzone zajęcia skupiały się na uświadomieniu roli 

samodzielności osoby niepełnosprawnej w jej indywidualnym rozwoju zarówno zawodowym, 

społecznym, psycho-motorycznym, jak i rodzinnym. Pomocą w ramach projektu objętych 

zostało 36 osób (18 osób niepełnosprawnych i 18 opiekunów). 

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki. 

3. Rehabilitacja lecznicza dla podopiecznych Ośrodka Aktywizacji Zawodowej  

i Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. 

Głównym celem projektu była pomoc w odzyskaniu sprawności fizycznej osób 

niepełnosprawnych. Beneficjenci projektu korzystali z bezpłatnej rehabilitacji medycznej.  

W ramach realizacji zadania pomocą objętych zostało 8 osób niepełnosprawnych. 

Źródło finansowania: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 

4. Aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia – „Jesień idzie…” 

Celem projektu było poprawienie jakości życia ludzi starszych poprzez promocję zdrowego 

stylu życia i włączenie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach realizacji 

zadania projektem objętych zostało 70 osób. 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski. 

5. Działania powodujące wzmacnianie aktywności społecznej – „Jeden dzień z życia seniora 

w dwóch aktach”. 

Głównym celem zadania była integracja pensjonariuszy z Domów Dziennego Pobytu z terenu 

Łodzi poprzez działania wzmacniające aktywność społeczną. Pomocą w ramach projektu 

objętych zostało 360 osób. 

Źródła finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

6. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej i Czarnieckiego 

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 115 osób starszych, samotnych, schorowanych, 

niezaradnych życiowo. 

Źródła finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

G. Projekty remontowo-inwestycyjne. 

1. Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku rehabilitacyjnego w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach. 

Celem projektu była przebudowa budynku rehabilitacyjnego mieszczącego się w Ośrodku 

Caritas w Drzewocinach. Dzięki realizacji zadania z rehabilitacji medycznej może korzystać 

więcej osób, poprawiły się również warunki, w jakich świadczone są usługi rehabilitacyjne.  

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego.  
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V. OŚRODKI CARITAS 
A. Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Drzewocinach 

 

1. W 2008 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

a. Budynek „A” 

Umalowano pokoje i łazienki. Wymieniono zniszczone koce na nowe. Naprawiono łóżka 

drewniane. Wymieniono część instalacji PCV w łazienkach ogólnych. Naprawiono baterie 

umywalkowe i natryskowe w łazienkach. Wykonano niezbędne naprawy dachu stołówki. 

b. Budynek „B” 

Umalowano pokoje i łazienki. Wymieniono zniszczone koce na nowe. Usunięto bariery 

architektoniczne w łazienkach ogólnych. Naprawiono instalację wodną na parterze. 

Naprawiono baterie umywalkowe i natryskowe w łazienkach. 

c. Budynek rehabilitacyjny 

Przygotowano teren pod rozbudowę budynku rehabilitacyjnego – uporządkowano  

i przeniesiono wyposażenie starych pomieszczeń gospodarczych do budynku gospodarczego  

i dokonano rozbiórki starych pomieszczeń oraz części ogrodzenia. 

Przeniesiono hydrofor zasilający instalację polewaczek zieleni. 

Rozbudowano budynek rehabilitacyjny, dobudowując salę do fizjoterapii oraz pomieszczenia 

do hydroterapii. Pod koniec roku nastąpiły niezbędne kontrole Straży Pożarnej, Sanepidu  

i Państwowej Inspekcji Pracy. 

d. Kuchnia 

Wyremontowane i umeblowane zostało pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni. 

Umalowano korytarz główny. Naprawiono podłogę oraz instalację wodną w obieralni warzyw. 

Dokonano przeglądu i niezbędnych napraw urządzeń kuchennych. 

Naprawiono dach i rynny na budynku kuchni. 

e. Budynek gospodarczy 

Zainstalowano agregat prądotwórczy o mocy 100 kW, przekazany przez Zakład Energetyczny 

Łódź-Teren. Zainstalowano komin odprowadzający spaliny z pomieszczenia z agregatem. 

f. Teren zewnętrzny 

 Przygotowano istniejące urządzenia na placu zabaw dla dzieci (zamek ze zjeżdżalnią oraz 

zestaw huśtawek) do sezonu. 

 Zamontowano nowe barierki przed wejściem głównym do ośrodka, naprawiono  

i zabezpieczono barierki na parkingu przed wejściem głównym. 

 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, naprawa ubytków w elementach betonowych, 

uzupełnienie piasku na plaży i boisku do koszykówki plażowej, naprawa zastawek do 

spiętrzania wody). 

 Wykonano deratyzację i dezynsekcję całego ośrodka. 

 Wykonano przegląd instalacji kominowej i gazowej w ośrodku. 

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

kuchnia) – pod planowaną instalację elektryczną w rozbudowywanym budynku 

rehabilitacyjnym. 

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

zbiornika. 
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 Wykonano przegląd i naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w domkach 

kempingowych. 

 Oczyszczono koryto i nabrzeża rzeki na terenie ośrodka. 

 Odnowiono i umeblowano przyczepę kempingową. 

 Naprawiono posadzki w pomieszczeniach dla psów. 

 Zainstalowane zostało nowe ogrodzenie zbiornika z gazem oraz umalowano zbiornik  

z gazem. 

 Naprawiono ławki i stoły przy ognisku i wejściu na plażę oraz mostek na rzece na terenie 

ośrodka. 

 Zamontowano ogrodzenie Szpaleru Benedykta XVI. 

 Posadzono 730 nowych drzew i krzewów od strony parkingu (w ramach projektu 

finansowanego ze środków WFOŚiGW). 

 Naprawiono dach drewnianej bacówki – uszczelniono wywietrzaki. Zabezpieczono 

wnętrze bacówki środkiem utrudniającym zapalenie. 

 Zakupiono i zainstalowano dodatkowy (awaryjny) agregat pomopowy do stacji uzdatniania 

wody. 

 Zainstalowano na terenie ośrodka tablice edukacji ekologicznej, ufundowane przez 

Nadleśnictwo w Kolumnie. 

2. W 2007 roku ośrodek przyjął ogółem prawie 2100 osób w tym m.in.:  

 563 dzieci i młodzieży (spadek o 14%) 

 429 osób niepełnosprawnych (wzrost o 14%) 

Liczba gości w ośrodku w Drzewocinach w latach 2003 - 2008
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3. Ważne wydarzenia w ośrodku w 2008 roku: 

 Zorganizowano 6 turnusów rehabilitacyjnych (1 dla dzieci z dziecięcym porażeniem 

mózgowym, 5 dla seniorów). 

 Zorganizowano 3 turnusy kolonijne dla dzieci. 

 Trwały prace projektowe oczyszczalni ścieków dla ośrodka (m.in. wykonano odwierty 

geologiczne terenu). 
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 Rozbudowano budynek rehabilitacyjny w ośrodku. 

 

B. Ośrodek Kolonijny w Łasku – Kolumnie 

 

1. W 2008 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

a. Wymieniono wyposażenie w pomieszczeniu głównym kuchni i zmywalni na meble ze stali 

nierdzewnej (szafy, lady, zlewozmywaki, patelnia gazowa). Wykonano niezbędne naprawy 

przed sezonem. Opracowano koncepcję modernizacji kuchni ośrodka. 

b. Wymieniono łóżka, szafy i szafki w jednym ze skrzydeł części mieszkalnej ośrodka. 

c. Ułożono nowe chodniki przed wejściem głównym do ośrodka. 

d. Wybudowano drewnianą altanę i przygotowano ją do użytkowania podczas kolonii letnich 

(dach pokryto papą, wykonano orynnowanie, schody z dwóch stron). Zaktualizowano mapę 

sytuacyjno-wysokościowej ośrodka i rozpoczęto procedury legalizacyjne altany. 

e. Przetransportowano do ośrodka piec gazowy przeznaczony do projektowanego w przyszłości 

ogrzewania budynków ośrodka. 

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

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

2. W 2008 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, obchody Dnia Dziecka, warsztaty dla podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas, 

pikniki pracowników MPK w Łodzi i spotkania różnych grup z terenu archidiecezji łódzkiej. 

 

Liczba gości w  ośrodku w Kolumnie w latach 2003 - 2008
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VI. ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 
1. 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 2006 –2008 

Lp. Rok Przychód Dynamika 

1 2006 443.528,00 zł  

2 2007 490.199,00 zł + 10,5 % 

3 2008 584.763,00 zł + 19,2 % 
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b. Na 2008 rok zakontraktowano w NFZ świadczenia medyczne na łączną kwotę: 584.763,00 zł 

(w tym: świadczenia w hospicjum domowym – 486.780,00 zł; świadczenia w poradni – 

12.800,00 zł oraz przyznana kwota na wzrost wynagrodzeń – 85.183,00 zł). Kontrakt został 

wypełniony w całości. 

c. Środki na działalność ZDOH-Caritas czerpał również z darowizn finansowych i rzeczowych 

przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne, wielkość wpływów z tego źródła w 2008 

roku wyniosła 46.583,40 zł (wzrost o 22,6 % w stosunku do roku poprzedniego) 

2. Kierownictwo 

a. Do końca sierpnia 2008 r. Zastępcą Dyrektora Caritas A.Ł. ds. formacji i Zespołu Domowej 

Opieki Hospicyjnej był ks. Robert Arndt. 

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

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

3. Personel 

a. ZDOH-Caritas zatrudniał w ciągu 2008 r. łącznie 19 osób. Na umowę o pracę -12 osób (w tym 

9 w pełnym wymiarze godzin), na umowę–zlecenie, lub umowę o dzieło – 7 osób. Stały skład 

zespołu w 2008 r. to: 3 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, 1 kapłan, 1 księgowa,  

2 pracowników biura, pracownik socjalny. Okresowo zespół wspomagał również psycholog 

oraz 2 osoby wykonujące prace porządkowe w siedzibie hospicjum w ramach programu prac 

społecznie użytecznych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.  

b. Ruchy kadrowe w 2008 r.: 

c. Zwolnienia: 4 osoby (3 - na wniosek pracowników: pielęgniarka, pracownik biura, księgowa), 

(1 – kapłan –zwolniony z obowiązków przez Ks. Arcybiskupa) 

d. Przyjęcia: 3 osoby (pielęgniarka na umowę zlecenie, pracownik socjalny, pracownik biura na 

umowę o pracę). 

4. 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 co dwa tygodnie i 2 pielęgniarskie w tygodniu. 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.  

5. Zakres udzielonej pomocy w 2008 r. 

a. W 2008 roku ZDOH-Caritas objął opieką łącznie 272 chorych (wzrost w stos. do 

poprzedniego roku o 9,7%); w hospicjum domowym – 211 chorych, w poradni med. 

paliatywnej – 106 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 35-40 pacjentów w hospicjum 

domowym, co dało łącznie w ciągu roku 13.264 osobodni opieki; w tym czasie członkowie 

zespołu medycznego odwiedzili swoich podopiecznych 6515 razy. 

c. Przez cały rok udzielono 674 porady medyczne (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, 

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

(w tym 461 porad lekarskich). 

6. Wolontariat 



46 | S t r o n a  

 

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 2008 roku w ZDOH-Caritas posługiwało wolontaryjnie 50 wolontariuszy: 

 22 wolontariuszy posługujących - opiekunów chorych w domach,  

 28 wolontariuszy wspomagających nas organizacyjnie i modlitewnie oraz pomagających 

w ośrodkach stacjonarnych innych jednostek pliatywnych 

 kilkunastu wykładowców kursu podstawowego i szkoleń dodatkowych 

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

d. W roku 2008 odbyła się już 13 edycja prowadzonego od 1995 r. szkolenia. Po raz pierwszy 

kurs został rozszerzony również na grupę przyszłych wolontariuszy Caritas mających 

pomagać osobom chorym, niesprawnym i samotnym niebędącym podopiecznymi hospicjum.  

e. Na kurs (rozpoczęty 8 stycznia 2008 r.) zapisało się 49 osób. Zajęcia teoretyczne zakończyły 

się w grudniu. Osoby, które pomyślnie zakończyły tę część rozpoczęły półroczne staże w 

hospicjum, 16 osób w Caritas i 1 w hospicjum w Pabianicach. Uczestnicy kursu, którzy 

deklarowali się do grupy pozahospicyjnej zakończyli z końcem roku cały cykl szkolenia 

(łącznie ze stażem), spośród tych osób w styczniu jedna osoba podpisała porozumienie  

o współpracy wolontaryjnej z Caritas.  

f. Po raz pierwszy w 2008 roku kurs został częściowo sfinansowany ze środków Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Wybieram wolontariat – promowanie idei 

wolontariatu”. 

7. Formacja 

a. ZDOH-Caritas prowadził w 2008 roku szereg działań służących formowaniu swoich 

członków: 

■ 10.01.2008 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków hospicjum; 

■ 07.06.2008 – z okazji ósmej rocznicy zawierzenia hospicjum  

b. Niepokalanemu Sercu Maryi grupa wolontariuszy pojechała z pielgrzymką do Sanktuarium 

Maryjnego w Skarżysku Kamiennej. 

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

Skupienia prowadzili kapłani: ks. Leszek Woroniecki, ks. dr Marek Wochna, o. Mariusz 

Ratajczyk. Brali w nich udział pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 

kandydaci na wolontariuszy oraz przedstawiciele innych ośrodków hospicyjnych z Łodzi i 

regionu. 

■ zorganizowano 10 spotkań roboczych całego zespołu (personel medyczny  

+ wolontariusze), 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; 

■ odprawiono 8 Mszy Świętych w intencji chorych i posługujących oraz 6 w intencji 

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

■ 25.10.08 – zorganizowano jednodniowy wyjazd integracyjny dla wolontariuszy do 

Nieborowa; 

■ 3 listopada 2008 r. w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została pod 

przewodnictwem ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego 

koncelebrowana Msza Święta w intencji osób w żałobie i ich bliskich zmarłych; 
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■ zorganizowano 6 spotkań wolontariuszy z grupą rodzin osieroconych oraz wykład pt. 

„Towarzyszenie umierającym w tradycji Kościoła i nowe formy duszpasterstwa” 

wygłoszony przez ks. Piotra Krakowiaka – Krajowego Duszpasterza Hospicjów (po 

uroczystej Mszy Świętej 3 listopada); 

■ przez cały rok działała samopomocowa grupa wsparcia dla osób w żałobie prowadzona 

przez przeszkolone w tym celu wolontariuszki. Spotkania grupy odbywały się co  

3 tygodnie na ul. Zgierskiej 121, osoby, które przeszły cały cykl terapii rozpoczęły 

cykliczne nieformalne już spotkania w ramach klubu osieroconych w siedzibie hospicjum, 

często połączone z wystawami prac plastycznych i fotograficznych. W każdą sobotę 

dyżury  

8. Szkolenia 

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

paliatywnej i hospicyjnej. 

■ W 2008 roku zorganizowano 8 wykładów dla personelu medycznego i wolontariuszy 

ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej województwa łódzkiego, poruszających 

szczegółowe zagadnienia pomocy hospicyjnej, wykładowcami byli pracownicy ZDOH-

Caritas oraz księża Robert Arndt i o. Filip Buczyński z Lublina; 

■ 29-30.03.08 – odbyło się szkolenie wyjazdowe w Drzewocinach dla pielęgniarek opieki 

paliatywnej i długoterminowej nt. Kompleksowe leczenie obrzęku limfatycznego. Techniki 

podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Wykłady i ćwiczenia poprowadzili: dr Lew 

Petkow, mgr Małgorzata Budynek, mgr Dariusz Jędrzejczyk. 

■ 19-20.04.08 w Drzewocinach miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla liderów grup 

wsparcia i osób w żałobie. Poprowadziła je psycholog - dr Maria Rogiewicz;  

■ Zorganizowano wspomniany wcześniej kurs dla kandydatów na wolontaryjnych 

opiekunów osób chorych i niesprawnych; 

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

studentów Uniwersytetu Medycznego z zakresu rehabilitacji w opiece paliatywnej; 

9. Inne działania 

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

też Życie”, zorganizowano koncert chóru parafialnego „Laudate Dum” oraz dzień otwarty  

w hospicjum; 

b. ZDOH-Caritas został członkiem Forum Hospicjów Polskich stowarzyszenia zrzeszającego 

hospicja z całej Polski, formalnego następcy Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego; 

c. NZOZ – Caritas wziął udział w konkursie ofert na realizację świadczeń medycznych na lata 

2009-2011. Nasza oferta została wybrana i podpisano umowę o rocznej wartości 580.857,00 

zł. 

d. Dr Marek Zych – lekarz hospicjum Caritas uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny medycyny 

paliatywnej; 

 

VII. ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
1. Dnia 29 września została podpisana umowa o dofinansowanie kosztów działalności obsługowo 

rehabilitacyjnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego  

2. W czerwcu została rozpoczęta współpraca z producentem pasmanterii POLIMEX w zakresie 

konfekcjonowania artykułów pasmanteryjnych przez osoby niepełnosprawne  

3. W styczniu 2008 r. Odbyła się kontrola przez PFRON w Warszawie funkcjonowania ZAZ  

4. Od 06.05.2008 do 19.09.2008 odbyła się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  



48 | S t r o n a  

 

5. Od 15.09.2008r do 16.10.2008r. odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli Departamentu 

Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia w zakresie Zasad działania i finansowania zakładów 

aktywności zawodowej  

6. Rozszerzenie zakresu usług poligraficznych  

 produkcja pieczątek - zakupienie w marcu sprzętu do produkcji pieczątek,  

 produkcja kalendarzy ściennych z fotografiami 

 projekty banerów reklamowych  

 usługi w zakresie laminowania i bindowania dzięki zakupionym w listopadzie 

urządzeniom  

7. Wprowadzono i przez rok udoskonalano metodę pracy manualno – artystycznej -wyszywanie 

kartek okazjonalnych  

8. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęto sprzedaż kartek świątecznych u odbiorców 

zewnętrznych  

 w SASPOLU na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem JA TY MY, które udostępniło 

sklepik w ramach prowadzonego przez siebie projektu  

 w SELGROSIE przy okazji sprzedaży świec CARITAS 

9. Podpisano umowę z firmą Konica Minolta na urządzenie wielofunkcyjne kolorową drukarko – 

kopiarkę - model BIZHUB C 203, który zmniejszył koszty wydruków oraz dzięki temu, że jest 

sprawne i nowoczesne ksero pozwala realizować usługi kserograficzne  

10. Zysk ZAZu w zakresie działalności gospodarczej wyniósł ok. 35 tyś pln (ponad 3 000 pln na 

miesiąc) 

11. Rozwiązano umowy o pracę z 7 pracownikami niepełnosprawnymi; 4 z nich znalazło pracę na 

otwartym rynku pracy i to było powodem rozwiązania umowy  

12. W wyniku przeprowadzonych rekrutacji przyjęto do pracy 7 osób niepełnosprawnych na 

stanowiska pracowników pomocniczych 

13. W marcu odbyło się szkolenie dla pracowników niepełnosprawnych w zakresie produkcji 

pieczątek i obsługi zakupionego sprzętu   

14. W kwietniu przeprowadzono szkolenie dla 8 pracowników niepełnosprawnych pt: „Podstawy 

obsługi oprogramowania do montażu nieliniowego Canopus Edius”  

15. W czerwcu odbyło się szkolenie dla pracowników niepełnosprawnych w zakresie zakładania  

i prowadzenia firm społecznych prowadzone przez Stowarzyszenie Ja Ty My 

16. Zostały zorganizowane 3 spotkania z pracodawcami z otwartego rynku pracy, którzy byli 

zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 

17. W dniach 25-27.09 Zakład brał udział w targach rehabilitacyjnych gdzie sprzedawał swoje 

wyroby, oraz wspólnie z OAZiS ON zorganizowano warsztaty dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

18. W dniu 2.12 ZAZ brał udział w targach zatrudnienia „Targi pracy dla osób 

niepełnosprawnych” 

19. ZAZ w tym roku po raz pierwszy wziął udział w Konkursie Lodołamacze, w którym dostał 

wyróżnienie i nominację do udziału w Centralnym etapie Konkursu  

20. Kadra podwyższyła swoje kwalifikacje  

 Dariusz Jędrzejczyk obronił tytuł magistra fizjoterapeuty  

 Agnieszka Gębska ukończyła studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego 

21. Podpisano umowę z wolontariuszką (byłą pracownicą ZAZ), która prowadzi zajęcia z języka 

angielskiego dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych na poziomie podstawowym 

22. W związku z nowymi uprawnieniami nabytymi przez doradcę zawodowego pracownicy 

niepełnosprawni zostali poddani testom badającym preferencje zawodowe, poziom 

przedsiębiorczości, cele zawodowe. 
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23. Odbyło się 6 spotkań Rady Programowej, podczas których przeprowadzono oceny okresowe 

pracowników niepełnosprawnych 

24. W czerwcu została pomalowane pomieszczenie Zakładu: serwerownia i pokój kierownika  

25. Pracownicy niepełnosprawni wykonali przenośną ekspozycję kartek rękodzieła artystycznego   

26. Została powieszona nowa reklama zewnętrzna Zakładu z uaktualnionymi usługami 

poligraficznymi i zakresie rękodzieła artystycznego  

27. Wprowadzono udogodnienie w sali rehabilitacyjnej w postaci lustra, które pozwala 

niepełnosprawnym kontrolować odpowiednią postawę podczas rehabilitacji 

28. Przez cały rok prowadzona była rehabilitacja lecznicza zawodowa i społeczna wszystkich 

pracowników niepełnosprawnych w Zakładzie   

 

VIII. OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA 

BEZROBOTNYCH 
A. OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAOWODOWEJ I SPOŁECZENJ - OAZiS 

1. Zostało zarejestrowanych 220 osób bezrobotnych. 

2. 160 osób skorzystało ze wsparcia doardcy zawodowego, psychopedagoga i psychologa. 

Otrzymali pomoc w wyborze ścieżki zawodowej i w zakresie poszukiwania pracy. 

3. 60 osób zostało zarejestrowanych w ramach projektu: „Profesjonalista na rynku pracy”. 

4. Odbyło się 7 szkoleń: „Szukanie pracy krok po kroku i wzięło w nich udział 35 osób. 

5. Szkolenia te zostały podzielone na część psychologiczną (wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy) i doradczą (metody poszukiwania pracy, 

dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna). Zwiększono również czas trwania szkolenia 

do 50 godzin. 

6. Odbyło się 8 kursu komputerowych z zakresu podstaw obsługi komputera i zaawansowana 

obsługa komputera i wzięło w nich udział 45 osób. 

7. Kursy komputerowe były prowadzone przez wolontariuszy i w tym roku udało nam się 

nawiązać współpracę z 5 wolontariuszami. 

8. Została przeprowadzona jedna giełda pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej. 

9. Została nawiązana współpraca z agencjami pracy tymczasowej funkcjonującymi na terenie 

Łodzi: Flexidea, DK Partner, Manpower, Randstad. 

10. Została nawiązana współpraca z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu 

rozreklamowania działalności Ośrodka i pozyskiwania nowych podopiecznych. 

11. Zostały wprowadzone nowe procedury rejestracji beneficjentów zgłaszających się do OAZiS. 

Osoby po zarejestrowaniu przez pracownika, wypełniają samodzielnie ankiety. 

12. Trwa nadal kurs języka angielskiego prowadzony przez wolontariusza p. Jacka Zambrzuskiego. 

Angielski odbywa się we wtorki w godzinach 14.00-20.00. Ndal cieszy się zainteresowaniem 

wśród podopiecznych. 

13. Pracownicy Ośrodka dwukrotnie brali udział w Targach Pracy zoragnizowanych przez: 

Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Ochotniczy Hufiec Pracy. 

14. Ośrodek brał również udział w Forum Inicjatyw Lokalnych zorganizowanym w Parku 

Staromiejskim. Forum to zostało zorganizowane przez organizacje pozarządowe i celem jego 

było pokazanie organizacji pozarządowych działających na terenie Łodzi mieszkańcom tego 

miasta. 

15. OAZiS od lipca do grudnia 2008 r. realizował projekt: „Profesjonalista na rynku pracy” 

finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany było do osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale, pełnosprawnych w wieku 18-55 lat z terenu województwa 
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łódzkiego. W ramach FIO zostało zarejestrowanych 60 osób, końcowo zostało 

zakwalfikowanych 50. W trakcie projektu 10 osób zrezygnowało ze względów osobistych. 

Osoby te zostały podzielone na ścieżki zawodowe: manicurzystka, recepcjonistka, opiekun osób 

starszych, opiekun dziecięcy i magazynier. Każda ta ścieżka zakładała ukończenie przez 

beneficjentów szkoleń miękich („Szukanie pracy krok po kroku, Jak Cię widzą, tak Cię piszą,  

Z prawem pracy za pan brat) i szkoleniach zawodowych w zależności od wybranej ścieżki. Po 

zakończeniu szkoleń każdy miał obowiązek wziąć udział w przygotowaniach zawodowych. 

Końcowo projekt ukończyło 40 osób, z czego 10 osób podjęło pracę, a jedna otwiera własną 

działalność gopodarczą. Około 20 osób poszukuje aktywnie wspólnie z Ośrodkiem zatrudnienia. 

16. Od stycznia na terenie Wólczańskiej odbywały się konsultacje specjalistów w ramach projektu 

wieloletniego finansowanego z MOPS. Z konsultacji tych, w tym roku skorzystało 469 osób. 

Dla podopiecznych byli dostępni: psycholog, kurator, prawnik i pracownik socjalny. 

Konsultacje te do połowy czerwca odbywały się w PPCH, a później zostały przeniesione do 

OAZiS. 

17. Od lutego do grudnia realizowaliśmy projekt dotyczący konsultacji: prawnika, kuratora  

i psychologa finansowany z Wydziału Zdrowia Publicznego. Z konsultacji tych skorzystało 196 

osób. 

 

A. OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OAZiS ON 
1. Od stycznia do czerwca 2008 roku OAZiS ON realizował projekt: „Indywidualne ścieżki 

kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”. Podsumowując cały projekt, który 

trwał od października 2006 roku, wzięło w nim udział 211 osób gdzie 62 osobom udało się 

podjąć pracę na otwartym rynku pracy, a 71 zostało wolontariuszami.  

2. W lutym odbyła się wycieczka do Warszawy na konferencję podsumowującą projekt. Wzięło 

w niej 48 podopiecznych OAZiS ON i pracownicy. Zorganizowaliśmy również wejście do 

Muzeum i posiłek.  

3. Pracownicy OAZiS ON wzięli udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Muzycznych 

Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno- 

Teatralnej Osób Niepełnosprawnych. 

4. Od września do końca października OAZiS ON realizowało projekt: „Rehabilitacja lecznicza 

osób niepełnosprawnych”. Wzięło w nim 8 podopiecznych, którzy trzy razy w tygodniu 

poddawali się zajęciom rehabilitacyjnym prowadzonym przez fizjoterapeutę w salach ZAZ. 

5. We wrześniu pracownicy brali udział w Targach Rehabilitacyjnych zorganizowanych przez 

INTERSERWIS. Na targach tych dzięki uprzejmości firmy organizującej wspólnie z ZAZ 

mieliśmy do dyspozycji swoje stoisko. Ostatniego dnia targów wspólnie z Agnieszką Gębską 

prowadziłyśmy warsztaty z pisania dokumentów aplikacyjnych i rozmów kwalifikacyjnych. 

6. Po zakończeniu projektu: „Indywidualne ścieżki” zostały stworzone nowe procedury 

rejestracji uczestników i rozpoczęła się praca z osobami niepełnosprawnymi zgłaszającymi się 

do Ośrodka. 

7. Od sierpnia do grudnia wspólnie z ZAZ realizowaliśmy projekt: „Nowe horyzonty na drodze 

osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Podopieczni ci mieli możliwość skorzystania z warsztatów i konsultacji 

psychopedagogicznych. Wzięło w nim udział 38 beneficjentów. 

8. Pracownicy wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych w Społecznej Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości. 
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9. W celu poszukiwania pracy dla podopiecznych Ośrodka zostały nawiązane kontakty  

z Zakładami Pracy Chronionej. 

10. Została zorganizowana giełda pracy na stanowisko ankietera.  

11. Powstała sala komputerowa na Gogola dla podopiecznych OAZiS ON. Sala posiada  

6 stanowisk. 

 

C OAZiS/OAZiS ON 
1. Udało się pozyskać 20 zestawów komputerów i 10 komputerów z Banku Millenium. Zostały 

wymienione komputery w sali na Wólczańskiej i stworzyć salę na Gogola. 

2. Nawiązaliśmy współpracę z firmą INWEMER, dla której rekrutujemy pracowników  

i będziemy prowadzić szkolenia dla pracowników niższego szczebla.. 

3. Zorganizowaliśmy Wigilię dla podopiecznych dwóch Ośrodków. Wszystkie dary i catering 

udało się pozyskać z darowizn. W wigilii wzięło udział około 90 beneficjentów (więcej niż 

zakładaliśmy). 


