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FORMACJA W CARITAS 

W 2009 odbyły się: 

 2 skupienia pracowników Caritas 

 Rekolekcje wielkopostne dla pracowników i podopiecznych Caritas 

 Skupienie adwentowe dla pracowników i podopiecznych Caritas 

 Pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Łagiewnikach w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki Caritas. 

 Pielgrzymka pracowników i wolontariuszy hospicjum 

 3 skupienia Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej w ośrodku Caritas w Drzewocinach 

 W pierwsze czwartki miesiąca spotkania modlitewno-formacyjne dla pracowników i 

wolontariuszy hospicjum 

 7 spotkań formacyjno-informacyjnych Parafialnych Zespołów Charytatywnych Caritas 

 10 spotkań formacyjno-informacyjnych opiekunów Szkolnych Kół Caritas 

 Skupienie adwentowe dla Szkolnych Kół Caritas 

 

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 2009 przedstawiały się następująco: 

Styczeń  
1. Założenie linii telefonicznej w Biurze Wolontariatu na Piotrkowskiej 85.  

2. Zostało założone gniazdo elektryczne do chłodni na rampie w kuchni. 

3. odbyło się spotkanie opłatkowe wolontariuszy kadry kolonijnej. 

4. przeprowadzono przegląd urządzeń grzewczo – kominowych w siedzibie przy ul. 

Gdańskiej. 

5. zostały zamontowane nowe suszarki w pralni. 

6. w pralni została wymieniona pralka na nową.  

7. pomalowano toalety dla dzieci w świetlicy przy ul. Gdańskiej.  

Luty 
1. Przy ul. Gdańskiej i Wólczańskiej realizowana jest selektywna zbiórki odpadów. 

2. została przeprowadzona legalizacja gaśnic w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej, ul. 

Wólczańskiej, ul. Piotrkowskiej, ul. Czarnieckiego. Do siedziby na ul. Rybną została 

zamówiona 1 czterokilogramowa gaśnica proszkowa. 

3. odmalowano jedno pomieszczenie, położono wykładziny oraz podłączono piec w 

świetlicy przy ul. Rybnej 13. 

Marzec 
1. Pomoc w przygotowaniach spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych. 

2. Przygotowania do akcji Kolonie letnie Caritas 2009. 

a. Zbieranie potrzebnych dokumentów, zaświadczeń itp. 

b. Współpraca z kierownikami kolonii – ustalanie spotkań 

c. Korekty programu kolonijnego 

Kwiecień 
1. Przygotowanie spotkania pracowników z okazji 19 rocznicy Caritas. 

Maj 
1. Koordynacja akcji Kolonie letnie Caritas 2009. 

a. Zbieranie potrzebnych dokumentów, zaświadczeń itp. 

b. Współpraca z kierownikami kolonii 



3 | S t r o n a  

 

c. Organizowanie kadry wśród wolontariuszy 

d. Ustalenie transportów, kadry kolonijnej, orzeczeń lekarskich 

e. Kontakt z Białorusią i Litwą 

f. Ustalenie spotkań z kierownikami kolonii 

g. Wysłanie pisma informującego o organizacji kolonii do Sanepidu i Policji oraz do 

Straży Pożarnej z prośbą o pokazy strażackie na koloniach w Kolumnie 

h. Ustalenie wycieczek kolonijnych na poszczególnych turnusach 

2. Uczestnictwo w spotkaniu pokontrolnym nadzoru budowlanego. Dopilnowanie usunięcia 

nieprawidłowości wskazanych przez Inspektor Nadzoru Budowlanego: 

a. Usunięcie kabli za rurą spustową na budynku Domu Dziennego Pobytu. 

b. Zrzucone zostały odparzone tynki od strony dziedzińca. 

3. została przeprowadzona dezynsekcja w pomieszczeniach kuchni Caritas – Gdańska 111. 

4. Aktualizacja danych dotyczących wyposażenia pracowników Caritas. 

Czerwiec 
1. Koordynacja akcji Kolonie letnie Caritas 2009. 

 Zbieranie potrzebnych dokumentów, zaświadczeń itp. 

 Współpraca z kierownikami kolonii  

 Ustalenie transportów, kadry kolonijnej 

 Kontakt z Białorusią i Litwą 

 Spotkania z kierownikami kolonii przed koloniami. Przygotowanie dla nich 

odpowiednich dokumentów. 

 Ubezpieczanie dzieci i kadry. 

 Składanie dokumentów w Kuratorium. 

 List do proboszczów w sprawie kolonii. 

 Przygotowanie informacji o koloniach do Internetu. 

2. Podłączono Internet w Domu Dziennego Pobytu. 

3. została przeprowadzona dezynsekcja w pomieszczeniach magazynu, PPCh, OAZiS – 

Wólczańska 108. 

4. została uporządkowana piwnica w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej. Zostało również 

wyznaczone miejsce dla świetlicy. 

Lipiec 
1. Przygotowanie sprawozdanie z ilości zużytego paliwa w Caritas do Wydziału 

Ochrony Środowiska. 

2. Koordynacja akcji Kolonie letnie Caritas 2009. 

 Współpraca z kierownikami kolonii  

 Ustalenie transportów 

 Kontakt z Litwą 

 Spotkania z kierownikami kolonii przed koloniami. Przygotowanie dla nich 

odpowiednich dokumentów. 

 Ubezpieczanie dzieci i kadry. 

 Spotkania z kierownikami kolonii – rozliczenie turnusów kolonijnych. 

 Przygotowanie zaświadczeń i podziękowań dla kadry kolonijnej. 

 Zakup nagród dla kadry kolonijnej 

 wysyłanie list dzieci oraz informowanie o wyjazdach dzieci z kolonii dla Wydziału 

Edukacji 

Sierpień 
1. Koordynacja akcji Kolonie letnie Caritas 2009. 

a. Współpraca z kierownikami kolonii  

b. Ustalenie transportów 
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c. Kontakt z Litwą 

d. Spotkania z kierownikami kolonii – rozliczenie turnusów kolonijnych. 

e. Przygotowanie zaświadczeń i podziękowań dla kadry kolonijnej. 

f. Zakup nagród dla kadry kolonijnej 

g. wysyłanie list dzieci oraz informowanie o wyjazdach dzieci z kolonii dla Wydziału 

Edukacji 

2. na koloniach w Kolumnie i w Drzewocinach była kontrola z Kuratorium. Kontrola w obu 

ośrodkach wypadła bardzo dobrze. 

Wrzesień 
1. Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę” 

 spotkanie omawiające wstępne założenia akcji 

 przygotowanie opisu zadania akcji 

 spotkanie z głównym zespołem; omówienie poszczególnych zadań 

 przygotowanie listu do patronów honorowych i medialnych 

2. Koordynacja obchodów 20-lecia Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 spotkanie z głównym zespołem 20-lecia 

 spotkanie dotyczące organizacji konferencji 

 spotkanie dotyczące uroczystości w Katedrze (koordynacja) 

 spotkanie dotyczące uroczystości w Teatrze Wielkim (koordynacja) 

 spotkanie dotyczące Dnia Dziecka w Manufakturze (koordynacja) 

 zebranie danych dotyczących koordynatorów i głównych zespołów poszczególnych 

działań 

Październik 
1. Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę” 

a. przygotowanie listu do sponsorów 

b. spotkanie z dyrektorem Teatru Nowego w sprawie uszycia strojów dla Mikołaja i 

Aniołka 

2. Koordynacja obchodów 20-lecia Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

a. przygotowanie wstępnych budżetów następujących wydarzeń: Katedra, Teatr Wielki, 

Dzień Dziecka 

b. przygotowanie listu do sponsorów  

c. podsumowanie wszystkich kosztów związanych z 20-leciem 

d. spotkanie dotyczące Dnia Dziecka w Manufakturze (koordynacja) 

e. spotkanie z głównym zespołem 20-lecia i Biurem Wolontariatu – dotyczy Dnia 

Wolontariusza 

f. zebranie danych dotyczących koordynatorów i głównych zespołów poszczególnych 

działań 

3. spotkanie integracyjne kadry kolonijnej w Pożdżenicach. 

4. została przeprowadzona deratyzacja na ul. Gdańskiej 111. 

5. odbyło się spotkanie z kierownikami kolonii. Spotkanie dotyczyło ustaleń na przyszły 

rok. Pani Elżbieta Marcinkiewicz i pani Małgosia Sabela zrezygnowały z prowadzenia 

kolonii w przyszłym roku. 

6. Zamontowano i podłączono domofon na Wólczańskiej. 

7. Wymiana grzejników w księgowości i w gabinecie zastępcy dyrektora. 

Listopad  
1. Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę” 

 przygotowanie umów darowizny i sponsoringowej 

 nadzór nad odbiorem darowizn  

 współpraca z darczyńcami i sponsorami akcji 
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 nadzór nad rozliczaniem pakietów sponsorskich 

 spotkanie w sprawie akcji „Serce na gwiazdkę” – w tym roku oprócz Tomaszowa (300 

dzieci) paczki do dzieci będzie rozwoził również Piotrków (200 dzieci) 

 odebrano stroje Mikołaja z Teatru Nowego i Teatru Wielkiego 

 przygotowanie pisma do policji i straży miejskiej 

2. Koordynacja obchodów 20-lecia Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 spotkanie dotyczące Dnia Dziecka w Manufakturze (koordynacja) 

 praca nad kalendarzem 20-lecia  

 przedstawienie wstępnego budżetu 20-lecia  

 omówienie dnia kobiet w manufakturze 

 omówienie Pikniku SzKC i Balu SzKC 

Grudzień 
1. Koordynacja akcji „Serce na gwiazdkę” 

2. Koordynacja obchodów 20-lecia Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

a. praca nad kalendarzem na 2010 rok z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń 20-

lecia  

b. spotkanie dotyczące konferencji prasowej otwierającej obchody 20-lecia 

3. Koordynacja działań organizacyjnych związanych z uroczystościami odpustowymi w 

siedzibie Caritas. 

4. Przygotowanie Wigilii dla Parafialnych Zespołów Caritas 

5. Przygotowanie Sali konferencyjnej na Wigilię punktów przedszkolnych i świetlic Caritas. 

6. Przygotowanie Sali konferencyjnej na Wigilie dla pensjonariuszy DDzP i podopiecznych 

PPCh. 

 

II. DZIAŁ POMOCY CHARYTATYWNEJ 

A. PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 

1. Realizacja planowanych celów 

 Poprawiono warunki pracy pracowników PPCh oraz usprawniono procedury 

udzielania pomocy podopiecznym Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 Kształtowano postawy moralne i duchowe podopiecznych PPCh 

 Umacniano odpowiedzialność za życie swoje i członków rodziny  

 Motywowano do podjęcia pracy i poprawienia swojej sytuacji życiowej i materialnej 

 Wspierano osoby, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych 

 Zaspokajano w miarę możliwości potrzeby bytowe podopiecznych 

2. Opis zrealizowanych zadań 

 Proponowano beneficjentom udział w realizowanych projektach kierowanych do 

różnych grup społecznych 

 Realizowano projekty dotyczące pomocy osobom wychodzącym z bezdomności  

 Rozwijano grupę wsparcia AA „ RAZEM” 

 Rozpoznawano faktyczne potrzeby osób zgłaszających się po pomoc i kwalifikowano 

ich do określonych świadczeń 

 Odbyły się dwa spotkania pracowników PPCh z psychologiem, mające na celu 

zapobieżenie stanu wypalenia zawodowego i wzmocnienie pracowników w pracy z 

trudnym klientem 

 Przeprowadzono 6 spotkań z ekspertami z różnych dziedzin – zwłaszcza prawa- na 

tematy interesujące naszych podopiecznych w ramach cyklu „spotkania z ekspertem” 
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 Przygotowano pełną informację na temat półkolonii i innych imprez zorganizowanych 

dla dzieci w okresie wakacji. 

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

 Codziennie wydawano potrzebującym pozyskane od darczyńców pieczywo  

 Wydawano żywność potrzebującym w ramach programu „PEAD” 

 Pomagano podopiecznym w załatwianiu trudnych spraw w innych instytucjach 

 Wydawano paczki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 

 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 w 

celu aktywizowania zawodowego osób bezrobotnych 

 Umożliwiano podopiecznym korzystanie z prysznica  

 Poprawiono warunki pracy wolontariuszy  

 Zorganizowano dla wolontariuszy całego działu charytatywnego piknik w 

Drzewocinach i spotkanie opłatkowe. 

 Zwiększono zaangażowanie społeczne przez rozwój wolontariatu, jako wolontariusze 

w PPCh pomagało nam 12 osób  

3. Informacja o podopiecznych: 

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 współuzależnienia 

 ofiary klęsk żywiołowych 

4. Wymierne rezultaty zrealizowanych zadań 

Objęto pomocą 2 704 rodzin razem 3245 osób w tym 1082 kobiety, 1261 mężczyzn, 902 

dzieci. W okresie I –XII 2009 r, zarejestrowano 730 osób, 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 63 828 posiłków / zupa z wkładką mięsną i pieczywem, oraz paczką/, 

decyzją Caritas 

 Podopiecznym PPCh przekazano nieodpłatnie 63 211,14 kg artykułów 

spożywczych zakupionych przez Caritas i pozyskanych od ofiarodawców.  

 Wydano również 235 557, 88 kg żywności w tym 17 328 kg cukru, 3 920 kg 

makaronu -krajanki, 15 552,50 kg makaronu świderki, 21 249 kg mąki, 69 132 

litrów mleka, 4 882,50 kg płatków kukurydzianych, 6 753 90 kg sera topionego, 6 

879,95 kg sera żółtego, 5 665,14 kg dżemu, 4 056,25 kg dań gotowych, 5 178, 60 

kg herbatników, 10 842 kg kaszy, 920,60 kg kawy zbożowej, 6 988,50kg zupy- 

krupnik, 9 601,60 kg masła, 755 kg mleka w proszku, 2 749, 50 kg musli, 3 

243,litry syropu owocowego w ramach programu PEAD „ Dożywianie najuboższej 

ludności UE 2007r” dla około 1300 osób miesięcznie.  

 W ramach programu PEAD wydano w ciągu roku łącznie 13 130 paczek z 

żywnością, dla 5 041 kobiet, 4 184 mężczyzn i 3 905 dzieci. 
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 W ramach programów dotyczących wychodzenia z bezdomności zostały zakupione 

paczki przemysłowe dla 100 osób, paczki z artykułami gospodarstwa domowego 

dla 50 osób, ciepłe posiłki dla 55 osób, żywność dla 100 osób i leki dla 50 osób. 

 Przygotowane zostały 70 paczek świątecznych z okazji Świąt Wielkanocnych i 400 

paczek z okazji Bożego Narodzenia  

 W ramach akcji Caritas „Piórnik” wyprawkę szkolną otrzymało 59 uczniów  

 W ramach pracy wolontaryjnej pomagało w PPCh 12 wolontariuszy  

 W spotkaniach grupy AA „ Razem” brało udział 15 osób 

 Wydaliśmy dla innych instytucji: schroniska, hostele, noclegownie, SKC ok. 400 

kg odzieży i obuwia na rzecz podopiecznych tych instytucji 

 Rozpoczęły się przygotowania do wdrożenia programu komputerowego, 

pomocnego w ewidencji podopiecznych 

 Rozpoczął się remont pomieszczeń socjalnych dla wolontariuszy i pomieszczeń 

sortowni odzieży 

5. 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, Kolegium Służb Społecznych. 

6. 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 

W 2009 roku praca w magazynie przebiegała w sposób bardzo intensywny. Zadania 

realizowało 3 pracowników Caritas, 3 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie 

użytecznych, oraz 5 osób zmieniających się, podopiecznych punktu „ wolontariuszy”. 

W czasie całego 2009 roku osiągnięto następujące rezultaty. 

1. Program PEAD 2009. 

Przyjęto do magazynu 2 080 455, 50 kg żywności (18 artykułów) w 147 dostawach 

dostarczonych ciężarówkami TIR. 

Następnie wydano 1100438,95 kg żywności o łącznej wartości 3 087 792,44 zł dla 52 

podmiotów z Archidiecezji Łódzkiej, które objęły pomocą 13085 podopiecznych. 

Dla Caritas w Łowiczu, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Warszawsko Praskiej wydano 

980 016,55 kg żywności. 

W czasie realizacji programu PEAD 2009 A.R.R. przeprowadziła 25 kontroli, które wypadły 

bez uwag. 

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

 53922,00 kg art. żywnościowych o wartości 162156,00 zł. 

 11397,50 kg art. odzieżowych, budowlanych, chemicznych o wartości 80833,00 zł. 

 2857,00 kg art. z Tygodnia Miłosierdzia 8571,00 zł. 

 Artykuły z Serca na gwiazdkę pozyskane przez p.W. Kopytowską 123436,60 zł. 

 Razem: 68176,50 kg artykułów o wartości 374996,60 zł. 
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 Podczas Tygodnia Miłosierdzia 13 Parafii i 12 Sz.K.C zebrało i dostarczyło do 

magazynu 949 szt. reklamówek z żywnością, środkami chemicznymi i odzieżą 

używaną. 

 W ramach akcji Caritas w 2009 roku wydano z magazynu 15020 szt. chlebów miłości, 

7488 szt baranków cukrowych, 71720 szt świec małych i 17340 szt świec dużych. 

 W 2009 roku dzięki ks. Marcinowi Grzelakowi oraz środkom z programów 

poprawiono wygląd estetyczny w magazynie: 

a. przeprowadzono remont pomieszczenia na pierwszym piętrze wydzielając 

dodatkowe pomieszczenia socjalne 

b. ekipa z zewnątrz przeprowadziła wymianę pokrycia dachu oraz obróbki dekarskie 

3. W bieżącym roku planujemy całkowicie uporządkować magazyn na II piętrze, oraz 

dostosować pomieszczenie biurowe dla p.Cezarego Kobierskiego na I piętrze.   
 

C DOM DZIENNEGO POBYTU UL. GDAŃSKA 111 

Zaplanowane cele działalności Domu Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy 

ul. Gdańskiej111 zostały zrealizowane w całości, o czym świadczą: zainteresowanie oraz 

udział pensjonariuszy w zorganizowanych zajęciach, ich pozytywne opinie, zrealizowany 

harmonogram wyjść na zewnątrz i harmonogram imprez okolicznościowych; 

Realizowane zadania można przedstawić w 3 kategoriach: 

 zadania codzienne (programowe) – zajęcia rekreacyjno-edukacyjne o charakterze 

usprawniającym poszczególne sfery – gimnastyka ruchowa, zajęcia artterapii, 

intelektualno-poznawcze, zajęcia o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, muzykoterapia, 

zajęcia kulinarno - geograficzne, modyfikujące relacje międzyludzkie. Dużym 

zainteresowaniem podopiecznych cieszyły się wszelkie zorganizowane wyjścia grupowe i 

spacery. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu w okresie sprawozdawczym byli w Teatrze 

Powszechnym, Kinie Charlie, łódzkich muzeach, ŁDK –u, kinie Ciemna City, w Pałacu 

Poznańskiego; 

Zadania codzienne zawierały elementy duchowe jak i miały charakter terapeutyczny, 

pensjonariusze są współtwórcami planowanych zajęć, co wzmaga ich motywację do 

działania.. Wśród pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu funkcjonuje stworzona w roku 

2005 przez nich grupa wsparcia, która organizuje pomoc dla chorych i potrzebujących 

pensjonariuszy. Beneficjenci wspierają się w pokonywaniu codziennych trudności, 

wymieniają się doświadczeniami, oferują sobie wzajemna pomoc (pomoc w 

przeprowadzce, odwiedziny chorego w szpitalu, pomoc niepełnosprawnym 

pensjonariuszom w załatwianiu spraw administracyjnych) 

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

państwowymi, lokalnymi, kościelnymi, czy międzyinstytucjonalnymi. 

Zadania te miały charakter niecodzienny, stanowiły okazję do silnego przeżycia 

emocjonalnego, wzruszeń, mobilizowały do zadbania o siebie (dobry wygląd, czystość) o 

swoje samopoczucie, właściwe relacje, życzliwość, gościnność. W ramach tego zadnia 

podjęte zostały zadania: 

■ Zabawa Karnawałowa – spotkanie Domów Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

i ul. Czarnieckiego 4 – styczeń 2009; 

■ Bal Karnawałowy dla Seniorów – Pałac Poznańskiego – luty 2009.  

■ Walentynki – luty 2009; 

■ Światowy Dzień Chorych – luty 2009; 

■ Tłusty czwartek – luty 2009; 

■ Obchody Dnia Kobiet – marzec 2009; 

■ Pierwszy Dzień Wiosny – marzec 2009; 
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■ Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych – marzec 2009; 

■ Obchody Dnia Mężczyzny – kwiecień 2009; 

■ Obchody Światowego Dnia Zdrowia – kwiecień 2009; 

■ IV Rocznica śmierci Jana Pawła II – kwiecień 2009; 

■ Świętowanie Dnia Lata – czerwiec 2009;  

■ Obchody Święta Wojska Polskiego – sierpień 2009; 

■ Początek Astronomicznej Jesieni – wrzesień 2009; 

■ Dzień Seniora – wrzesień 2009 

■ Dzień Wszystkich Świętych – wspólne odwiedzanie grobów, wzajemna pomoc w 

uporządkowaniu grobów; 

■ Andrzejki – zabawa taneczna Domu Dziennego Pobytu ul. Gdańska 111 i ul. 

Czarnieckiego 4 - listopad 2009; 

■ Mikołajki – wyjście do kina pensjonariuszy – grudzień 2009 

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

Zajęcia te dotyczyły zmiany w programie codziennych zajęć, czasem były uzupełnieniem 

oferty działalności DDZP - np.: organizowanie czwartej edycji Balu dla Seniorów w 

Pałacu Poznańskiego dla wszystkich Domów Dziennego Pobytu na terenie Łodzi, Dzień 

Seniora dla podopiecznych wszystkich Domów Dziennego Pobytu w Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Drzewocinach. 

Warto zwrócić uwagę na rozwój integracji międzypokoleniowej pensjonariuszy z dziećmi, 

w ramach tego zadania podjęte były działania: 

■ Świętowanie Dnia Babci i Dziadka – styczeń 2009 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; 

■ Spotkanie Wielkanocne – marzec 2009. W uroczystości brali udział pensjonariusze 

Domu Dziennego Pobytu z ul. Gdańskiej 111 i z ul. Czarnieckiego 4; 

■ Obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta – kwiecień 2009. 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 Dziecka – spotkanie pensjonariuszy z podopiecznymi Domu Dziecka 

ul. Zbocze 2a oraz Świetlicy Środowiskowej Caritas ul. Gdańska 111 - przygotowanie 

zabaw, słodkiego poczęstunku i upominków dla dzieci – czerwiec 2009; 

■ Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II – spotkanie z dziećmi ze Świetlicy 

Środowiskowej, wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej, oglądanie 

przygotowanych przez dzieci pamiątkowych plakatów oraz wspólne odśpiewanie 

„Barki”; 

■ Obchody Dnia Wszystkich Świętych – listopad 2009 - wspólne odwiedzanie grobów, 

wzajemna pomoc w porządkowaniu wraz z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

■ Wieczerza Wigilijna – grudzień 2009. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście 

– pensjonariusze Domów Dziennego Pobytu Caritas, przedstawiciele władz 

samorządowych, dzieci i młodzież ze Świetlic Środowiskowych 

Stan pensjonariuszy to: średnia 80 osób (od stycznia do grudnia), w tym 33 korzystających z 

obiadów i 47 pensjonariuszy; w wieku od 38 do 89 lat; Przeważa większość kobiet jest ich 51, 

a mężczyzn 29. Podopieczni zamieszkują dzielnice: Śródmieście, Bałuty, Górna, Polesie, 

Widzew 
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Efekty działań to: Zachowana sprawność motoryczna w zakresie samoobsługi, w 

samodzielnym funkcjonowaniu, utrwalona sprawność intelektualna, lepsze rozumienie 

innych, mniej konfliktowa komunikacja między podopiecznymi, wrażliwości na potrzeby 

innych ludzi i chęć niesienia pomocy. Rozwija się integracja międzypokoleniowa i integracja 

ze społeczeństwem (realizacja zadań na zewnątrz) co wskazuje na lepsze funkcjonowanie 

osób starszych w społeczności lokalnej. 

Instytucje, z którymi podjęto współpracę to: Domy Dziennego Pobytu mieszczące się na 

terenie Łodzi – współpraca przy realizacji zadań o charakterze rozrywkowo – kulturalnym – 

Bal Seniora w Pałacu Poznańskiego, Dzień Seniora w Ośrodku Rehabilitacyjno – 

Wypoczynkowym w Drzewocinach. Współrealizacja zadań o charakterze integracji 

międzypokoleniowej – Dom Dziecka ul. Zbocze 2a, Świetlica Środowiskowa ul. Gdańska 

111, Świetlica Środowiskowa ul. Czarnieckiego 4, Świetlica Specjalistyczna ul. Piotrkowska 

85 - przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, praktyki słuchaczek 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Kino Cinema City, Muzeum Historii Miasta 

Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Łódzki Dom Kultury, Kino Charlie. 
 

D DOM DZIENNEGO POBYTU UL. CZARNIECKIEGO 4 

Dom Dziennego Pobytu dysponuje 25 miejscami. Pensjonariuszami są osoby starsze, 

cierpiące na różnorodne choroby, samotne, w trudnej sytuacji życiowej, pozostające w złych 

stosunkach rodzinnych, niemające wsparcia w rodzinie, a także niezaradne życiowo. 

Pensjonariusze kierowani są do Domu Dziennego Pobytu decyzją Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź – Bałuty. W okresie sprawozdawczym opieką Domu 

Dziennego Pobytu objętych było 32 osób. Pensjonariusze Domu są w wieku od 51 do 89 lat.  

W 2009 roku Dom Dziennego Pobytu zapewnił opiekę 32 osobom starszym, samotnym i 

niezaradnym życiowo. Organizował różne formy spędzania czasu wolnego przez osoby 

starsze, a także zapewniał posiłki i opiekę medyczną. Zaobserwowano poprawę kondycji 

psychofizycznej seniorów, a także lepsze ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej. 

Pensjonariusze mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań, a także odkrywania 

nowych 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.  

W okresie sprawozdawczym praca Domu i organizowane zajęcia opierały się na 6 filarach: 

 świadczenie usług opiekuńczych i doradztwa socjalnego 

Codziennie od poniedziałku do piątku pensjonariusze mieli możliwość przebywania w Domu, 

mogli liczyć na fachową opiekę i pomoc pracowników Domu, a także na wsparcie grupy 

samopomocowej, funkcjonującej w ramach społeczności Domu, która ma charakter i formę 

otwartą, uczestniczą w jej spotkaniach Ci podopieczni, którzy w danej chwili mają taką 

potrzebę, podopieczni 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 itp.) W Domu 

prowadzone było również doradztwo socjalne i pomoc w sprawach urzędowych, formalnych, 

mieszkaniowych itp. (pisanie podań, odwołań, wyjścia pracowników socjalnych 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 
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artykułów żywnościowych, chemicznych, odzieży. Pensjonariusze mieli również możliwość 

korzystania z programu dofinansowania do recept.  

 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 

przygotowanych termosach, a także kolację, którą pobierali na wynos. Posiłki były 

przygotowywane przez Kuchnię Caritas znajdującą 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. 

 integracja ze społecznościami innych Domów Dziennego Pobytu, integracja 

międzypokoleniowa, organizacja imprez okolicznościowych wewnątrz 

społeczności Domu Dziennego Pobytu 

 Zabawa karnawałowa – styczeń 2009 – integracja ze społecznością Domu Dziennego 

Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

 Świętowanie Dnia Babci i Dziadka – styczeń 2009 – integracja z dziećmi ze Świetlicy 

Środowiskowej Caritas ul. Czarnieckiego 4, 

 Obchody Tłustego Czwartku – luty 2009 - integracja ze społecznością Domu Dziennego 

Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

 Bal Karnawałowy w Pałacu Poznańskiego – luty 2009 – integracja ze społecznościami 

innych Domów Dziennego Pobytu 

 Spotkanie wielkanocne – kwiecień 2009 - integracja ze społecznością Domu Dziennego 

Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

 Obchody Dnia Dziecka – czerwiec 2009 - integracja z dziećmi ze Świetlicy 

Środowiskowej Caritas ul. Czarnieckiego 4, 

 Piknik Przedszkolnych Kół Caritas – czerwiec 2009 – integracja z dziećmi  

z Przedszkolnych Kół Caritas 

 Obchody rocznicowe Domu – wrzesień 2009 - integracja ze społecznością Domu 

Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

 Dzień Seniora – wrzesień 2009 - integracja ze społecznościami innych Domów 

Dziennego Pobytu 

 Zabawa Andrzejkowa – listopad 2009 - integracja ze społecznością Domu Dziennego 

Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 

 Spotkanie mikołajkowe – grudzień 2009 – spotkanie okolicznościowe wewnątrz 

społeczności DDzP 

 Wyjazd do Krainy Świętego Mikołaja do Kołacina – grudzień 2009 - integracja  

z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej Caritas ul. Czarnieckiego 4, 

 Wieczerza Wigilijna – grudzień 2009 - integracja ze społecznością Domu Dziennego 

Pobytu Caritas ul. Gdańska 111, pracownikami Caritas i zaproszonymi gośćmi 

 Sylwester – grudzień 2009 - spotkanie okolicznościowe wewnątrz społeczności DDzP 

 Imprezy okolicznościowe wewnątrz społeczności DDzP z okazji imienin pensjonariuszy 

 wycieczki o charakterze pielgrzymkowo – turystycznym, zajęcia o charakterze 

kulturalno – rekreacyjnym 

 Wyjście do kina, projekcja filmu „Popiełuszko” – marzec 2009 

 Wyjście do Teatru Nowego, spektakl „ Król Duch” – kwiecień 2009 

 Wycieczka po Łodzi Przemysłowej – maj 2009 
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 Wyjście do Muzeum Historii Miasta Łodzi na koncert zespołu „Bi Ba Bo” – maj 2009 

 Wyjście do Kina Charlie na koncert poświęcony Janowi Pawłowi II – czerwiec 2009 

 Wyjście do Ogrodu Botanicznego – sierpień 2009 

 Wyjście do Ogrodu Zoologicznego – sierpień 2009 

 Wyjście do Teatru Nowego na III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób 

Niepełnosprawnych – wrzesień 2009 

 Wyjście do Teatru Wielkiego, opera „Wesele Figara” – październik 2009 

 Wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja do Kołacina – grudzień 2009 

 Spacery po łódzkich parkach  

 Działania gimnastyczno – rehabilitacyjne i terapia zajęciowa, mające na celu 

usprawnienie procesów psychofizycznych 

W okresie sprawozdawczym pensjonariusze Domu uczestniczyli w zajęciach ruchowych – 

rehabilitacji zdrowotnej prowadzonej przez rehabilitantkę, zajęcia odbywały się w każdy 

poniedziałek w godzinach 1100 – 1200. Terapia zajęciowa odbywała się we wtorki i czwartki w 

godzinach 1000 – 1300, prowadzona była przez dwóch instruktorów terapii zajęciowej. Były to 

zajęcia plastyczno – manualne, seniorzy dbali o estetyczny wygląd pomieszczeń Domu i 

tworzyli okolicznościowe dekoracje. Pensjonariusze chętnie uczestniczyli w projekcjach 

filmów na terenie Domu. Obejrzeli m. in.: „Święty Paweł – Apostoł Narodów”, „Niczego nie 

żałuję”, „Zakątki Ziemi”, „Skradzione lato”, „Komórka”, „Pielgrzym Nadziei”, „ Karol. 

Człowiek, który został Papieżem”. Seniorzy z dużym zainteresowanie słuchali czytanych im 

przez pracownika Domu książek: „Ziemia obiecana”, „Oskar i pani Róża”, a także mieli 

możliwość wysłuchania „Forresta Gumpa” w wersji audio.  

W każdą środę w okresie od stycznia do czerwca 2009 pensjonariusze uczestniczyli w 

zajęciach komputerowych, natomiast od września do grudnia mieli możliwość uczestniczenie 

w zajęciach kulinarnych prowadzonych przez pracownika Domu. 
 

E ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 

Głównym celem Świetlicy Środowiskowej Caritas było zapewnienie opieki i wychowania 

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

sprawozdawczym działalność Świetlicy pozwoliła na pełną realizację tego celu.  

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

18.00, a w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 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, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz wyjazdy poza Łódź.. 

W ramach działalności Świetlicy 104 dzieci otoczono wszechstronną opieką /dydaktyczną, 

wychowawczą i materialną/. W okresie sprawozdawczym do Świetlicy uczęszczały dzieci 

przyjęte na wniosek rodziców, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych MOPS; w 

przypadku nadzoru kuratora przyjęcie dziecka było z nim konsultowane i uzyskało jego 

poparcie. 

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

podwieczorek, na weekendy dodatkowo przydzielano im suchy prowiant, pieczywo i 

słodycze. Zależnie od potrzeb zaopatrywano podopiecznych w przedmioty potrzebne do 

zajęć, przybory szkolne, a także obuwie i odzież. Każde dziecko miało możliwość 

uczestniczenia w zajęciach świetlicowych odpowiednich do jego potrzeb czy też 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. 
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Regularnie prowadzona była pomoc higieniczna, raz w miesiącu odbywały się przeglądy 

czystości włosów i skóry, opieka pielęgniarki zapewniona była w czasie wycieczek i 

wyjazdów. 

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, były to przede wszystkim rozmowy i konsultacje indywidualne, zebrania, 

pogadanki, wspólne spotkania dzieci, rodziców i opiekunów Świetlicy, rodzice wykonywali 

także różnorodne prace na rzecz Świetlicy i czynnie włączali się w akcje przez nią 

prowadzone. 

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

 Praca środowiskowa prowadzona w następujących formach: 

a. 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. 

b. Nauczanie języków obcych – systematyczna nauka języka niemieckiego, a od drugiego 

półrocza języka angielskiego dla grupy 10 dzieci, dla chętnych korepetycje z tych 

języków 

c. 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. 

Udział zespołu tańca współczesnego w eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu 

Radosnych Serc. Zorganizowanie i przygotowanie zajęć w pracowni komputerowej. 

d. Przygotowywanie uroczystości urodzinowo-imieninowych, wspólnych zabaw i dyskotek, 

tematycznych konkursów oraz programów okolicznościowych i rocznicowych (np. 

pogadanka i konkurs z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową oraz 

wykonanie okolicznościowych plakatów, uczczenie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i 

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

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

Narodzenia) 

e. 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 dwudniowego biwaku w Kolumnie, spacery po łódzkich parkach, 

zwiedzanie zabytków miasta, wyjścia na basen „Angelica”, „Wodny Raj” i lodowisko 

”Bombonierka”, wyjścia do kin, muzeów, teatru  

f. Zapoznawanie z pięknem przyrody i bogactwem kultury naszego kraju poprzez 

wycieczki /m. in. trzydniowa wycieczka do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i 

Wadowic/ 

g. Utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogami szkół, do których uczęszczają podopieczni 

Świetlicy. Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 oraz 

Szkołą Specjalną Centrum w związku z badaniami i zmianą szkoły jednego z 

wychowanków Świetlicy 

h. W okresie wakacji letnich zorganizowanie zajęć otwartych współfinansowanych przez 

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

w terminach: 29.06 – 12.07.2009 i 13.07 – 26.07.2009 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 
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harmonogramu. Podejmowano działania o różnorodnym charakterze: 

 Edukacyjno – kulturalne realizowane poprzez wyjścia do kin Silver Screen, 

Cinema City, Polonia, Palmiarni, Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Do tej 

formy zajęć zaliczyć też należy zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowych w 

Rogowie. 

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

Wodny Raj, Arturówek, Stawy Jana /, wyjścia do kręgielni, na ściankę 

wspinaczkową, do sali zabaw „Figloraj” i „Kinderplaneta”, ZOO czy lunaparku  

 Twórczo – plastyczne w formie plenerów malarskich i fotograficznych 

 Turystyczno – krajoznawcze, do których należą wycieczki całodniowe do 

Rogowa i Kołacinka oraz do Zelowa koło Łasku. Pierwszy z wyjazdów połączony 

był z pobytem w Parku Jurajsko – Botanicznym oraz przejazdem kolejką 

wąskotorową z Rogowa do Jeżowa. Drugi natomiast pozwolił dzieciom znaleźć 

się na terenie poligonu wojskowego, pod odpowiednią opieką mogły tam 

skorzystać z atrakcji takich jak przejazdy pojazdami wojskowymi oraz wesoło 

bawiły się na świeżym powietrzu. 

 Łagodzenie skutków odrzucenia, braku miłości i problemów alkoholowych w rodzinie 

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

rozwiązywanie problemów domowych i rodzinnych, co pozwalało lepiej wspomagać rozwój 

podopiecznych i wyrównywać negatywne skutki czynników zaburzających poczucie 

bezpieczeństwa. Służyły temu przede wszystkim: 

 Indywidualne rozmowy z pedagogami – wychowawcami Świetlicy oraz 

wolontariuszami 

 Pogadanki grupowe, gry i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości, uczące 

postaw asertywnych, pogłębiające integrację z grupą rówieśniczą, kształtujące 

postawy prospołeczne 

 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. 

Natomiast dla pracowników Świetlicy zorganizowano wewnętrzne szkolenia 

prowadzone przez psychologa – socjoterapeutę 

 Realizacja projektów „Wezuwiusz” i „Pryzmat” obejmujących zagadnienia radzenia 

sobie ze stresem, agresją, konfliktem, a przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci 

reagujących agresją, niemiejących poradzić sobie z własnymi emocjami w sytuacji 

nadmiernego stresu 

 Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii, łagodzące napięcia i nadmierny stres 

 Łagodzenie skutków głodu 

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

104 dzieci /w tym podopieczni Świetlicy i uczestnicy zajęć otwartych/.  W czasie pobytu w 

Świetlicy /od poniedziałku do piątku/ dzieci otrzymywały codziennie gorącą zupę z wkładką. 

Oprócz ciepłego dania codziennie wydawany był także podwieczorek, a na weekendy 

zaopatrywano dzieci w suchy prowiant – 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. 

 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 
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czasu. Temu celowi służyły wszystkie zajęcia świetlicowe, które zostały już wcześniej 

przedstawione. Oprócz takich zajęć organizowane były również wyjścia i wyjazdy: 

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

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

„Logos”, „Pinokio” i „Nowym”, zwiedzanie Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, 

muzeum „Akwarium” w Manufakturze, spacery szlakiem łódzkich zabytków ulicami 

Piotrkowską i Gdańską, wędrówki po łódzkich parkach i zielonych terenach miasta 

 Całodniowe wycieczki o charakterze turystyczno – krajoznawczym to: dwudniowy 

piknik w ośrodku Caritas w Kolumnie (dał okazję do pełnej rekreacji w kontakcie z 

leśną przyrodą), całodniowy wyjazd do Rogowa i Kołacinka (pozwolił poznać urok 

dawnej kolejki wąskotorowej, a także interesująco spędzić czas w parku jurajsko – 

botanicznym), wycieczka delegacji Świetlicy do Warszawy realizująca plan 

systematycznego poznawania stolicy ( tym razem połączona z wizytą w Sejmie i 

zwiedzaniem Muzeum Sportu i Turystyki), trzydniowy wyjazd do Krakowa, Wadowic i 

Kalwarii Zebrzydowskiej (kontakt z najwartościowszymi zabytkami dawnej stolicy 

naszego kraju oraz miejscami związanymi z osobą Papieża Polaka okazał się ważny dla 

rozwoju dzieci i kształtowania ich postawy wobec dorobku przeszłości, uczył również 

szacunku dla wielkich postaci) 

 Wyjście na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej połączone zostało ze świętowaniem 

dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego oraz z obchodami Święta Niepodległości, 

zapaleniem zniczy uczczono pamięć bojowników o wolność naszego kraju 

pochowanych na tym cmentarzu 

 Prowadzone w ramach zajęć nauczanie tańca towarzyskiego i dyskotekowego 

zaowocowało utworzeniem w Świetlicy zespołu tanecznego działającego pod 

kierunkiem wolontariusza, przygotowany został układ taneczny zaprezentowany w 

regionalnych eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc 

 Praca z rodzicami 

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

 W każdy czwartek między godz. 17.30 a 18.00 przewidziano czas na indywidualne 

konsultacje. W tym czasie kierownik Świetlicy lub wychowawca dyżurny zawsze był 

dostępny, aby udzielić informacji o dziecku czy wysłuchać problemów przedstawianych 

przez rodziców. Ta forma kontaktu zyskała sobie popularność.  

 Raz w miesiącu, na ogół w pierwszą środę, odbywały się spotkania ze wszystkimi 

rodzicami. Frekwencja była dobra. Na spotkaniach omawiane były kwestie związane z 

funkcjonowaniem Świetlicy, aktualne problemy czy plany na przyszłość. Aktywność 

rodziców była satysfakcjonująca. Spotkanie styczniowe było wspólnym spotkaniem 

opłatkowym rodziców, dzieci, pracowników i wolontariuszy. W grudniu w spotkaniu 

uczestniczyła wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, p.Barbara 

Powidzka, która wygłosiła pogadankę na temat trudności wieku dojrzewania, a 

następnie odpowiadała na pytania i pomagała rozwiązać problemy, z jakimi zgłaszali się 

obecni. 

 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, dokonywali drobnych napraw. W 

czasie wyjść czy wyjazdów dzieci sprawowali funkcje opiekuńcze.  

 Rodzice współorganizowali uroczystości świetlicowe, uczestniczyli w opłatku, 

spotkaniu wielkanocnym, Dniu Matki i Ojca. 

 Pogłębianie sfery duchowej 

Realizacją tego celu było: 

 Regularne uczestniczenie we Mszy Świętej. Pierwszopiątkowej nie tylko dzieci z 
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wychowawcami, lecz również chętnych wolontariuszy i rodziców. Przed Mszą św. 

istniała zawsze możliwość spowiedzi. 

 Wspólne świętowanie Wielkiej Nocy i Wigilii Bożego Narodzenia. 

 Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Różańca, modlitewne spotkanie w kaplicy 

w rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz jego wyboru, wspólna modlitwa w różnych 

intencjach poświęcona osobom związanym ze Świetlicą. 

 Upamiętnianie ważnych rocznic czy świąt narodowych poprzez prowadzone pogadanki, 

przygotowane programy i wykonywane prace plastyczne. 
 

F ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. PIOTRKOWSKA 85 

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest świetlicą 

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

W okresie sprawozdawczym opieką było objętych 83 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.  

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. 

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

porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi. 

Celem głównym Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

jest wszechstronna działalność opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, 

rozwojowym i twórczym. 

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. 

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 Informowano rodziców na bieżąco poprzez informacje 

pisemne o działaniach podejmowanych na świetlicy (wyjścia, święta, uroczystości).  

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. 

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

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

komputerowe. Ponadto zostały zorganizowane różnego rodzaju wyjścia (kino, teatr, basen, 

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

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. 
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Praca opiekuńczo – wychowawcza uzupełniona została funkcjonowaniem społeczności 

korekcyjnej, na której podejmowane były decyzje dotyczące życia codziennego Świetlicy 

oraz rozwiązywane były problemy i konflikty grupowe. 

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. 

Pomoc, jaka została udzielona wychowankom przedstawia się następujące 

Pomoc socjalno – materialna: 

 rozeznanie się w sytuacji rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej wychowanków 

 udzielenie stosownej pomocy.  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

 Prowadzenia konsultacji psychologicznych dla rodziców; 

 Prowadzenia konsultacji psychologicznych dla wychowanków; 

 Pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; 

 Prowadzenia mediacji; 

 Pracy metodą społeczności korekcyjnej; 

Cykle zajęć całorocznych 

W ramach działalności Świetlicy, w okresie sprawozdawczym zrealizowano całość z 

zaplanowanych cyklów 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, 

zajęcia modelarskie. Dbano o estetykę pomieszczeń (wykonywanie  wystawek, 

dekoracji). 

 Wychowanie fizyczne 

W okresie sprawozdawczym organizowano zajęcia ruchowe, sportowe na terenie świetlicy i 

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

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

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

do aktywnego wypoczynku. 

 Wychowanie informacyjno – informatyczne 

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia informatyczne dla wychowanków 

świetlicy. Zajęcia prowadził student ostatniego roku informatyki oraz długoletni wolontariusz 

świetlicy. W ramach zajęć wychowankowie mieli możliwość poznania podstawowych 

programów komputerowych, umiejętnego korzystania z Internetu oraz różnych ciekawostek 

związanych z technologią komputerową.  
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G ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. CZARNIECKIEGO 4 

Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul Czarnieckiego 4 jest 

Świetlicą koedukacyjną, przeznaczoną dla 20 dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. W 

okresie sprawozdawczym w zajęciach uczestniczyło 34 dzieci.  

Wychowankowie to przede wszystkim dzieci mieszkające w dzielnicy Łódź – Bałuty, a także 

dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej i przebywające w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

Dzieci uczęszczające na zajęcia wywodziły się z rodziny o niskim statusie materialnym, 

dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

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

porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami znającymi 

sytuację rodzinną, materialną dzieci. 

Celem nadrzędnym Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej było udzielenie 

niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym od 7 do 12 lat, posiadającym trudności w 

nauce lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.  

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

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. 

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. 

W 2009 roku praca Świetlicy i organizowane zajęcia opierały się na 4 filarach: 

 Praca opiekuńczo – wychowawcza 

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.  

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.  

Do zadań Świetlicy należało organizowanie czasu wolnego dzieci i rozwijanie ich 

zainteresowań. W ramach tego zadania prowadzone były różnorodne zajęcia, między innymi: 

plastyczne, muzyczne, sportowe, komputerowe, a także zajęcia ćwiczące pamięć i myślenie, 

wspomagające wyobraźnię, rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość.  

W układaniu tygodniowych planów zajęć uwzględniano Dni takie jak: Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Niepodległości. 

Wychowankowie i kadra Świetlicy czynnie uczestniczyli w uroczystościach religijnych 

wynikających z tradycji i kultury chrześcijańskiej (np.: wspólne pierwszopiątkowe Msze św., 

Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne). Organizowano także wyjścia do łódzkich kin, 
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wycieczki do Uniejowa i Borysewa, do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku, a także 

imprezy okolicznościowe jak: Walentynki, Andrzejki, Mikołajki 

Ważnym elementem działania Świetlicy było wdrażanie wychowanków 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 okres sprawozdawczy 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. 

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 letnie, 

zajęcia otwarte w okresie letnim, Andrzejki, wspólne wycieczki zorganizowane, Spotkanie 

Wigilijne. 

W okresie letnim od lipca do sierpnia 2009 roku wychowankowie Świetlicy mieli możliwość 

uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Caritas: od 22 czerwca do 5 lipca 2009 roku 

– kolonie letnie w Drzewocinach, od 6 lipca do 28 sierpnia – zajęcia otwarte organizowane w 

Świetlicach Środowiskowych Caritas przy ul. Piotrkowskiej 85 i Gdańskiej 111. 

 Praca socjalno – materialna  

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.  

Świetlica prowadziła dożywianie dzieci w postaci jednodaniowych obiadów i 

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

artykuły spożywcze, odzież, obuwie.  

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. 

 Praca pedagogiczno - wychowawcza  

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.  

 Cykle zajęć całorocznych 

W okresie sprawozdawczym realizowano 5 rodzajów 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 (Spotkanie 

Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne), a także w organizacji zabaw okolicznościowych 

wynikających z tradycji naszego kraju i regionu (Andrzejki, Mikołajki). W ramach 

przygotowań do Świąt i uroczystości prowadzone były rozmowy tematyczne i zajęcia 

dotyczące tradycji i kultury Świąt, zwyczajów itp. Wychowankowie uczestniczyli 

również w wystawie prac dzieci. 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 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, 
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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 okresie sprawozdawczym 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. Dla wychowanków zorganizowane zostały zajęcia o charakterze 

rekreacyjno – krajoznawczym. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach, odwiedzili 

Uniejów, Borysew i Kołacinek. 

 Prowadzone były systematyczne zajęcia korekcyjno – edukacyjne w ramach projektu 

„Wezuwiusz”. Tematyka zajęć poświęcona była: uczuciom i emocjom, komunikacji, 

agresji, stresowi, konfliktom i pomocy. 

 W okresie sprawozdawczym realizowany był projekt „Pryzmat”. Były to 

cotygodniowe zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym. 
 

H PUNKT WSPARCIA „PRZYSTANEK 13”, UL. RYBNA 13 

Działania 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.  

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. 

W ciągu 2009 roku Punkt Wsparcia objął pomocą 45 dzieci, przy czym 19 dzieci było w 

wieku poniżej 11 roku życia, natomiast pozostała grupa dzieci w liczbie 26 była w wieku 

powyżej 11 lat. Ze względu na potrzeby emocjonalne i intelektualne dzieci stworzono dwie 

grupy: starsza w wieku powyżej 11 lat i młodsza poniżej 11 lat. 

W okresie 2009 roku realizowano następujące działania: 

 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 plenery fotograficzno – plastyczne oraz wycieczka z 

przewodnikiem po starej Łodzi. Zorganizowano wystawę prac plastycznych i 

fotograficznych oraz przedstawienie teatralne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw 

Artystycznych w Łodzi. 

 organizowanie zajęć kulturowo – edukacyjnych dotyczących naszego regionu, historii, 

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

wystaw, galerii; 

 organizowanie zajęć teatralnych, przygotowanie przedstawienia pt „Nasze marzenia” i 

zaprezentowanie go w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi przed 

publicznością (rodzice, opiekunowie, zaproszeni goście, przedstawiciele pozostałych 
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świetlic Caritas) 

 prowadzenie zajęć integracyjno - ruchowych, które budowały relacje między 

uczestnikami grupy, np. gry i zabawy zespołowe w siedzibie Punktu Wsparcia i jego 

okolicach; udział w zajęciach sportowych odbywających się na lodowisku, basenie, 

prowadzonych pod opieką instruktora /ratownika; w okresie wakacji zorganizowania 

dwudniowej wycieczki rowerowej do Drzewocin; 

 zorganizowanie całodniowej wycieczki do Uniejowa i Borysewa – zwiedzanie zamku, 

kąpiel w basenach termalnych, oglądanie mini ZOO w Borysewie; (wycieczka 

zorganizowana wspólnie ze Świetlicą przy ul Czarnieckiego 4); 

 zorganizowanie całodniowej wycieczki do Torunia – zwiedzanie Starego Miasta z 

przewodnikiem, seans filmowy w Planetarium; (wycieczka zorganizowana wspólnie ze 

Świetlicą przy ul Czarnieckiego 4); 

 zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjnego do Zarzęcina – harcerskiej stanicy 

nad Zalewem Sulejowskim. Gry i zabawy w lesie, ognisko, pływanie jachtem po zalewie.  

 uczestniczenie w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych  

w siedzibie Punktu Wsparcia; 

 uczestniczenie w imprezach okolicznościowych organizowanych we współpracy ze 

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

Andrzejki, Spotkanie Wigilijne; 

 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/; 

 organizowanie pomocy w sytuacji konfliktu rodzic – dziecko, przyjmowanie funkcji 

mediatora w rodzinie; 

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

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

następnie wykonywały drobne naprawy w pomieszczeniach Punktu Wsparcia; młodsze 

dzieci zajmowały się sadzeniem, a następnie pielęgnacją roślin doniczkowych i roślin 

wysadzonych przed siedzibą Punktu Wsparcia; wszystkie dzieci brały udział w pracach 

porządkowych w siedzibie Punktu); 

 organizowanie Świąt i uroczystości religijnych (Spotkanie Wielkanocne). Organizowano 

Święta i zabawy okolicznościowe wynikające z tradycji naszego kraju i regionu (np. 

Ostatki). W ramach przygotowania do świąt i uroczystości przeprowadzono pogadanki i 

zajęcia dotyczące tradycji i kultury świąt i zwyczajów; 

 Prowadzenie zajęć korekcyjno edukacyjnych - „Wezuwiusz” – cykl zajęć podzielony był 

na 6 tematycznych bloków. Cztery z nich zawierały podstawowe płaszczyzny związane z 

występowaniem przemocy (emocje, komunikacja, agresja, stres, konflikt), piąty blok 

dotyczył nabywania umiejętności pomocowych, oraz był podsumowaniem i zapoznaniem 

uczestników z wszelkimi instytucjonalnymi możliwościami pomocy dziecku, rodzinie w 

sytuacji przeżywania przez nich przemocy.  

Działania realizowane w projekcie przyczyniły się do: 

 wzmocnienia poczucia własnej wartości dziecka; 

 odbudowania/wzmocnienia 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; 
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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. 

 

H PUNKT WSPARCIA DLA DZIECI W WIEU PRZEDSZKOLNYM UL. 

GDAŃSKA 111 I PIOTRKOWSKA 85 
W ramach działalności Punktu Wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany był 

program wychowawczo - rozwojowy skierowany do dzieci najmłodszych z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, dotkniętych różnego rodzaju 

patologiami. Głównym zadaniem realizowanych działań było objęcie opieką, wsparciem i 

pomocą dzieci oraz ich rodziny. 

Realizowane zadanie skierowane było do dzieci najmłodszych z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, dotkniętych różnego rodzaju patologiami. Punkt 

Wsparcia dla dzieci z najmłodszej grupy wiekowej obejmował opieką dzieci w wieku 3 – 5 lat 

i funkcjonował w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych (9.00 

– 13.00) w pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej przy ul. Piotrkowskiej 85 oraz w 

pomieszczeniach Świetlicy przy ul Gdańskiej 111. W okresie wrzesień – grudzień 2009 

łącznie objęto pomocą 24 dzieci. Korzystanie z punktu było bezpłatne.  

Opis realizowanych działań w Punkcie Wsparcia można podzielić na dwa rodzaje: 

Działania organizacyjne: 

 Zakupiono wyposażenie i materiały edukacyjnych, dydaktyczne; zakupione meble 

dostosowane są do wieku przedszkolnego – stoliki, krzesełka, szafki i regały.  

 Prowadzono dokumentację w Punkcie Wsparcia – Dziennik zajęć, Zeszyt Uwag i 

Spostrzeżeń, dokumentację osobista dziecka w tym arkusz wywiadu o sytuacji rodzinno – 

bytowej; opracowywano plany tygodniowe i miesięczne.  

 prowadzono nabór dzieci będących uczestnikami Punktu Wsparcia – prowadzono 

współpracę z MOPS w dzielnicach Łódź – Bałuty, Łódź – Śródmieście, Łódź – Polesie, 

wysłano informację o Punkcie do parafii z dekanatów objętych działaniem Punktu, 

przygotowano ulotki informacyjne o Punkcie Wsparcia, które rozdawane są w Punkcie 

Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej mieszczącym się przy ul 

Wólczańskiej, zamieszczono i informację na stronie internetowej Caritas, odbyły się 

krótkie sploty informacyjne w Radiu Łódź, zamieszczono informację w Dzienniku 

Łódzkim. 

Działania programowe:  

Program realizowany w Punkcie nastawiony był na możliwie wszechstronną działalność 

opiekuńczo -wychowawczą i obejmował kilka zadań szczegółowych.  

 Prowadzono zajęcia edukacyjno – rozwojowe dostosowane do możliwości dzieci. Obszary 

edukacyjne:  

 społeczno - moralna- codzienna pomoc dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów, 

umawianie się na dzielenie zabawkami, ustalanie zasad panujących w Punkcie 

Wsparcia, pozwalające wspólnie bawić się i spędzać ze sobą czas, uczenie także 

wzajemnej uważności, dostrzegania nastrojów i potrzeb innych; 

 językowa – uczenie się i nabywanie sprawności w poprawnej wymowie, precyzowaniu 

swojego zdania i wyrażaniu go na głos, nauka łączenia w pary pasujących do siebie 

elementów oraz zdobycie umiejętności określania łatwych przeciwieństw (duży- mały, 

gruby- chudy, wysoki- niski itd.) 

 matematyczna - zapoznanie dzieci z podstawowymi figurami geometrycznymi (koło, 

prostokąt, kwadrat, trójkąt), ćwiczenie nazw poznanych wcześniej cyferek od 0 do 10, 

 przyrodnicza - uczenie się obserwowania zjawisk przyrodniczych – jesień i pogoda z 
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nią związana (wiatr, deszcz, zachmurzenie, śnieg itd.);  ubieranie się adekwatnie do 

warunków atmosferycznych, uczenie się opiekowania roślinami i zwierzętami – 

zorganizowano wyjścia do pobliskich parków i skwerków, zbierano kasztany, liście, 

omawiano oznaki jesieni i zimy, prowadzono zajęcia plastyczne i ruchowe o tematyce 

jesieni, zimy; 

 muzyczna – zajęcia rytmiczno – muzyczne prowadzone przez wolontariuszkę, 

studentkę Akademii Muzycznej - poznawanie przez dzieci piosenek i pląsów, zabawy 

przy muzyce, tańce. 

 plastyczno - konstrukcyjna - wycinanie, kolorowanie, malowanie farbami, uczenie się 

wykorzystywania różnych materiałów, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia; 

wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: świeczka i akwarela; rzeźby z 

ciastoliny; papierowe talerzyki i plastelina; ziemniaki i farby plakatowe; piankowe 

figury geometryczne – prace plastyczne wykonane przez dzieci są wyeksponowane w 

specjalnie przeznaczonych do tego tablicach  

 prozdrowotno - ruchowa – uczenie się reguł prostych zabaw i gier zespołowych, 

uczenie się podstawowych zasad higieny i zasad zdrowego żywienia – codzienna praca 

z wychowankami nad wypracowaniem zasad i nawyków podstaw higieny (mycie rąk po 

zabawie, przed posiłkiem, zmiana obuwia itp.) 

 Odbyły się wyjście podopiecznych poza teren Punktu Wsparcia: 

 3 wyjścia do Kinderplanety w Manufakturze, gdzie dzieci uczestniczyły w zabawach 

w „figloraju”. 

 wyjście do Przedszkola Sióstr Urszulanek w Łodzi, gdzie dzieci uczestniczyły w 

przedstawieniu teatralnym „Księżniczka na ziarnku grochu” 

 Prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem, rozpoznanie potrzeb dziecka, 

współpraca z rodzicami oraz prowadzenie pracy socjalnej – w okresie 

sprawozdawczym skupiono się na rozpoznawaniu sytuacji dziecka i rodziny i 

rozpoznaniu ich potrzeb w momencie prowadzenia zapisu dziecka do Punktu, 

wypełniano kwestionariusze wywiadu opisującego sytuację środowiskową, rodzinną i 

materialną rodziny, przeprowadzano rozmowy z rodzicami/opiekunami dziecka 

dotyczące zachowania i potrzeb dziecka, oczekiwań rodziców; 

 Odbyło się spotkanie z rodzicami, gdzie zostały omówione zasady funkcjonowania 

Punktu, zakres współpracy z rodziców z placówką, regulamin pobytu dziecka itp 

 Udzielono porad i informacji potrzebującym rodzicom odnośnie możliwości 

korzystania z konsultacji psychologicznych oraz u innych specjalistów; kierowano na 

konsultacje w porozumieniu z kierownikiem świetlicy oraz OAZiS; 

 W okresie przedświątecznym odbyły się dwie imprezy: 

 spotkanie mikołajkowe – dzieci dostały paczki ze słodyczami 

 spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia – spotkanie wigilijno opłatkowe 

dzieci i ich rodziców i opiekunów, wizyta św. Mikołaja, rozdanie paczek dla dzieci 

oraz paczek rodzinnych z art spożywczymi dla rodziców i opiekunów; 

 Organizowano pomoc materialną - w okresie sprawozdawczym skupiono się na 

prowadzeniu dożywiania dzieci w formie II śniadań. Dzieci codziennie otrzymywały 

posiłek złożony z bułek słodkich, owocu (serka lub jogurtu), herbaty ewentualnie 

soczku.  
 

I SZKOLNE KOŁA CARITAS 

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

 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 
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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 

 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 
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 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 

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 
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J BIURO WOLONTARIATU 

Działalność Biura Wolontariatu w 2009 roku: 

Realizowane były dwa projekty dofinansowane przez MOPS: 

1. Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy w ramach Programu Rozwoju 

Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi (pierwszy rok z zaplanowanych trzech). 

2. Wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych w wypełnianiu ich funkcji sojalizacyjno – 

edukacyjnych (lipiec – grudzień 2009 r.) 

W ich zakresie podjęto następujące działania: 

 promowano ideę wzajemnej międzyludzkiej pomocy i działania nie dla zysku, 

 odpowiadano na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie możliwości korzystania  

z pomocy wykwalifikowanych wolontariuszy posługujących u osób starszych, 

przewlekle chorych, 

 ukazano możliwości samorealizacji poprzez wolontariat, 

 umożliwiono zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, umiejętności praktycznych 

przez wolontariuszy; 

 umożliwiono zdobycie wiedzy z zakresu opieki nad osobami chorymi, 

 umożliwiono rozszerzenie zakresu działań prowadzonych przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej na rzecz wolontariatu, 

 pozyskiwano wolontariuszy dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających 

w zakresie pomocy społecznej z terenu miasta Łodzi, 

 kontynuowano działania wolontaryjne na rzecz wspomagania rodzicielstwa 

zastępczego, 

 przyjęto zgłoszenia 72 wolontariuszy do wsparcia akcji „Serce na gwiazdkę”, 

 współorganizowano program „Pola Nadziei” na rzecz ruchu hospicyjnego (w jego 

realizację włączyły się 24 Szkolne Koła Caritas), 

 poszukiwano wolontariuszy i koordynowano ich pracę w akcjach Caritas: „Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Wigilia dla osób samotnych i bezdomnych w Hali Expo”, 

koncert „Okaż serce”, 

 koordynowano pracę 131 Szkolnych Kół Caritas i 31 Parafialnych Zespołów Caritas, 

 włączono Biuro Wolontariatu Caritas w program „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń”, 

 przeprowadzono 50 godzin szkolenia I stopnia, pt. „Wolontariat dzień po dniu”. 

 przeprowadzono 72 godziny wykładów w ramach kursu realizowanego przez Zespół 

Domowej Opieki Hospicyjnej (57 godzin wykładów, 7 godzin pokazów oraz 8 godzin 

ćwiczeń), 

 przeprowadzono 50 godzin szkoleń II stopnia – specjalistycznych, poszerzających 

wiedze i umiejętności wolontariuszy. 

Szczegółowy opis czynności: 

1. Systematycznie uzupełniana była baza danych zawierająca dane wolontariuszy 

Caritas. Służyła ona efektywnemu poszukiwania wolontariuszy, których kwalifikacje, 

zainteresowania i możliwości są zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem na wsparcie 

wolontaryjne.  

2. Biuro Wolontariatu nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem „Porozumienie”, które 

specjalizuje się w przeprowadzaniu i szkoleniu z zakresu mediacji (nieodpłatnie użycza 

sami na mediacje) i Stowarzyszeniem Charytatywnym „Słuchaj Swego Serca”, 

(wytypowano 300 dzieci w trudnej sytuacji materialnej do odebrania paczek 

świątecznych przygotowanych przez Stowarzyszenie).  

3. Prowadzenie szkoleń: 
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 W ramach projektu „Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy” prowadzony był 

przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej kurs hospicyjny. Tematyka tych zajęć 

podzielona była na dwa typy: pierwszy dotyczył wolontariatu domowego, natomiast 

drugi wolontariatu hospicyjnego, który uprawnia do posługi w domach osób w 

terminalnym etapie choroby. Obydwa programy zawierały wszystkie ważne 

informacje dotyczące wolontariatu, jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do 

pełnienia posługi; 

 Wolontariat pozostały: przeprowadzono szereg szkoleń pt. „Wolontariat dzień  

po dniu”, które były poświęcone tematyce wolontariatu z punktu widzenia ustawy  

o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wolontariuszom przekazano materiały 

pomocnicze, z których mogli korzystać w trakcie spotkania lub poza nim. Szkolenie 

rozpoczynało się częścią wykładową poświęconą informacjom prawnym, następnie 

odbywała się część warsztatowa. Prowadzono także szkolenia w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych współpracujących z Caritas. W czerwcu 

przeprowadzono je w ramach godzin wychowawczych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi oraz w Gimnazjum nr 45 w Łodzi. Uczniowie  

z poszczególnych placówek chętnie angażowali się w jednorazowe akcje, ale też pod 

wpływem ciągłej motywacji, podejmowali pracę wolontaryjną w większym zakresie. 

Tego typu promocja projektu pozwala na dotarcie do większej liczby potencjalnych 

wolontariuszy oraz angażuje dyrekcję szkół jednocześnie wskazując na potrzeby 

środowiska łódzkiego i możliwości uczniów. 

W dniu 20 października w szkoleniu z podstawowych aspektów wolontariatu wzięło 

udział także 38 uczniów z gimnazjum nr 28 w Łodzi. Uczniowie odwiedzili Biuro 

Wolontariatu w ramach „Dnia otwartego”. 

 W ramach projektu „Wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych w wypełnianiu ich 

funkcji sojalizacyjno – edukacyjnych” odbywały się dla wolontariuszy posługujących 

na rzecz rodzin zastępczych szkolenia z prowadzenia mediacji i rozwiązywania 

konfliktów, warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu, mądremu pomaganiu, 

pedagogice zabawy. 

4. Konsultacje specjalistyczne: 

W 2009 roku odbyły się dwa czterogodzinne spotkanie konsultacyjne dla 

wolontariuszy z Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas, dziewięć czterogodzinnych 

spotkań konsultacyjnych dla wolontariuszy posługujących w placówkach dziecięcych 

Caritas (świetlice środowiskowe, Punkt Wsparcia) i w rodzinach zastępczych. Spotkania 

poprowadził pan Krzysztof Wilski - psycholog, który moderował rozmowę  

o trudnościach, jakie występują w pracy wolontaryjnej. Podczas rozmowy  

z wolontariuszami omawiał rolę wolontariusza podczas współpracy z rodzinami 

zastępczymi, wspieraniu w prawidłowym rozwoju dzieci z tych rodzin.  

5. Wyjazdy szkoleniowo – formacyjno – integracyjne: 

Odbyły się także trzy jednodniowe wyjazdy integracyjne i jeden dwudniowy wyjazd 

szkoleniowo-formacyjny.  Pierwszy wyjazd integracyjny odbył się 19 września (dla 

wszystkich wolontariuszy), drugi 3 października, na amatorski poligon wojskowy  

w Pożdżenicach (dla wolontariuszy kolonijnych i posługujących w rodzinach 

zastępczych). Dwudniowy wyjazd formacyjno-szkoleniowy odbył się w dniach 24 – 25 

października w Ośrodku Rekolekcyjno – Konferencyjnym w Porszewicach (dla członków 

Parafialnych Zespołów Caritas). Ostatnim wyjazdem integracyjnym był wyjazd 

jednodniowy do Drzewocin w dniu 28 listopada (wolontariusze posługujący wyłącznie w 

rodzinach zastępczych). 

6. Staże wolontaryjne:  
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W celu wspomagania rodzin zastępczych, wolontariusze odbywali staż na Świetlicach,  

by nauczyć prawidłowej pomocy dzieciom oraz przygotować do samodzielnego wejścia  

w środowisko dziecka. Z uwagi na specyficzne miejsca zamieszkania rodzin zastępczych,  

w miejscach często budzących lęk wolontariuszy oraz braku warunków do wykonywania 

prac domowych (brak podręczników, miejsca do nauki, ciszy), ochotnicy nabywają 

doświadczenia i udzielają korepetycji w Świetlicach..  

8. Spotkania okolicznościowe: 

 W dniu 12 grudnia odbyło się spotkanie okolicznościowe w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

 W dniu 15 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla wolontariuszy akcyjnych 

(m.in. z Parafialnych Zespołów Charytatywnych). 

9. Koordynacja wolontariuszy indywidualnych – już przeszkolonych: 

Systematycznie przyjmowane były zgłoszenia osób poszukujących wsparcia i pomocy 

wolontariusza - zgłoszenia zostały zapisane w specjalnie przygotowanych ankietach, 

zawierających podstawowe pytania dotyczące sytuacji danego przypadku. Następnie 

zgłoszenia o pomoc były przekazywane wolontariuszom, którzy ukończyli lub byli  

w trakcie kursu przygotowującego do wolontaryjnej opieki nad ciężko chorymi  

i niesprawnymi w ich domach. Z uwagi na specyficzne miejsca zamieszkania rodzin 

zastępczych, w miejscach często budzących lęk wolontariuszy oraz braku warunków do 

wykonywania prac domowych (brak podręczników, miejsca do nauki, ciszy), ochotnicy 

nabywają doświadczenia i udzielają korepetycji w Świetlicach. Wolontariusze 

kontynuują wspieranie podopiecznych świetlic, w tym i dzieci z rodzin zastępczych.  

W placówkach Caritas, pracuje ochotniczo wielu wolontariuszy, którzy wspierając 

pracę Świetlic i Punktu Wsparcia, wspierają jednocześnie rodziny zastępcze, gdyż 

dzieci pochodzące z rodzin zastępczych są również beneficjentami placówek 

dziecięcych Caritas. W 2009 roku placówki wspomagało 23 wolontariuszy, którzy 

wspomagali naukę i organizację czasu wolnego dla 54 dzieci i młodzieży.  
 

K PARAFIALNE ZESPOŁY CHARYTATYWNE 

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

 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 
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 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. 

 

III. AKCJE 

Akcje i promocja w 2009 roku 
 

Klub Żużlowy Orzeł Łódź wspiera Caritas 

W dniu 10 lutego 2009 roku w siedzibie Klubu Żużlowego Orzeł 

Łódź odbyła się konferencja prasowa nt. otwarcia nowego sezonu. 

Na konferencji obecny był również ks. Jacek Ambroszczyk, 

dyrektor Łódzkiej Caritas, który opowiedział o nawiązaniu 

współpracy pomiędzy instytucją i klubem Orzeł. Z inicjatywą 

współpracy wyszły władze klubu, które postanowiły oznakować 

stroje zawodników znakiem Caritas. To ważny aspekt budowania 

świadomości działalności Caritas. Oprócz znaku Caritas na 

strojach zawodników, wolontariusze Caritas byli obecni na wszystkich meczach w sezonie. 

Klub zachęcał swoich kibiców do przekazywania 1% podatku dla Caritas. 

 

IV edycja Balu Seniora 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej po raz czwarty zorganizowała Bal Karnawałowy dla Seniorów, 

który odbył się 24 lutego 2009 roku, w salach Pałacu 

Poznańskiego, przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi. W balu 

uczestniczyło 230 podopiecznych z 21 Domów Dziennego 

Pobytu z Łodzi. Patronat honorowy nad balem objęli Ksiądz 

Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki oraz 

Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Jak co roku 

uczestnicy balu w szampańskim humorze tańczyli do utraty tchu. 

Tradycyjnie, wybrano również Króla i Królową Balu, którzy 

wezmą udział w turnusie rehabilitacyjno – wypoczynkowym w Ośrodku Caritas w 

Drzewocinach. 

 

Inkubator dla pacjentów szpitala im. Rydygiera 

27 lutego 2009 roku, na Pododdziale Preadopcyjnym Oddziału Neonatologicznego II Szpitala 

Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi, przy ul. Sterlinga 13, Ksiądz Biskup Ireneusz 

Pękalski poświęcił inkubator zakupiony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej ze środków 

przekazanych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. To już kolejne urządzenie, które 

Łódzka SSE i Łódzka Caritas przekazują dla małych pacjentów szpitala im. Rydygiera. 
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Środki finansowe na aparat (65.000 zł) pozyskane zostały przez Łódzką Specjalną Strefę 

Ekonomiczną w ramach corocznej akcji „Strefa Dzieciom”, która organizowana jest w 

okresie Bożego Narodzenia przy współpracy z Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej dla najuboższych dzieci w naszym regionie. ŁSSE i Caritas 

dofinansowują Pododdział Preadopcyjny II Szpitala Miejskiego przy 

ul. Sterlinga 13 w Łodzi od 3 lat. Pomysł zakupu nowoczesnego 

inkubatora zrodził się przy okazji organizacji X edycji akcji „Strefa 

Dzieciom” w 2008 roku. Dzięki ofiarności przedsiębiorstw 

działających w strefie udało się zebrać fundusze na organizację 

spotkania dla dzieci w Teatrze Wielkim, paczki świąteczne oraz 

zakup aparatu dla pacjentów szpitala im. Rydygiera. Przekazanie inkubatora dla II Szpitala 

Miejskiego to ważne wydarzenie zarówno dla darczyńców jak i obdarowanych, zwłaszcza, że 

ma miejsce w roku, kiedy Kościół w Polsce realizuje program duszpasterski pod hasłem 

„Otoczmy troską życie”.  

 

Jałmużna Wielkopostna 2009 

Od Środy Popielcowej, 25 lutego 2009 roku, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zachęcała do 

włączenia się do akcji „Jałmużna Wielkopostna”, której celem było zebranie funduszy do 

skarbonek wielkopostnych, z przeznaczeniem na organizację pomocy dla potrzebujących. 

Elementem wyróżniającym zbiórkę jest idea, że zbierane pieniądze 

mają być związane z jakimś wielkopostnym wyrzeczeniem. 

Skarbonki dostępne były w parafiach archidiecezji łódzkiej oraz w 

szkołach, w których działają Szkolne Koła Caritas. Wypełnione 

jałmużną skarbonki powróciz do parafii i szkół przed Świętem 

Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia), a środki ze zbiórki przeznaczone 

zostały dla potrzebujących. Akcja przeprowadzana była pod hasłem 

„Otoczmy troską życie”. Caritas przygotowała do akcji 74.000 skarbonek. 

 

Wielkanocne Dzieło Caritas 2009 

Tuż przed świętami Wielkiej Nocy Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej przeprowadziła akcję Wielka-

nocne Dzieło Caritas. Od Niedzieli Palmowej, 5 

kwietnia 2009 roku, w parafiach Archidiecezji Łódzkiej 

i szkołach, w których działają Szkolne Koła Caritas, 

rozprowadzane były Chlebki Miłości (chlebek do 

koszyczka Wielkanocnego, w specjalnym opakowaniu 

skarbonce) i cukrowe baranki. Na tegoroczną akcję 

Łódzka Caritas przygotowała ponad 15 tysięcy 

Chlebków i 7,5 tysiąca baranków. Pozyskane ze 

sprzedaży środki przeznaczone zostały na działalność charytatywną Caritas. 

 

Łódzcy rikszarze wsparli poszkodowanych w pożarze 

W dniu 16 kwietnia 2009 roku, łódzcy rikszarze przekazali swój 

utarg z kursów po ulicy Piotrkowskiej w godzinach 12.00 – 14.00, 

na rzecz poszkodowanych w pożarze w Kamieniu Pomorskim. Z 

inicjatywą pomocy zwrócili się do Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

przedstawiciele łódzkich „garaży”, które zrzeszają rikszarzy z ul. 

Piotrkowskiej. Tuż przed godz. 12.00 w Pasażu Schillera w Łodzi 

rikszarze otrzymali puszki z logo Caritas, do których zbierali utarg 
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z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych. Przez dwie godziny 38 rikszarzy uzbierało 

kwotę 485,25 zł, którą Łódzka Caritas przekazała na konto pomocowe dla poszkodowanych. 

 

Marsz dla życia 

Marsz wdzięczności za dar życia przeszedł w sobotę, 30 maja ulicami Łodzi. Jego uczestnicy 

promowali życie, jako podstawową wartość dla każdego człowieka. 

Marsz przeszedł spod pomnika Jana Pawła II przy katedrze pod 

pomnik św. Faustyny Kowalskiej. W trakcie spotkania zbierane były 

pieniądze na utworzenie dwóch nowych okien życia w regionie 

łódzkim, które będą administrowane przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej. Uczestnicy marszu  ubrani byli na biało.  Marsz ruszył 30 

maja 2009 roku o godz. 14.00 spod pomnika Jana Pawła II przy 

łódzkiej katedrze (plac Jana Pawła II) i przeszedł ulicą Piotrkowską 

pod pomnik św. Faustyny Kowalskiej. Pod pomnikiem 

zaprezentowane zostały nowe inicjatywy adresowane do różnych grup wiekowych, m.in. do 

emerytów, maturzystów czy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Działalność Caritas na rzecz 

ochrony życia zaprezentowała dr Zofia Pawlak, która opowiedziała o funkcjonowaniu 

hospicjum domowego. 

 

Dzień Dziecka na stadionie MOSiR 

Klub Żużlowy Orzeł Łódź, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łodzi i Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowali imprezę 

plenerową z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się w najbliższą 

niedzielę, 31 maja 2009 roku na stadionie MOSiR w Łodzi, przy 

ul. 6-go Sierpnia 71, w godz. 12.00 – 16.00. Organizatorzy 

przygotowali szereg atrakcji: pokazy, występy grup dziecięcych, 

zabawy i konkursy z nagrodami. W programie imprezy znalazły 

się pokazy Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 

żużlowców, walk rycerskich, tajskiego boksu i Strong Man – Fenix Team. Nie zabrakło 

występów dziecięcych grup wokalnych i tanecznych. Dla dzieci wystąpili: Zespół „Fantazja” 

i Teatrzyk Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Straż Miejska znakowała rowery 

każdemu, kto przyprowadził na stadion rower z dowodem zakupu, gwarancją i dowodem 

osobistym. Najmłodsi uczestnicy bawili się na dmuchanych zamkach i 

zjeżdżalniach. Organizatorzy przygotowali również liczne konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami oraz żołnierską grochówkę. 

 

Wakacje z łódzką Caritas 

Wakacyjna akcja łódzkiej Caritas już od kilku lat toczy się dwutorowo: w świetlicach 

środowiskowych w Łodzi organizowane są  zajęcia otwarte dla młodych 

Łodzian, którzy z różnych względów nie mogą wyjechać na kolonie oraz 

poza Łodzią, gdzie w ośrodkach wypoczynkowych wypoczywają uczestnicy 

kolonii letnich. W tym roku pracownicy Caritas przygotowali 11 turnusów 

kolonijnych w 6 miejscowościach, na których przyjęto prawie 750 dzieci i 

młodzieży. Kolejne 160 osób uczestniczyło w zajęciach otwartych 

organizowanych w świetlicach środowiskowych łódzkiej Caritas przy ul. 

Gdańskiej 111 i Piotrkowskiej 85 w Łodzi. Dwutygodniowe turnusy 

kolonijne zorganizowano tradycyjnie w ośrodkach Caritas w Drzewocinach i Kolumnie oraz 

w Rochnie i Poświętnem. W I i III turnusie w Drzewocinach uczestniczyły dzieci z rodzin 

polonijnych z Białorusi i Litwy. Takie międzynarodowe spotkanie było dobrym i ciekawym 
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doświadczeniem dla dzieci z Polski i dzieci zza wschodniej granicy. Pobyt kolonistów ze 

Wschodu możliwy był dzięki środkom Biura Polonijnego Senatu RP. 

W trzech turnusach kolonijnych w ośrodku Caritas w Łasku-Kolumnie uczestniczyły dzieci 

skierowane przez pedagogów łódzkich szkół podstawowych. Ich wakacje dofinansował 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.  

Do ośrodka wypoczynkowego w Rochnie k/Brzezin wyjechali w tym roku m.in. stypendyści 

programu „Skrzydła z Carrefour” – mecenatowego projektu Caritas, którego celem jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

W XVIII-wiecznym klasztorze OO. Filipinów w Poświętnem Caritas przygotowała 

miesięczny wypoczynek dla 40 podopiecznych łódzkich Domów Dziecka.  

Uczestnicy kolonii letnich w Drzewocinach, Kolumnie, Rochnie i Poświętnem wyruszyli w 

tym roku w podróż w czasie przez dzieje świata w ramach programu realizowanego pod 

hasłem „Od chaosu do Kosmosu”. Każdy dzień turnusu poświęcony był innemu okresowi w 

historii ludzkości. Począwszy od  stworzenia świata, poprzez różne wydarzenia, wynalazki, aż 

do ery kosmicznej, dzieci poznawały nie tylko historię, ale również Boży plan i znaczenie 

mądrości, talentów i pracy człowieka w tym planie. Program kolonii zakładał, zatem elementy 

edukacji religijnej, historycznej, ekologicznej i prozdrowotnej. Taka edukacja miała pomóc 

uczestnikom w uzyskaniu przekonania, że Stwórca jest Bogiem dobrym, obdarzającym 

wspaniałymi darami, a każdy człowiek poprzez różne formy aktywności ma możliwość 

wpływania na rozwój cywilizacyjny współczesnego świata 

oraz jest odpowiedzialny za obecny i przyszły stan 

środowiska oraz jakość życia przyszłych pokoleń. Program 

kolonii realizowany był poprzez różne formy aktywności, tj.: 

zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, sportowe, konkursy 

i wycieczki do planetarium w Częstochowie i kopalni soli w 

Kłodawie. Ze względu na katolicki charakter kolonii, zawsze 

był czas na wspólną modlitwę poranną, wieczorną, przed i po 

posiłkach oraz niedzielną Eucharystię. 

Po raz pierwszy w  tym roku łódzka Caritas była organizatorem kolonii dla 63 dzieci 

niepełnosprawnych w Sulejowie, poprowadzonych przez kleryków Wyższego Seminarium 

Duchownego w Łodzi, pod hasłem „Ama Deum – Kochaj Boga”. Priorytetem kadry 

wychowawczej był rozwój dzieci w sferze fizycznej, kulturowej, religijnej oraz integralny 

rozwój ich osobowości. Środkami do osiągnięcia tych celów 

były gry i zabawy integracyjne - kalambury, randka w 

ciemno, dyskoteki, ogniska, zajęcia plastyczne, projekcje 

filmów oraz dogoterapia. Nie zabrakło również wypraw na 

basen do Bełchatowa, do stadniny koni w Sulejowie-

Podklasztorzu czy do Niepokalanowa. 

Nowością były również kolonie dla 40 podopiecznych 

świetlic środowiskowych Caritas, które odbyły się w 

Kołobrzegu i w całości sfinansowane zostały ze zbiórek 

prowadzonych na terenie łódzkich hipermarketów oraz z funduszy Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Łodzi i Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Nadmorski wypoczynek odbył się w lipcu 

pod hasłem „W krainie Gryfitów”. Przez dwa tygodnie pobytu nad morzem dzieci mogły 

poznawać piękne zakątki Pomorza Zachodniego. Dzięki tej wędrówce, dzieci rozwinęły i 

pogłębiły swoją wiedzę o dawnych i współczesnych dziejach Pomorza Zachodniego w 

aspekcie krajoznawczym, historycznym, kulturowym i literackim.  

Dwutygodniowe turnusy zajęć otwartych w świetlicach środowiskowych Caritas w Łodzi, 

realizowane były pod hasłem „Wakacje z Łódką”. W ramach programu dzieci uczestniczyły 

w spotkaniach rekreacyjno – sportowych, twórczo – plastyczno – fotograficznych 
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i edukacyjno – kulturalnych. Otrzymywały również posiłki - śniadanie i ciepły obiad z 

podwieczorkiem. W każdym turnusie zorganizowana została wycieczka autokarowa. 

Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne. Zajęcia otwarte sfinansowane zostały przez 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała dzięki 

dofinansowaniu ze środków Biura Polonijnego Senatu RP, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pozostałe środki pochodziły ze zbiórek 

zorganizowanych przez Caritas w łódzkich marketach sieci Carrefour, funduszy pozyskanych 

w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, 1% podatku oraz Carrefour Polska i 

Fundacji Carrefour – mecenasowi programu „Skrzydła z Carrefour”.  

 

Piórnik 2009 

W dniu 5 września 2009 roku, o godz. 10.00, w podziękowaniu za przekazane wyprawki 

szkolne, wszyscy, którzy włączyli się w tegoroczną akcję „Piórnik” obejrzeli film „Opowieść 

na dobranoc” w łódzkim kinie „Bałtyk”, które tradycyjnie 

wsparło organizację akcji. Zaproszone na ten specjalny seans 

dzieci, wzięły udział w konkursach z nagrodami. W tym roku 

zbiórka artykułów szkolnych – tornistrów, piórników, kredek, 

bloków rysunkowych, długopisów, mazaków, farb, zeszytów, 

itp. – zorganizowana została w hipermarketach sieci Carrefour 

w Łodzi, przy ul. Kolumny, Szparagowej i Przybyszewskiego. 

Wyprawki szkolne przekazało również kilka młodych par, które 

zbierały artykuły szkolne przy okazji życzeń, zamiast kwiatów. Z przekazanych darów udało 

się skompletować łącznie prawie 90 wyprawek. W dniach 28 - 29 sierpnia (piątek i sobota) 

wolontariusze łódzkiej Caritas ze świetlic środowiskowych zbierali artykuły szkolne dla 

podopiecznych Punktu pomocy Charytatywnej. Każdy, kto skompletował wyprawkę o 

wartości min. 20 zł i przekazał ją naszym wolontariuszom otrzymał bezpłatny bilet na 

specjalny seans filmowy dla dzieci, zorganizowany w kinie „Bałtyk”. 

 

Okno Życia w Piotrkowie Trybunalskim 

W dniu 12 września 2009 roku, w Domu Zakonnym 

Zgromadzenia Sióstr Maryi Wspomożycielki, przy ul. Armii 

Krajowej 9, ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek metropolita 

łódzki poświęcił Okno Życia, które powstało i funkcjonuje 

dzięki staraniom Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ks. Jerzego 

Grodzkiego, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sióstr Maryi 

Wspomożycielki. Ta ważna inicjatywa łódzkiego Kościoła ma 

swój początek w dniu i w miejscu rozpoczęcia peregrynacji 

kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej archidiecezji. Od samego początku 

ideę wspiera również Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

65. Tydzień Miłosierdzia z łódzką Caritas 

65. Tydzień Miłosierdzia w Polsce obchodzony był w dniach 4 - 10 października 2009 roku, 

pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Jego celem – zgodnie z hasłem - było zwrócenie uwagi 

na konieczność obrony życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach - nie tylko fizycznym, 

ale także moralnym, intelektualnym i religijnym. Celem było także ukazanie piękna życia 

traktowanego, jako dar Boży. Caritas Archidiecezji Łódzkiej, w ramach obchodów Tygodnia 

Miłosierdzia, zorganizowała różne wydarzenia. 65. Tydzień Miłosierdzia poprzedziło 

wręczenie nagród „Ubi Caritas” przyznawanych przez Caritas Polska. W sobotę, 3 
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października, o godz. 12.00, w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie, 

wręczone zostały nagrody osobom prywatnym i instytucjom za wrażliwość na potrzeby 

ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. W 2009 roku wyróżnieni 

zostali łodzianie. W kategorii „darczyńca” wyróżniony został 

Stanisław Rodziński, emerytowany nauczyciel, który od 2000 

roku, co miesiąc przekazuje na zakup pieczywa dla ubogich 

podopiecznych Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej znaczną część swojej emerytury, 

systematycznie również wspiera Caritas datkami pieniężnymi z 

okazji świąt oraz w nagłych przypadkach. W kategorii 

„współpraca z Caritas” wyróżniona została firma TOYA Sp. z 

o.o., która od wielu lat współpracuje z Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej w zakresie bezpłatnej dostawy i obsługi łącza internetowego i poczty elektronicznej 

(szerokopasmowe łącze do trzech siedzib łódzkiej Caritas) oraz, jako nadawca lokalnego 

programu telewizyjnego Telewizja TOYA, na bieżąco informuje na swojej antenie o 

działalności łódzkiej Caritas.  

W łódzkich parafiach przeprowadzona została akcja „Torba Miłosierdzia”, której celem była 

zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych z przeznaczeniem dla najbardziej 

potrzebujących. W parafiach archidiecezji łódzkiej od niedzieli, 4 października 2009 roku, 

dostępne były specjalnie przygotowane torby ze znakiem Caritas i uczynkami miłosierdzia, 

do których wierni mogli zapakować produkty żywnościowe i 

chemiczne, a następnie dostarczyć do koszy ustawionych w 

świątyniach parafialnych. Zbiórka darów trwała do 11 

października, a następnie zebrane dary przekazane zostały 

potrzebującym za pośrednictwem Punktu Pomocy 

Charytatywnej Łódzkiej Caritas, Parafialnych Zespołów 

Charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas.  W piątek, 9 

października 2009 roku, o godz. 12.00, odbyła się uroczysta 

inauguracja programu „Pola Nadziei”. Rozpoczęła się ona 

Mszą Świętą, w Parafii Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, po której nastąpiło 

sadzenie pierwszych żonkili na terenie przykatedralnym. Kolejne uroczyste sadzenie cebulek 

żonkili odbyło się na terenie Manufaktury w dniu 14 października, o godz. 12.00 oraz 15 

października, o godz. 11.00, przy budynku Biblioteki Uniwersytetu Medycznego. Od tego 

dnia prowadzone były akcje edukacyjne, polegające na organizowaniu spotkań, warsztatów, 

kwest i imprez towarzyszących dla Łodzian. Ukoronowaniem tych działań będzie wiosenna 

kampania, podsumowująca realizację programu. W realizację 

programu włączyły się 22 Szkolne Koła Caritas, a także 

pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego oraz 

kierunku Pielęgniarstwo Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej. Patronat honorowy nad realizacją programu 

objęli - Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita 

Łódzki, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek 

Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak i Prezydent 

Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Dla łódzkiej Caritas, 

podobnie jak dla Caritas w całej Polsce, Tydzień Miłosierdzia jest również dziękczynieniem 

za kilkanaście „Okien życia”, które powstały, jako alternatywa dla porzucania lub 

uśmiercania noworodków. Pierwsze takie Okno powstało kilka lat temu w Krakowie i ocalało 

w nim już 14 dzieci. Ostatnie „Okno życia” zostało otwarte przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim. Trwają przygotowania do otwarcia kolejnego okna w 

Łodzi wiosną 2010 roku. 
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009 

Pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości” przeprowadzono w 

Polsce Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009. Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej zaprosiła mieszkańców regionu do 

włączenia się do akcji, której celem jest uwrażliwienie 

społeczeństwa na potrzeby dzieci oraz budowanie postawy 

solidarności z tymi, którzy sami nie mogą poradzić sobie z 

problemami. Dzięki funduszom zebranym ze sprzedaży świec 

łódzka Caritas zorganizuje dożywianie dzieci, paczki świąteczne 

oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom dostępne były w parafiach Archidiecezji 

Łódzkiej od pierwszej niedzieli Adwentu, tj. 29 listopada 2009 roku. Od 10 grudnia 

pracownicy Caritas będą rozprowadzali świece w Selgros Cash & Carry, a w dniach 17 – 23 

grudnia w Centrum Manufaktura Łódź. Łódzka Caritas przygotowała w 2009 roku 90 tysięcy 

świec. Caritas realizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom od 1994 roku. W 2000 roku do jej 

organizacji włączył się prawosławny Ośrodek Miłosierdzia 

„Eleos” oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

W tym roku, w X edycji ekumenicznej, do akcji dołączył 

również Kościół Ewangelicko-Reformowany.  

Obecność świecy na wigilijnym stole stała się tradycją w 

wielu polskich domach. Co roku świece docierają do coraz 

większej liczby Polaków w kraju i poza jego granicami - w 

Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach 

Zjednoczonych, Irlandii, a także na Litwie, Białorusi i 

Ukrainie. W 2008 roku rozprowadzono prawie 3,7 mln świec, z czego pozyskano 19 mln 

złotych. 

 

Serce na gwiazdkę 2009  

- „Serce na gwiazdkę” to takie łódzkie Boże Narodzenie – 

tymi słowami podsumował akcję Ksiądz Arcybiskup 

Władysław Ziółek Metropolita Łódzki, na spotkaniu 14 

grudnia 2009 roku. Patroni honorowi, medialni i darczyńcy 

Anielskiej akcji charytatywnej dla dzieci spotkali się w 

siedzibie Caritas, by podsumować. Dostojni Mikołajowie i 

Aniołki zdali relację z wizyt u dzieci, Telewizja TOYA 

przygotowała materiał filmowy podsumowujący akcję, a 

dyrektor Łódzkiej Caritas wręczył dobrodziejom aniołki na 

znak wdzięczności za wsparcie akcji, wykonane przez pracowników Zakładu Aktywności 

Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

Tegoroczna akcja „Serce na gwiazdkę” trwała w Łodzi w dniach 1 – 11 grudnia. Od 15 

grudnia prezenty otrzymują dzieci w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. 

Mikołaje i Aniołki, wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 

obdarowali prezentami 1100 dzieci w ich domach. Dla kolejnych 

kilkuset 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 
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uwzględnieniem płci i wieku dziecka. Dodatkowym podarkiem były bilety do kina „Bałtyk” 

oraz paczka rodzinna z artykułami spożywczymi i kosmetykami dla 550 rodzin objętych 

akcją w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. 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 3 

niecodzienne pary: Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak z Wojewodą 

Łódzkim Jolantą Chełmińską, Prezes Radia Łódź, Dariusz Szewczyk z Redaktor naczelną 

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

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

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

Akcja odbywa się pod patronatem honorowym Metropolity Łódzkiego Księdza Arcybiskupa 

Władysława Ziółka, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Marszałka Województwa 

Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka i Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. 

 

Skrzydła z Carrefour - III edycja 

80 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 otrzymało pomoc w ramach 

programu do końca 2009 roku.  

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  

 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. 

 

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”.  

 

1% dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego 
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W 2009 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, 

Centrum Targowe PTAK SA, Centrum Filmowe Helios SA 

 kalendarzyki na 2009 rok z reklamą 1% dystrybuowane w parafiach Archidiecezji 

Łódzkiej, w taksówkach korporacji TELE TAXI 6400-400 

 spot radiowy emitowany w Radiu Łódź i Radiu VOX FM 

 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”, „MMLodz”, „Echo Miasta”, „POLSKA Dziennik Łódzki”, 

„Dziennik Polska Świat”, „FAKT” 

 tablice magnetyczne na pojazdy służbowe Caritas z reklamą 1% 

 baner na budynku siedziby Caritas, przy ul. Gdańskiej 111 i Zgierskiej 121 

 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. 

 

Wydarzenia Specjalne 

Anioł Miłości Bliźniego 2009 dla MultiBanku 

W dniu 14 grudnia 2009 roku, o godz. 18.00, w ramach podsumowania dorocznej akcji 

charytatywnej dla dzieci – „Serce na gwiazdkę”, MultiBank uhonorowany został nagrodą 

Anioł Miłości Bliźniego. Statuetkę z rąk Księdza 

Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego 

odebrał Pan Cezary Kocik, dyrektor MultiBanku. Ta 

coroczna indywidualna nagroda, przyznawana przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej od 2005 roku, ma na celu 

wyróżnienie osoby fizycznej lub instytucji, która wspiera 

działalność charytatywną Caritas Archidiecezji Łódzkiej i 

wykazując „wyobraźnię miłosierdzia” promuje postawę 

miłości bliźniego. 

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. 

Nagrodę stanowi statuetka Anioła Miłości Bliźniego autorstwa Ewy i Jacka Budzowskich 

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

niepowtarzalna. 

 

20-lecie działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

W marcu 2009 roku rozpoczęto przygotowania do obchodów 20. rocznicy działalności 

łódzkiej Caritas. Powołany został zespół roboczy, który opracował koncepcję działań w roku 

rocznicowym 2010. 
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IV. DZIAŁ PROJEKTÓW I SZKOLEŃ 

Dział projektów i szkoleń zajmuje się poszukiwaniem źródeł finansowania realizacji pomysłów  

i potrzeb Caritas, przygotowywaniem wniosków projektowych, koordynacją realizowanych 

projektów. Opowiada również za szkolenia prowadzone przez Caritas dla pracowników  

i beneficjentów. 

Projekty realizowane w 2009 roku: 

 

1. Projekty na rzecz osób bezrobotnych (osoby sprawne i niepełnosprawne) 

„Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” 

Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez możliwość uczestniczenia w szkoleniach miękkich  

– aktywizująco – motywujących, oraz w szkoleniach zawodowych zakończonych udziałem  

w płatnym stażu. W ramach aktywizacji społecznej beneficjenci piszą artykuły i aktywnie 

uczestniczą w przygotowywaniu jej do druku. Projekt realizowany w partnerstwie. Lider 

projektu: Urząd Miasta Łodzi, partnerzy projektu: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego – Rezonans. Projekt zakończy się  

w 2011 roku. 

Liczba beneficjentów: 120  

Źródło finansowania: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2, poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

„Przystań. Wsparcie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” 

Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji zadania 

wzrosła aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, odkryli w sobie potencjał 

i motywację do korzystania z niego, wzrosła samoocena i wiara beneficjentów we własne 

możliwości i zmianę swojej sytuacji, nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy, 

poznali ulgi i uprawnienia im przysługujące.  

Liczba beneficjentów: 50 

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” 

Cel: Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 

ruchowo. Niepełnosprawni uczestniczyli w szkoleniach rozwijających umiejętności społeczne 

oraz w kursach zawodowych. 

Liczba beneficjentów: 

Źródła finansowania: EFS Działanie 1.4 

 

2. Projekty na rzecz dzieci i młodzieży 

„Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, ul. Czarnieckiego 4” 

Cel: udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym od 7 do 12 lat, posiadającym 

trudności w nauce lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzieci objęte były 

wszechstronną opiekę dydaktyczną, wychowawczą i materialną. Zajęcia dostosowane były  

do indywidualnych potrzeb, a także możliwości intelektualnych manualnych i fizycznych 

podopiecznych. Dzieci codziennie otrzymywały posiłek, pomoc w nauce, wsparcie 

emocjonalne, by lepiej mogły funkcjonować w społeczeństwie i konstruktywnie rozwiązywać 

problemy. 

Liczba beneficjentów: 34 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 
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„Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, ul. Gdańska 111” 

Cel: udzielanie niezbędnego wsparcia i pomocy dzieciom w wieku szkolnym od 7 do 16 lat, 

posiadającym trudności w nauce lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzieci objęte 

były wszechstronną opiekę dydaktyczną, wychowawczą i materialną. Zajęcia dostosowane 

były do indywidualnych potrzeb, a także możliwości intelektualnych manualnych  

i fizycznych podopiecznych. Dzieci codziennie otrzymywały posiłek, pomoc w nauce, 

wsparcie emocjonalne, by lepiej mogły funkcjonować w społeczeństwie i konstruktywnie 

rozwiązywać problemy. Wychowankowie świetlic pochodzą z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej, niepełne, dotknięte bezrobociem, alkoholizmem, 

przestępczością. 

Liczba beneficjentów: 104 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

„Realizacja programu pilotażowego „Punkt Wsparcia Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź Bałuty” 

Cel: umożliwienie dzieciom z biednych, niewydolnych wychowawczo rodzin 

konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki realizacji zadania nawiązano kontakt  

z dziećmi i młodzieżą i zaproponowano im różne możliwości spędzania czasu wolnego, 

przeprowadzano zajęcia mające na celu ukazanie skutków picia alkoholu, palenia papierosów, 

zażywania narkotyków i mobilizowanie ich do rezygnacji z nałogu. Udzielano pomocy  

w odrabianiu lekcji. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne miały na celu wzmocnienie rozwoju 

emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Nawiązano relacje z rodzicami/opiekunami, 

zaangażowano ich w pomoc w opiece nad dziećmi oraz we wspólne wyjścia poza teren 

Punktu Wsparcia.  

Liczba beneficjentów: 45 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

„Prowadzenie Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej, ul. Piotrkowska 85” 

Cel: udzielanie niezbędnego wsparcia dzieciom w wieku szkolnym od 7 do 16 lat, 

posiadającym trudności w nauce lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzieci objęte 

były wszechstronną opiekę dydaktyczną, wychowawczą i materialną. Zajęcia dostosowane 

były do indywidualnych potrzeb, a także możliwości intelektualnych manualnych  

i fizycznych podopiecznych. Dzieci codziennie otrzymywały posiłek, pomoc w nauce, 

wsparcie emocjonalne, by lepiej mogły funkcjonować w społeczeństwie i konstruktywnie 

rozwiązywać problemy. Wychowankowie świetlic pochodzą z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej, niepełne, dotknięte bezrobociem, alkoholizmem  

Liczba beneficjentów: 83 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

„Prowadzenie działań informacyjno – konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci, młodzieży 

i ich rodzin nierefundowanych przez NFZ” 

Cel: udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji doświadczania  

i przezywania problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu w ich środowisku, 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mieszkających w dzielnicach Łódź – Bałuty, Łódź – 

Śródmieście, Łódź – Polesie. Wsparciem zostały objęte 4 placówki Caritas – 3 świetlice 

środowiskowe oraz Punkt Wsparcia Przystanek 13. Dzięki realizacji projektu rozwinięto 

umiejętności i mówienia o własnych potrzebach, pobudzono zmiany do nastawienia dziecka 

do otoczenia, zmotywowano dzieci i rodziców/opiekunów do otwartego mówienia o własnych 

problemach i skutecznego radzenia sobie z nimi, wspierano integrację rodziny. 
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Liczba beneficjentów: 110 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

 

„Zapobieganie przemocy w rodzinie. Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem „Wezuwiusz” 

Cel: prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych w celu kształtowania pożądanych 

zachowań prospołecznych u dzieci stosujących przemoc, nieumiejących poradzić sobie ze 

stresem, agresją, konfliktem. Dzięki realizacji zadania uczestnicy uczyli się radzenia sobie z 

uczuciami i emocjami, kształtowali umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie ze stresem, 

radzenia sobie w sytuacji konfliktu, szukania pomocy w sytuacji trudnej.  

Liczba beneficjentów: 110 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Poradnictwo psychologiczne, 

pedagogiczne, rodzinne, prawne dla dzieci i młodzieży” 

Cel: prowadzenie konsultacji dla podopiecznych placówek, ich rodziców i rodzin. Dzięki 

realizacji projektu rozwinięto w beneficjentach umiejętność mówienia o swoich potrzebach, 

pobudzono zmianę nastawienia dzieci do otoczenia, zmotywowano dzieci  

i rodziców/opiekunów do otwartego mówienia o własnych problemach i skutecznego radzenia 

sobie z nimi, wsparto integrację rodziny, rozwinięto umiejętność radzenia sobie  

z codziennymi sytuacjami wśród rówieśników.  

Liczba beneficjentów: 60 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – Obrazy” 

Cel: kształtowanie wartości intelektualnych i estetycznych wśród młodzieży pochodzącej  

z rodzin dysfunkcyjnych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym. Dzięki realizacji 

projektu młodzież poszerzyła wiedzę na temat kultury i sztuki, rozwinęła umiejętność 

artystycznego spojrzenia na naturę, nabyła umiejętności plastyczne i fotograficzne.  

Liczba beneficjentów: 32 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Prowadzenie Punktu Wsparcia dla Dzieci w wieku przedszkolnym – Gdańska 111” 

Cel: zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym pochodzącym z rodzin  

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, dotkniętych patologiami. Dzięki realizacji 

projektu stworzono bezpieczne miejsce, w którym rodzice mogą zostawić swoje pociechy, 

dzieci przyswoiły zasady postępowania akceptowanego społecznie, nabyły podstawowe 

umiejętności psychospołeczne niezbędne w życiu, dbano o prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny dzieci, rozwijano zainteresowania dzieci. 

Liczba beneficjentów: 15 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Prowadzenie Punktu Wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ul. Piotrkowska 85” 

Cel: zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym pochodzącym z rodzin  

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, dotkniętych patologiami. Dzięki realizacji 

projektu stworzono bezpieczne miejsce, w którym rodzice mogą zostawić swoje pociechy, 

dzieci przyswoiły zasady postępowania akceptowanego społecznie, nabyły podstawowe 

umiejętności psychospołeczne niezbędne w życiu, dbano o prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny dzieci, rozwijano zainteresowania dzieci. 
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Liczba beneficjentów: 8 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

letnich 2009 – Kołobrzeg”  

Cel: zapewnienie dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16, pochodzących ze środowisk 

niewydolnych wychowawczo (niepełne, zastępcze, z problemem alkoholowym, z problemem 

bezrobocia) konstruktywnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich z dala 

od środowiska, w którym się wychowują. Dzieci i młodzież spędzili czas w Kołobrzegu. 

Dzięki uczestnictwie w koloniach uczestnicy rozwinęli i pogłębili swoją wiedzę o dziejach 

danego i współczesnego Pomorza Zachodniego w aspekcie krajoznawczym, historycznym, 

kulturowym i literackim.  

Liczba beneficjentów: 40 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi 

 

„Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji 

letnich 2009” 

Cel: zapewnienie uczestnictwa w zajęciach otwartych dzieciom z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, niepełnych, z problemem alkoholu, przemocy, bezrobocia. Dzięki realizacja 

zadania dzieci rozwinęły twórcze i kreatywne myślenie, zdobyły umiejętność pracy w grupie 

w tym wrażliwość na drugiego człowieka ora umiejętność wyboru aktywnego wypoczynku.   

Liczba beneficjentów: 91 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

letnich 2009 – Poświętne” 

Cel: zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci przebywających w Domach Dziecka  

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

schorzeń nie zostały zakwalifikowane na inne kolnie.  Były to dzieci i młodzież w wieku od 3 

do 21 lat. Podczas kolonii realizowany był program „Od chaosu do kosmosu”. Uczestnicy 

zdobywali wiedzę poprzez uczestnictwo w konkursach, quizach, olimpiadach, wieczornicach, 

spacerach, projekcjach, pogadankach. Program zawierał również elementy aktywności 

fizycznej. Podczas wypoczynku uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania, odkrywali nowe 

pasje poprzez udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, choreograficznych.  

Liczba beneficjentów: 45 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

letnich 2009 – Drzewociny” 

Cel: zapewnienie dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15, pochodzących ze środowisk 

niewydolnych wychowawczo (niepełne, zastępcze, z problemem alkoholowym, z problemem 

bezrobocia) konstruktywnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich z dala 

od środowiska, w którym się wychowują. Podczas kolonii realizowany był program  

„Od chaosu do kosmosu”. Uczestnicy zdobywali wiedzę poprzez uczestnictwo w konkursach, 

quizach, olimpiadach, wieczornicach, spacerach, projekcjach, pogadankach. Program zawierał 

również elementy aktywności fizycznej. Podczas wypoczynku uczestnicy rozwijali swoje 

zainteresowania, odkrywali nowe pasje poprzez udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, 

choreograficznych.   

Liczba beneficjentów: 130 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 
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„Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej „Lato 2009” 

Cel: celem zadania było umożliwienie dzieciom z rodzin najuboższych z terenu województwa 

łódzkiego spędzenia wakacji letnich poza miastem, z dala od środowiska, w którym się 

wychowują. Uczestnikami letniego wypoczynku organizowanego w 2009 roku przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej były dzieci w wieku od 7 do 15 lat, pochodzące ze środowisk ubogich, 

rodzin dysfunkcyjnych, wymagających wsparcia, z terenu województwa łódzkiego. Wakacje 

z Caritas miały charakter społeczno – wychowawczy, były odpowiedzią na powiększające się 

zjawisko ubóstwa w Polsce. Na koloniach realizowany był program „Od chaosu  

do kosmosu”. Dzieci wypoczywały w Ośrodku kolonijnym w Rochnie. 

Liczba beneficjentów: 80 

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Łodzi 

 

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Kolumna” 

Cel: Celem projektu było umożliwienie dzieciom z rodzin skrajnie ubogich z Łodzi wyjazdu 

na kolonie letnie. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Kolonijnym w Kolumnie. 

Liczba beneficjentów: 200 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci Polaków na stałe mieszkających na Litwie  

i Białorusi” 

Cel: Celem projektu było umożliwienie dzieciom Polaków na stałe mieszkającym na Litwie  

i Białorusi wypoczynek w Polsce. Na koloniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej wypoczywało 40 dzieci z Białorusi i 30 z Litwy. Na koloniach realizowany był 

program „Polska dobrze mi znana”.  

Liczba beneficjentów: 70 

Źródło finansowania: Senat RP 

 

„Działania promujące rodzinę i więzy międzypokoleniowe realizowane poprzez 

organizowanie spotkań świątecznych – „Serce na gwiazdkę” 

Cel: przygotowanie paczek z prezentami (m.in.: gry, zabawki, artykuły szkolne, ubranka)  

dla dzieci oraz dla dorosłych (m.in.: artykuły chemiczne), które były wręczane przez Mikołaja 

i Aniołka w ramach anielskiej akcji charytatywnej – „Serce na gwiazdkę”. Prezenty były 

przeznaczone dla osób najuboższych z parafii Najświętszego Serca Jezusowego z Tomaszowa 

Mazowieckiego z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Prezenty były dostosowane do płci i wieku dziecka. Często spełniały dziecięce marzenia.  

Liczba beneficjentów: 700 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  

 

„Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii 

zimowych” 

Cel: zapewnienie uczestnictwa w zajęciach otwartych dzieciom z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, niepełnych, z problemem alkoholu, przemocy, bezrobocia. Dzięki realizacja 

zadania dzieci rozwinęły twórcze i kreatywne myślenie, zdobyły umiejętność pracy w grupie 

w tym wrażliwość na drugiego człowieka ora umiejętność wyboru aktywnego wypoczynku.   

Liczba beneficjentów: 76 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

 

3. Projekty promujące ideę wolontariatu 
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„Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy w ramach Programu Rozwoju 

Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi” 

Cel: upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, zwiększenie aktywności, społecznej 

osób chcących bezinteresownie pomagać, podniesienie świadomości społecznej na temat 

problemów mieszkańców Łodzi, wsparcie społeczne osób potrzebujących, współpraca  

z organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na terenie Łodzi. Dzięki 

realizacji projektu umożliwiono osobom chcącym pomagać uczestnictwo w szkoleniach z 

podstaw wolontariatu. Na potrzeby wolontariuszy odbywały się spotkania z psychologiem. 

Zostały organizowane wyjazdy szkoleniowo – formacyjno – integracyjne. Wolontariusze 

mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu opieki nad osobami chorymi, prowadzono 

szkolenia z zakresu wolontariatu domowego i hospicyjnego. Po ukończeniu bloku 

szkoleniowego wolontariusze byli kierowani na staże wolontaryjne.  

Liczba beneficjentów: 227 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

„Kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat, w szczególności  

z rynkiem pracy poprzez aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Wspieranie i promowanie idei wolontariatu. Zwiększenie szans na rynku pracy 

poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

Cel: upowszechnianie, wspieranie, promowanie idei wolontariatu i przyczynienie się  

do aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt był 

adresowany do grupy osób objętych ryzykiem wykluczenia społecznego ze względu na ich 

wiek, status materialny i społeczny, wykształcenie, pochodzenie, ale też do tych, które chcieli 

zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, ułatwiające szukanie pracy w późniejszym czasie.  

Liczba beneficjentów: 138 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

 

„Wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych w wypełnianiu ich funkcji socjalizacyjno – 

edukacyjnych” 

Cel: upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, przyczynianie się do aktywizacji 

społecznej osób chcących bezinteresownie pomagać rodzinie, podniesienie świadomości 

społecznej na temat problemów rodzin zastępczych, wsparcie społeczne osób potrzebujących 

oraz współpraca z organizacjami działającymi w zakresie rozwoju rodzicielstwa zastępczego. 

Liczba beneficjentów: 109 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

4. Projekty na rzecz osób ubogich, niezaradnych życiowo 

„Prowadzenie Punktu Pomocy Charytatywnej” 

Cel: Beneficjentami PPCH są osoby biedne, niezamożne, niezaradne życiowo, bezdomne, 

zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie, bezrobotne, z problemem 

alkoholowym. Wsparcie oferowane przez Punkt Pomocy Charytatywnej polega na pomocy 

doraźnej rzeczowej, wsparciu doradczym, dbaniu o zdrowie i higienę podopiecznych. 

Liczba beneficjentów: 3245 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

„Prowadzenie jednostki poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego” 

Cel: umożliwienie osobom ubogim, bezrobotnym, niezaradnym życiowo, uzależnionym, 

zagrożonym wykluczeniem społecznym korzystania z bezpłatnych, specjalistycznych 

konsultacji prawnika, psychologa, pracownika socjalnego i kuratora sądowego. Odbyło się 

576godzin konsultacji w tym: 150 godzin konsultacji prawnika, 138 godzin konsultacji 
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psychologa, 36 godzin konsultacji pracownika socjalnego oraz 252 godziny konsultacji 

kuratora zawodowego.   

Liczba beneficjentów: 300 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

„Poradnictwo prawne, socjalne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich 

rodzin” 

Cel: umożliwienie beneficjentom używającym substancji psychoaktywnych i ich rodzinom 

korzystania z bezpłatnych, specjalistycznych konsultacji prawnych i socjalnych. Dzięki 

realizacji projektu została poszerzona działalność już istniejącego Punktu Porad 

Specjalistycznych.  

Liczba beneficjentów: 47 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób 

doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy” 

Cel: reintegracja społeczna i zawodowa osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz 

osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy. Dzięki realizacji zadania 

beneficjenci przełamali barierę bierności, poprawiła się ich jakość życia i funkcjonowania  

w społeczeństwie, promowano zdrowy styl życia, przygotowywano beneficjentów  

do aktywizacji zawodowej i edukacji przez całe życie, uświadamiano im, iż ponoszą 

odpowiedzialność za własne życie, motywowano beneficjentów do podejmowania działań 

zmierzających do znalezienia zatrudnienia  

Liczba beneficjentów: 41 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich 

rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie” 

Cel: umożliwienie beneficjentom z problemem alkoholowym, ich rodzinom oraz osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie korzystania z bezpłatnych konsultacji 

specjalistycznych prawniczych, socjalnych oraz psychologicznych. Konsultacje były 

prowadzone przez doświadczonych konsultantów.  

Liczba beneficjentów: 49 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD” 

Cel: przyjmowanie dostaw żywności do magazynu Caritas i dystrybucja do podmiotów, 

organizacji, stowarzyszeń, które wydawały je w formie paczek żywnościowych dla swoich 

podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 38 podmiotów z Łodzi. 

Liczba beneficjentów: 8936 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Caritas Polska 

 

„Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków 

ich rodzin (Łódź – Śródmieście)” 

Cel: zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Łódź – Śródmieście z problemem alkoholowym 

oraz ich rodzinom posiłku w postaci zupy z mięsną wkładką w dni powszednie oraz paczki 

żywnościowej na dni wolne od pracy.  

Zostało wydanych 48 934 posiłków. 

Liczba beneficjentów: 213 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 
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„Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków 

ich rodzin (Łódź - Bałuty)” 

Cel: zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Łódź – Bałuty z problemem alkoholowym oraz ich 

rodzinom posiłku w postaci zupy z mięsną wkładką w dni powszednie oraz paczki 

żywnościowej na dni wolne od pracy.  

Zostało wydanych 10 634 posiłki. 

Liczba beneficjentów: 40 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

„Pomoc świąteczna” 

Cel: przygotowanie paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci – 

podopiecznych Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego 

w Piotrkowie Trybunalskim oraz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie 

Mazowieckim. Produkty żywnościowe zakupione do paczek były uzupełnieniem do m.in. 

artykułów chemicznych dla dorosłych oraz zabawek, ubranek, itp. dla dzieci. W Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Tomaszowie Mazowieckim artykuły spożywcze stanowiły uzupełnienie 

paczek w ramach anielskiej akcji charytatywnej „Serce na gwiazdkę”. Dla podopiecznych 

jednostek Caritas zostały zorganizowane wieczerze wigilijne, podczas których paczki zostały 

wręczone.  

Liczba beneficjentów: 1100 

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki  

 

5. Projekty na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie 

„Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” 

Cel: objęcie doraźną pomocą osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością wychodzących  

z bezdomności. W ramach realizacji projektu beneficjenci otrzymali paczki przemysłowe, 

paczki z artykułami gospodarstwa domowego, zestawy kołdra i poduszka, oraz ciepły posiłek. 

Dzięki realizacji zadania poprawiła się higiena beneficjentów (możliwość korzystania  

z prysznica), poprawiły się warunki bytowe oraz kondycja psychofizycznej. Beneficjenci 

zostali motywowani do zmiany swojej sytuacji życiowej.  

Liczba beneficjentów: 163 

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki 

 

„Powrót osób bezdomnych do społeczności” 

Cel: Beneficjentami projektu były osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, chcące wyjść 

z bezdomności. W ramach realizacji zadania zaproponowano następujące wsparcie: 

wydawanie ciepłego posiłku, paczek żywnościowych, wydawanie „zestawów kąpielowych”. 

Dzięki dotacji zostały wyremontowane: łazienka oraz pomieszczenia Magazynu. Z dotacji 

zostały również zakupione krzesła do jadalni Kuchni Społecznej.   

Liczba beneficjentów: 110 

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

6. Projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych 

„Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu ul. Gdańska 111 

Cel: umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie 

im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych 

oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowano zajęcia o charakterze 

kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym (m.in. integracja międzypokoleniowa, integracja 

między Domami Dziennego Pobytu Caritas oraz łódzkimi DDZP), prowadzono zajęcia  
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w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej, pomagano  

w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, zapewniono opiekę pielęgniarską. 

Liczba beneficjentów: 80 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

„Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu ul. Czarnieckiego 4” 

Cel: umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie 

im czasu, zapewnieni wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych  

oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowano o charakterze kulturalno 

– edukacyjno – rekreacyjnym (m.in. integracja międzypokoleniowa, integracja między 

Domami Dziennego Pobytu Caritas oraz łódzkimi DDZP), prowadzono zajęcia w ramach 

terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej, pomagano w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów, zapewniono opiekę pielęgniarską. 

Liczba beneficjentów: 32 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

„Działania osłonowe dla osób starszych i niezaradnych życiowo „Srebrne pokolenie” 

Cel: umożliwienie osobom starszym i niezaradnym życiowo korzystanie z konsultacji 

specjalistycznych prawnika i psychologa. Beneficjentami projektu były przede wszystkim 

osoby starsze, schorowane, samotne, w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte zaburzeniami 

psychicznymi. Byli to podopieczni Domów Dziennego Pobytu, osoby zgłaszające się  

do Caritas po pomoc. Dzięki realizacji zadania zwiększono samodzielność wśród 

beneficjentów, motywowano do mówienia o własnych problemach, uświadomiono 

beneficjentom, że należy podjąć „walkę” o to, co im się należy, zmotywowano do działania  

i wyjścia z marazmu, zwiększyła się motywacja beneficjentów do wyrażania własnego 

zdania. Prowadzono również 2 grupy wsparcia w Domach Dziennego Pobytu Caritas. Dzięki 

takim działaniom podopieczni zintegrowali się w swoim gronie, chętniej pomagali sobie 

nawzajem, nauczyli się mówić o swoich potrzebach i prosić o pomoc.  

Liczba beneficjentów: 82 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

 

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

Cel: poprawienie jakości życia osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia  

i włączanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym. Dzięki realizacji projektu osoby 

starsze zrozumiały zmiany zachodzące w otaczającym ich świecie, integracja podopiecznych 

DDZP ze środowiskiem lokalnym, zdobycie nowych umiejętności przydatnych  

w codziennym życiu, zwiększenie wiedzy na temat najczęściej spotykanych chorób i metod 

zapobiegania im, wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, poprawa relacji  

z otoczeniem, integracja z podopiecznymi łódzkich Domów Dziennego Pobytu  

Liczba beneficjentów: 70 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski w Łodzi 

 

„Działania powodujące wzmacnianie aktywności społecznej „Jeden dzień z życia seniora  

w dwóch aktach” 

Cel: integracja pensjonariuszy z łódzkich Domów Dziennego Pobytu poprzez działania 

wzmacniające aktywność społeczną. Dzięki realizacji zadania zagospodarowano 

beneficjentom czas wolny, zmniejszono poczucie wyobcowania i osamotnienia, stworzono 

okazję do przeciwdziałania monotonii życia osób starszych, zintegrowano pensjonariuszy  

w grupie rówieśników, wzrósł poziom witalności uczestników.  

Liczba beneficjentów: 197 
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Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 

 

„Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną  

i fizyczną” 

Cel: zmniejszenie skutków choroby psychicznej oraz niepełnosprawności intelektualnej  

i fizycznej poprzez dofinansowanie recept. Wsparcie skierowane było do mieszkańców 

województwa łódzkiego. Dzięki realizacji projektu poprawił się stan zdrowia beneficjentów, 

poprawiła się stan psychiczny beneficjentów, poprawiła się sytuacja materialna 

beneficjentów.  

Liczba beneficjentów: 153  

Źródło finansowania: Łódzki Urząd Wojewódzki  

 

„Czary mary na wesoło. Impreza andrzejkowa dla osób niepełnosprawnych” 

Cel: podniesienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez udział w spotkaniu 

andrzejkowym. Dzięki realizacji zadania został zagospodarowany beneficjentom czas wolny, 

zmniejszyło się ich poczucie wyobcowania i osamotnienia, stworzenie okazji do spotkań, 

wymiany poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń, wzrósł poziom samooceny uczestników. 

Osoby niepełnosprawne zostały zmotywowane do aktywności fizycznej i psychicznej, oraz 

sprawdzili się w kontaktach ludzkich w sytuacjach nieformalnych.   

Liczba beneficjentów: 80 

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

„Rehabilitacja lecznicza dla podopiecznych Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 

dla Osób Niepełnosprawnych” 

Cel: wsparcie beneficjentów w odzyskaniu sprawności fizycznej poza miejscem 

zamieszkania. Dzięki realizacji projektu poprawił się stan zdrowia uczestników projektu, 

poprawiło się ich samopoczucie, wzrosła motywacja do uczestnictwa w życiu społecznym. 

Liczba beneficjentów: 8 

Źródło finansowania: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi 

 

7. Projekty remontowo-inwestycyjne 

„Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego  

w Drzewocinach” 

Cel: Wzrost jakości usług rehabilitacyjnych i rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej poprzez 

zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego  

w Drzewocinach, w którym odbywają się turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz dla dzieci z dziecięcym porażeniem 

mózgowym. W ramach realizacji projektu zakupiony został: laser, urządzenie do masażu 

wirowego kończyn górnych, urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych, leżanki. 

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

V. OŚRODKI CARITAS 

A. OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY W 

DRZEWOCINACH 

W 2009 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

 

Budynek „A” 



49 | S t r o n a  

 

Zakupiono nowe kołdry i poduszki (100 kompletów). Wymienione zostały mieszacze wody 

ciepłej i zimnej w łazienkach ogólnych na parterze i I piętrze budynku. We wszystkich 

łazienkach zainstalowano słuchawki natryskowe z napowietrzaczami, zmniejszające zużycie 

wody. 

 

Budynek „B” 

We wszystkich łazienkach zainstalowano słuchawki natryskowe z napowietrzaczami, 

zmniejszające zużycie wody. Przygotowano do remontu łazienki na I piętrze budynku B – 

zdemontowano glazurę i terakotę, rozebrano stare ścianki działowe, zamontowano nową 

instalację elektryczną. Przeprowadzono remont pokoju nr 9 w budynku B (malowanie pokoju, 

wymiana mebli). Uporządkowano pomieszczenia na strychu budynku. Pomalowano korytarze 

w budynku. 

 

Budynek rehabilitacyjny 

Przygotowano budynek rehabilitacyjny do turnusów: uporządkowano pomieszczenia po 

budowie, umalowano taras budynku, wykonano nowe ogrodzenie budynku, zniwelowano 

teren wokół budynku, założono trawnik. 

Zakupiono i zainstalowano urządzenia do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, 

nowe leżanki lekarskie oraz parawany. W 2009 roku w budynku przeprowadzono 

rehabilitację podczas 7 turnusów rehabilitacyjnych. 

 

Kuchnia 

Dokonano przeglądu i niezbędnych napraw urządzeń kuchennych. Naprawiono dach i rynny 

na budynku kuchni. 

 

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. Naprawiono i 

zaimpregnowano drewniane elementy wyposażenia i wystroju ośrodka. 

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. 

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

zbiornika. 

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

Oczyszczono koryto i nabrzeża rzeki na terenie ośrodka. 

Wyrównano alejki z kostki brukowej na dziedzińcu ośrodka. 

Zamontowano nowe oznaczenia dojazdu do ośrodka oraz nowe tablice informacyjne na 

terenie ośrodka. 

 

W 2009 roku ośrodek przyjął ogółem prawie 2300 (wzrost o 10%) osób w tym m.in.:  

 733 dzieci i młodzieży (wzrost o 30%) 

 315 osób niepełnosprawnych (spadek o 17%) 
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Liczba gości w ośrodku w Drzewocinach w latach 2003 - 2009

2300

2100

235024002200

18001769

733563654

536564
417424

315

429
374360333270298

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rok

li
c

z
b

a
 g

o
ś

c
i wszyscy

dzieci i młodzież

niepełnosprawni

 

 

Ważne wydarzenia w ośrodku w 2009 roku: 

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

mózgowym, 6 dla seniorów). Zabiegi rehabilitacyjne odbywały się w nowym kompleksie 

rehabilitacyjnym. 

2. Zorganizowano 3 turnusy kolonijne dla dzieci. 

3. Trwały prace projektowe oczyszczalni ścieków dla ośrodka. 
 

B OŚRODEK KOLONIJNY W ŁASKU-KOLUMNIE 

1. W 2009 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

2. Wykonano niezbędne naprawy w pomieszczeniach kuchennych przed sezonem. 

Rozpoczęto prace budowlane w ramach modernizacji kuchni ośrodka. 

3. Wykonano niezbędne naprawy wyposażenia w pomieszczeniach mieszkalnych ośrodka. W 

każdym z pokoi wymieniono jedno okno na rozwierno-uchylne (zgodnie z decyzją 

Państwowej Straży Pożarnej). 

4. Ułożono nową drogę dojazdową od bramy wjazdowej do głównego budynku ośrodka. 

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

zostały przeglądy instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej (z niezbędnymi 

naprawami). 

6. W 2009 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku 3 turnusy kolonijne, w których 

uczestniczyło ogółem około 250 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało ponad 50 

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

Szkolnych Kół Caritas, warsztaty dla podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas, 

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

łódzkiej. 
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Liczba gości w ośrodku w Kolumnie w latach 2003 - 2009
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VI. ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 

1. Kierownictwo 

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

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

Kapelanem hospicjum jest od 1.09.2009 r. – o. Piotr Soból CP 

 

2. Personel 

NZOZ-Caritas zatrudniał w ciągu 2009 r. łącznie 20 osób, z czego 19 osób na zasadzie 

stałej współpracy oraz jedną na okres kilku dni. Na umowę o pracę -11 osób (w tym 7 

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

skład zespołu w 2009 r. to: 3 lekarzy (przez okres 3 miesięcy – 4), 6 pielęgniarek, 2 

fizjoterapeutów, 1 kapłan, 3 pracowników administracji, pracownik socjalny. 

Okresowo zespół wspomagał również psycholog oraz 3 osoby wykonujące prace 

porządkowe w siedzibie hospicjum w ramach programu prac społecznie użytecznych 

organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.  

Ruchy kadrowe w 2009 r.: 

Zaprzestanie współpracy: 2 osoby (lekarz zatrudniony w tym samym roku na etat 

oraz pielęgniarka na umowę zlecenie, obie rozwiązały umowy na własny wniosek); 

Zatrudnienia: 4 osoby (pracownik biura na umowę zlecenie, pracownik biura na 

umowę o pracę, lekarz na umowę o pracę oraz kapelan na umowę o pracę). 

 Jedna z pracownic biura rozpoczęła z dniem 30 października urlop macierzyński. 

 

3. Charakterystyka udzielanej pomocy  

Chorzy mieli dostęp do fachowej pomocy ze strony zespołu medycznego realizowanej 

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

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

zapewnioną minimum 1 wizytę lekarską 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 oraz transport sanitarny. 
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Opieka nie kończyła się z chwilą śmierci pacjenta, ale rozciągała również na okres 

żałoby i osierocenia. Specjalnie przeszkolona grupa wolontariuszy zajmowała się 

rodzinami w żałobie.  

 

4. Zakres udzielonej pomocy w 2009 r. 

W 2009 roku pod opieką NZOZ-Caritas znajdowało się łącznie 279 chorych  

(w poprzednim roku - 273); w hospicjum domowym – 209 chorych, w poradni 

medycyny paliatywnej – 119 chorych; (łączna liczba pacjentów nie jest sumą dwóch 

powyższych liczb z uwagi na to, że ci sami pacjenci byli w trakcie opieki nad nimi 

przesuwani z Poradni do hospicjum domowego lub odwrotnie – zależności od stanu 

zdrowia i potrzeb pielęgnacyjnych). 

W jednym czasie pod opieką znajdowało się średnio 36 pacjentów  

w hospicjum domowym, co dało łącznie w ciągu roku 13.168 osobodni opieki; w tym 

czasie członkowie zespołu medycznego odwiedzili swoich podopiecznych w domu 

6335 razy. 

Przez cały rok udzielono 680 porad medycznych (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, 

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

i w domu (w tym 463 porady lekarskie, które jako jedyne są refundowane przez NFZ). 

 

5. Wolontariat 

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

ZDOH-Caritas ma dwie grupy wolontariuszy: posługujących, czyli sprawujących 

domową opiekę nad chorymi oraz wspomagających, czyli osób pomagających 

hospicjum w inny sposób; w tej grupie mieszczą się m. in. osoby odwiedzające 

chorych w oddziałach paliatywnych łódzkich szpitali i hospicjum stacjonarnym, 

wolontariuszki tworzące grupę modlitewną i grupę wsparcia dla osieroconych oraz 

wolontariusze wspierający prace biura. 

W 2009 roku w ZDOH-Caritas posługiwało regularnie 50 wolontariuszy oraz 

kilkunastu wykładowców kursu podstawowego i szkoleń dodatkowych. Spośród 

wolontariuszy stale współpracujących ok. 40 % to opiekunowie chorych w domach,  

a 60% to wolontariusze wspomagający nas organizacyjnie i modlitewnie oraz 

pomagający w ośrodkach stacjonarnych innych jednostek paliatywnych 

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

W roku 2009 odbyła się 15 edycja prowadzonego od 1995 r. szkolenia. Obecnie 

uczestnicy kursu podzieleni są na dwie grupy: grupę A – wolontariat hospicyjny  

i grupę B – wolontariat domowy (przyszłych wolontariuszy mających pomagać 

osobom chorym, niesprawnym i samotnym niebędącym podopiecznymi hospicjum).  

Na kurs (rozpoczęty 13 stycznia 2009 r.) zapisało się 20 osób, kilkanaście zaś 

uczestniczyło w pojedynczych wykładach, jako wolni słuchacze. Zajęcia teoretyczne 

ukończyło pomyślnie w grudniu 11 osób, z czego 5 z grupy A i 6 z grupy B. Osoby  

z grupy hospicyjnej rozpoczną w bieżącym roku 6-miesięczne staże, po zaliczeniu 

których będą mogły zostać wolontariuszami hospicyjnymi. Pozostali absolwenci kursu 

(grupa B), którzy swoje staże w domach dziennego pobytu i domach pomocy 

społecznej zakończyli już w 2009 roku będą mogli nawiązać współpracę z Biurem 

Wolontariatu Caritas A.Ł. niosąc pomoc innym potrzebującym niż pacjenci 

hospicjum. 

Kurs został częściowo sfinansowany ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w ramach projektu „Biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy”. 

 

6. Formacja 
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ZDOH-Caritas prowadził w 2009 roku szereg działań służących formowaniu swoich 

członków: 

 15.01.2009 r. w sali konferencyjnej na ul. Gdańskiej 111 odbyło się spotkanie 

opłatkowe z udziałem Księży Dyrektorów, wykładowców, przedstawicieli innych 

ośrodków hospicyjnych, rodzin osieroconych, wolontariuszy i pracowników ZDOH-

Caritas. Czas spędzony przy wspólnym śpiewaniu kolęd, dzieleniu się opłatkiem i 

spożywaniu wieczerzy przygotowanej przez wolontariuszy umilały występy chóru 

„Laudate Deum” działającego przy Parafii Chrystusa Króla w Łodzi;  

 20.06.2009 – z okazji dziewiątej rocznicy zawierzenia hospicjum Niepokalanemu 

Sercu Maryi grupa wolontariuszy pojechała z pielgrzymką do Sanktuarium Matki 

Bożej Świętorodzinnej w Studziannej. Pielgrzymką kierował ks. Jacek Ambroszczyk; 

 zorganizowano trzy wyjazdowe dwudniowe Dni Skupienia w ośrodku Caritas w 

Drzewocinach. Skupienia prowadzili kapłani: o. dr hab. Paweł Warchoł nt. 

„Miłosierdzie naglącą potrzebą” (16-17.05.2009), ks. dr Marek Wochna nt. 

„Cierpienie w Biblii” (12-13.09.2009) i ks. Grzegorz Korczak nt. „Skierowane zostało 

Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni” (5-6.12.2009). 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; 

 odprawionych zostało 8 Mszy Świętych w intencji chorych i posługujących oraz 6 w 

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

celebrowanych w większości przez ks. Jacka Ambroszczyka i/lub ks. Marcina 

Grzelaka oraz sporadycznie przez innych zaproszonych kapłanów; 

 5 listopada 2009 r. w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została pod 

przewodnictwem ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego 

koncelebrowana Msza Święta w intencji łodzian przeżywających żałobę i ich bliskich 

zmarłych – co stało się już coroczną tradycją; 

 zorganizowano 6 spotkań wolontariuszy z grupą rodzin osieroconych (po mszach św. 

w intencji zmarłych-podopiecznych hospicjum) oraz wykład pt. „Strata osoby bliskiej 

i żałoba w Biblii” wygłoszony przez o.dr Waldemara Linke CP (po uroczystej Mszy 

Świętej 5 listopada); 

 przez cały rok działała samopomocowa grupa wsparcia dla osób w żałobie 

prowadzona przez przeszkolone wolontariuszki. Spotkania grupy odbywały się co 2 

tygodnie na ul. Zgierskiej 121, osoby, które przeszły cały cykl terapii mogły również 

uczestniczyć w nieformalnych już spotkaniach w ramach Klubu Osieroconych w 

siedzibie hospicjum. W każdą sobotę od godz. 10 do 12 dyżury informacyjno - 

konsultacyjne w biurze hospicjum pełniły wolontariuszki z grupy wsparcia; 

 nowo pozyskani wolontariusze, absolwenci kursu prowadzonego w 2008 roku 

uczestniczyli w rozesłaniu, które odbyło się podczas jednej z Mszy Świętych 

odprawionych w Kaplicy Caritas, Otrzymali wówczas z rąk ks. Dyrektora Jacka 

Ambroszczyka legitymacje wolontariusza;  

 

7. Szkolenia 

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

opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
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 W 2009 roku zorganizowano 8 wykładów dla personelu medycznego i wolontariuszy 

ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej województwa łódzkiego, poruszających 

wybrane zagadnienia problematyki hospicyjnej: 

- „Relacja z dokumentacją fotograficzną z pielgrzymki do Ziemi Świętej” 2 części – 

ks. Jacek Ambroszczyk 

- „Możliwość pomocy chorym w systemie opieki zdrowotnej” – mgr Leszek 

Jerzewski 

- „Duchowy wymiar wolontariatu” – o. Mariusz Ratajczyk CP 

- „Problemy chorych z nowotworami laryngologicznymi” – dr n. med. Joanna 

Zimmer-Nowicka 

- „Zasady żywienia w chorobie nowotworowej” – okrągły stół – dr n. med. Marek 

Kunecki, dr Małgorzata Sokalszczuk, dr Iwona Sitarska 

- „Dlaczego wolontariat hospicyjny jest konieczny” – dr Jolanta Stokłosa, mgr Ewa 

Bodek 

- „Nowości w leczeniu bólu” – 2 części – dr Iwona Sitarska 

Wstęp na wykłady był tradycyjnie wolny. 

 18-19.04.09 – odbyło się szkolenie wyjazdowe w Drzewocinach nt. „Dobra 

komunikacja w zespole hospicyjnym oraz z chorymi i ich rodzinami”. Wykłady i 

warsztaty poprowadziła: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, 

psychiatra, psychoonkolog. 

 Zorganizowano wspomniany wcześniej kurs dla kandydatów na wolontaryjnych 

opiekunów osób ciężko chorych i niesprawnych w ich domach; 

 dr Iwona Sitarska i fizjoterapeuta Dariusz Jędrzejczyk przeprowadzili cykl zajęć dla 

studentów Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego z zakresu rehabilitacji w 

domowej opiece paliatywnej; 

 Personel i wolontariusze NZOZ-Caritas uczestniczyli, poza wyżej wymienionymi, 

również w innych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje organizowanych 

przez wiodące ośrodki hospicyjne/paliatywne w Polsce. 

 

8. Inne działania 

 Po raz szósty ZDOH-Caritas wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Hospicjum to też Życie”; 

 Po raz pierwszy ZDOH-Caritas we współpracy z Biurem Wolontariatu Caritas A.Ł. 

wziął udział w kampanii edukacyjno-promocyjnej połączonej ze zbieraniem funduszy 

na rzecz hospicjum pod nazwą „Pola Nadziei”, zainaugurowanej i koordynowanej na 

terenie naszego kraju przez Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. W jesiennej 

edycji akcji zasadzono pola żonkili na trawnikach przy Archikatedrze, w 

Manufakturze oraz na terenie Biblioteki Uniwersytetu Medycznego, a także przy 

współpracy Szkolnych Kół Caritas na terenie 22 łódzkich szkół i 2 poza Łodzią (w 

Słowiku i Wolborzu). Akcja zorganizowana została przez pracowników oraz 

wolontariuszy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W trakcie przeprowadzonych kwest 

zebrano łącznie: 2206,44 zł. Planowana jest wiosenna edycja akcji, w której nacisk 

położony zostanie na element edukacyjny, prowadzona będzie również akcja 

kwestarska. 
 

 

 



55 | S t r o n a  

 

VII. ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

1. Wprowadzenie nowych zasad usprawniających organizację pracy manualnej 

pracowników niepełnosprawnych (tabele dziennej pracy, teczki z pracami wykonanymi 

przez pracowników) 

2. Wprowadzenie od lutego rejestrowanej rehabilitacji zawodowej w postaci grupowych 

spotkań z doradcą zawodowym wg określonego programu tematycznego codziennie od 30 

do 60 minut. Zgodnie z uwagami pokontrolnymi NIK zbierane są podpisy uczestników 

spotkań. 

3. Rozwiązanie umowy o pracę pięciu pracowników  

 Zbigniew Kaczor – znalezienie pracy na otwartym rynku,  

 Anna Cieślak – pogarszający się stan zdrowia 

 Mirosław Odziemek – znalezienie pracy  

 Marcin Dolder – zły stan zdrowia, konieczność intensywnej rehabilitacji leczniczej  

 Agata Pycio – problemy rodzinne 

4. Podpisanie umów z nowymi pracownikami niepełnosprawnymi: Rafał Kamiński, Adam 

Nagórka, Paweł Pawlak, Mariusz Sosnowski, Marta Jędrzejczyk. 

5. Zespół Programowy dokonał oceny okresowej pracowników w terminach 30 stycznia, 30 

czerwca. Dla osób opuszczających zakład sporządzono ocenę podsumowującą ich 

rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą.   

6. Sporządzono Regulamin Wynagrodzeń dla ZAZ zgodnie z uwagami RCPS. 

7. Realizacja zleceń wykonania wzorników materiałów, nici, polarów dla firmy POLIMEX – 

praca osób niepełnosprawnych.  

8. Przeprowadzenie akcji promocyjnej w dwóch spółdzielniach mieszkaniowych na terenie 

osiedla Widzew w miesiącach luty i marzec. Uzyskano zgodę na umieszczenie plakatów i 

ulotek z oferta ZAZ w budynkach spółdzielni oraz w blokach należących do nich.  

9. Zrealizowanie nowej formy reklamy usług ZAZ – potykacz. Zaobserwowano większe 

zainteresowanie i większą liczbę klientów.  

10. Włączenie się Zakładu w Akcje 1% dla Caritas – rozmieszczenie plakatów na osiedlu oraz 

rozdawanie kalendarzyków dla klientów oraz bezpłatne rozliczanie PIT z przeznaczeniem 

1% na Caritas przez pracownika niepełnosprawnego panią Ewę Pawłowską. Dochód z 

akcji wyniósł 2 591,4 zł rozliczono 158 deklaracji podatkowych. 

11. Kierowca przygotował Peugeot’a – Boxera do przeglądu gwarancyjnego na 28 marca 

2009r. Koszt napraw wyniósł 1 500 zł.  Przegląd odbył się w Częstochowie. 

12. Przygotowania do poświęcenia budynku rehabilitacyjnego Caritas w Drzewocinach – 

tabliczki PCV, oklejanie okien. 

13. Pomalowanie pomieszczeń ZAZ w kwietniu i maju z wykorzystaniem farby pobranej z 

magazynu Caritas.  

14. W związku z zakończeniem umowy o pracę oraz pogorszeniem stanu zdrowia członków 

Komisji w maju wybrano nowy skład Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych,  

- przewodniczący- Krzysztof Płuciennik   

- sekretarz – Piotr Piasecki  

- Ewa Pawłowska 

- Marek Kapusta   

15. 23 czerwca Agnieszka Gębska brała udział w spotkaniu poświęconym problematyce 

Zakładów Aktywności Zawodowej zorganizowanym przez PFRON oraz BON przy 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się w Warszawie; obecni byli 

przedstawiciele zakładów i ich organizatorów z całej Polski. Zostały zaprezentowane 
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wyniki badań przeprowadzonych w zakładach przez OBOP oraz wnioski jak poprawić 

sytuacje zakładów w całej Polsce. 

16. 19 czerwca odbyły się Pierwsze Targi Ekonomii Społecznej w Łodzi. Zakład brał udział 

bardzo aktywnie jako wystawca. Reklamowaliśmy naszą działalność rehabilitacyjna i 

gospodarczą. Dochód z przygotowanych kartek okolicznościowych wyniósł ok. 70 zł 

17. 26 czerwca w Zakładzie był nagrywany materiał filmowy na temat funkcjonowania ZAZ. 

Działania w ramach projektu Ekonomia Społeczna- Ekonomia Sukcesu prowadzonego 

przez Fundację im. Królowej Polski Świętej Jadwigi. Materiał ten będzie jedną z reklam 

społecznych w regionalnej telewizji TVP 3. Kontakt został nawiązany dzięki udziałowi w 

Targach Ekonomii Społecznej 

18. Zakład został nominowany do konkursu Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2009. 30 

września odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Podczas Gali zostali 

wyróżnieni przez nowego pracodawcę firmę POLKOMTEL byli pracownicy Zakładu 

Agnieszka Greber i Zbigniew Kaczor. 

19. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprosił ZAZ na konferencję "Szansa na lepszą 

przyszłość". Ustalony został temat prezentacji "Możliwości rehabilitacji zawodowej i 

społecznej  osób niepełnosprawnych na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej". Konferencja odbyła się w ramach Targów 

Rehabilitacyjnych w dniach 8-9 października, prezentację poprowadziła Agnieszka 

Gębska 

20. Na terenie Zakładu zorganizowano 3 spotkania z pracodawcami poszukującymi osób 

niepełnosprawnych do pracy. W rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział 12 

pracowników. 

21. W trakcie roku współpracowano z organizacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Były to OAZiSON, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja TY MY, 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Kontakty te zaowocowały praktykami dla 

niektórych pracowników, możliwościami udziału w szkoleniach zawodowych oraz 

spotkaniami tematycznymi, które dotyczyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

22. Przeprowadzeń wewnętrznych szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych; z obsługi 

Corel– 1 osoba, podstawy obsługi komputera – 2 osoby, obsługa ksero – 10 osób  

23. Udział w szkoleniu handlowym Agnieszki Marzęty i Piotra Piaseckiego.  

24. Zorganizowano udział pracowników w Wirtulanych Targach Pracy oraz I Targach 

Ekonomii Społecznej, podczas których zdobywali informacje na temat aktualnych ofert na 

rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. 

25. W marcu zorganizowano spotkanie wszystkich pracowników z Dyrektorem Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej ks. Jackiem Ambroszczykiem oraz księgową Dorotą Malinowską. 

Omówiona została między innymi odpowiedzialność i dbałość osób niepełnosprawnych o 

wizerunek Zakładu Aktywności Zawodowej i Caritas a także sytuacja finansowa Zakładu 

26. Targi rehabilitacyjne – 8-10.10.09 – nawiązanie licznych kontaktów handlowych z 

firmami sektora związanego ze sprzętem rehabilitacyjnym. Kontakty zaowocowały 

zaopatrzeniem Sali rehabilitacyjnej w nowe sprzęty w bardzo atrakcyjnych, targowych 

cenach. Uczestnictwo w konferencji odbywającej się podczas targów a zorganizowanej 

przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych pt. „Perspektywy osób niepełnosprawnych 

w woj. Łódzkim”. Tematyka naszego referatu związana była z codzienną działalnością 

ZAZ – prezentowała Agnieszka Gębska. 

27. Spotkanie z Działem Obsługi Administracyjnej UMŁ w celu nawiązania stałej 

współpracy. 

28. Rozpoczęcie realizacji stałego zlecenia z firmą Wiktora Zajkiewicza – październik-

listopad wstępne ustalenia i szkolenia. Grudzień rozpoczęcie realizacji zadania. Z racji 



57 | S t r o n a  

 

licznych urlopów i odejścia 11 pracowników oraz z uwagi na długoletnia bardzo dobrą 

współpracę z Panem Wiktorem, prace wykonane w miesiącu grudniu nie zostały 

fakturowane jako prezent świąteczny. Od miesiąca stycznia mamy stałe zlecenia na ok. 2 

lata, na stała miesięczną kwotę 1 500,00 netto. 

29. Październik – listopad-grudzień poszukiwanie i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z 

kandydatami na 11 etatów, które zwolniły się z dniem 01.01.10.  

W grudniu zakład opuścili: Marek i Grażyna Kapusta, Żanetta i Tomasz Tomaszewscy, 

Mirosław Bojanowski, Kamil Karolak, Jakub Piotrowicz, Henryk Kozłowski, Ewa 

Sadura, Aleksandra Jeżewska, Teresa Majerkowska. 

32. W miesiącach listopad – grudzień odbywały się na terenie ZAZ szkolenia – 7 szkoleń z 

zakresu grafiki i interpersonalne, przeszkolonych zostało 17 osób. 

33. Ostatnie trzy miesiące roku to wytężona praca handlowa owocująca nawiązaniem wielu 

bardzo atrakcyjnych kontaktów handlowych, które przyniosły zakładowi konkretne korzyści 

finansowe. Firmy, z którymi obecnie pracujemy – Fundacja Jaś i Małgosia, CSR, Ja-Ty-My  

34.Wigilijne dzieło pomocy dzieciom – sprzedaż świec w siedzibie ZAZ oraz na 

zorganizowanym stoisku w Selgros. Łącznie sprzedaliśmy 200 świec dużych i 400 małych. 

Stoisko pracowało w dniach 10-23.12.2009 r. 

35. Koniec roku upływał pod znakiem prac związanych z preliminarzem na rok następny oraz 

rozliczeniem roku 2008 i 2009. 

 

VIII. OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA 

BEZROBOTNYCH 
A. OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAOWODOWEJ I SPOŁECZENJ - OAZiS 

1. Ośrodek w 2009 roku działał codziennie od 8.00-16.00, pięć dni w tygodniu. 

2. W Ośrodku zatrudnieni byli doradca zawodowy i psycholog. 

3. W naszej bazie widnieje już 1780 osób. 

4. W bieżącym roku rozliczeniowym zostało zarejestrowanych 327 osób, w tym 206 w 

ramach pracy OAZiS i 121 w ramach projektu: „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy”. 

5. W 327 osobach znajduje się 172 kobiety.  

6. Przeważającą grupę stanowią osoby w wieku 25-50 (182 osoby). 

7. Ośrodek od stycznia do grudnia realizował projekt: „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. skierowany do osób niepełnosprawnych 

ruchowo w stopniu znacznym i ich rodzin oraz innych osób z najbliższego otoczenia 

osób niepełnosprawnych. W ramach projektu udział wzięło 121 osób w tym 90 osób 

niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Rekrutacja beneficjentów 

odbywała się w biurze lub domach. Pierwszym etapem wsparcia były szkolenia „na 

miejscu” dla osób niepełnosprawnych (odbyło się 5 szkoleń) lub szkolenia wyjazdowe 

w Ośrodku w Drzewocinach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (odbyły się 

4 szkolenia). Po szkoleniach odbywały się do końca projektu konsultacje 

indywidualne psychologa, doradcy zawodowego, prawnika i rehabilitanta. 5 osób 

odbyło trzymiesięczny staż zawodowy, 11 osób ukończyło szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe z zakresu podstaw obsługi komputera i obsługi programów 

graficznych Adobe Photoshop i Corel Draw, 12 osób ukończyło szkolenia zawodowe 

tj. kurs masażu, kurs obsługi radia internetowego, kurs kadry i płace z obsługą 

programu Symfonia, profesjonalna obsługa klienta – telemarketer. Jedna osoba 

otrzymała dofinansowanie do czesnego na studia, jedna osoba otrzymała sprzęt 

komputerowy niezbędny do komunikacji społecznej, dwóm osobom zostały zakupione 
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książki niezbędne do kontynuowania nauki. W ramach projektu 15 osób 

niepełnosprawnych rozpoczęło pracę zawodową. 

8. W ramach projektu: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” 

została zorganizowana konferencja podsumowująca, na której obecni byli 

przedstawiciele Caritas Polska, przedstawiciele lokalnych władz i organizacji 

pozarządowych, a także podopieczni, którzy brali udział w proponowanych 

działaniach. 

9. Od lutego do końca 2009 roku prowadzono działania wspierające dla osób z 

problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w 

rodzinie i sprawców przemocy „Droga”. Wsparcie składało się z 4 bloków 

realizowanych przez psychologa: warsztaty umiejętności psychospołecznych, 

warsztaty umiejętności interpersonalnych, grupy wsparcia, indywidualne spotkania 

psychologa z beneficjentami w celu utworzenia indywidualnego planu działania. 

Odbyły się 3 cykle wsparcia, którymi objęto 37 osób. 

10. Od stycznia do grudnia realizowano projekty dotyczące konsultacji (1 wieloletni 

współfinansowany ze środków MOPS, 2 z Wydziału Zdrowia Publicznego). Dla 

podopiecznych byli dostępni: radca prawny, kurator zawodowy, psycholog, a także 

pracownik socjalny.  Łącznie z konsultacji skorzystało 396 osób. 

11. Trwa kurs języka angielskiego prowadzony przez wolontariusza p. Jacka 

Zambrzuskiego. Angielski odbywa się we wtorki w godzinach 14.00-20.00. Nadal 

cieszy się zainteresowaniem wśród podopiecznych. 

12. Zostały zorganizowane 2 kursy z podstawy obsługi komputera dla 10 osób. Działania 

te były możliwe dzięki wsparciu wolontariuszy. 

13. Pracownicy brali udział w Targach Pracy i w Targach Rehabilitacyjnych. 

14. Zostały przeprowadzone spotkania w Powiatowych Urzędach Pracy, które miały na 

celu rekrutację beneficjentów do projektów. 

15. W listopadzie współrealizowano zabawę andrzejkową dla 60 osób niepełnosprawnych 

i 20 opiekunów. Były to osoby bezrobotne albo nieaktywne zawodowo oraz osoby, 

które ukończyły szkolenia i/lub udało się im podjąć pracę. Zabawa odbyła się 30 

listopada w ośrodku w Drzewocinach. Była ona możliwa dzięki wsparciu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do którego został 

napisany projekt: „Czary mary na wesoło. Spotkanie andrzejkowe dla osób 

niepełnosprawnych”. 

16. W 2009 roku udało wyremontować pomieszczenia znajdujące się na Wólczańskiej. 

Zostały pomalowane: sala komputerowa, pokój konsultantów, pomieszczenie socjalne. 

Udało się położyć płytki w sali szkoleniowej znajdującej się na I piętrze, a także 

dzięki projektowi udało się wyremontować łazienkę (zostały wymienione okna, 

położono nowe płytki, zostały oddzielony prysznic i zakupiono pralkę). Dzięki 

darowiznom zostały wymienione również okna w sali szkoleniowej i biurze Ośrodka. 
 

B. OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OAZiS ON 

1. W OAZiS ON zarejestrowało się od początku istnienia placówki 346 osób. W 2009 

roku 135 i około 30 osób podjęło zatrudnienie. 

2. Od maja do grudnia realizowany był projekt: „Przystań. Wsparcie aktywności 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, którego działania skierowane są do 

osób ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności z 

dysfunkcją ruchową i psychiczną w wieku 18-60 lat z minimum zawodowym 

wykształceniem, zamieszkałych w Łodzi i okolicach. 
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3. W ramach proponowanego wsparcia znajdowały się: 

a. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych: 

 „Szukanie pracy krok po kroku”, 

 „Jak Cię widzą, tak Cię piszą- czyli jak zrobić dobre wrażenie”, 

 „Z prawem pracy za pan brat”, 

 Czego nie wiemy?- spotkanie z pracownikiem socjalnym”, 

 „Recepcjonistka”, 

 „Pracownik biurowy”, 

 „Telemarketer”, 

 Kursy komputerowe. 

b. -Szkolenia dla rodzin i opiekunów: „Rola i zakres pomocy udzielanej osobie 

niepełnosprawnej przez najbliższych”, „Rola najbliższego otoczenia osoby 

niepełnosprawnej w procesie jej rehabilitacji zawodowej i podczas szukania 

pracy”. 

c. - Porady prawne i psychologiczne. 

4. W projekcie wzięło udział 40 osób niepełnosprawnych i 40 opiekunów. W ramach 

tego projektu zatrudnieni byli: doradca zawodowy: Elżbieta Filutowicz (zatrudniona 

do października, od października na pół etatu: Agnieszka Gębska i Joanna Rusek) i 

pracownik biurowy: Agnieszka Grondas. 

5. 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 

fizoterapeutę w salach ZAZ. 

6. Od sierpnia 2009 roku realizujemy projekt: „Aktywność i działanie inwestycją w 

przyszłość zawodową” którego liderem jest Urząd Miasta Łodzi, a partnerami Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego 

„Rezonans”. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych i 

niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Łodzi. 

 Projekt oferuje bezpłatne profesjonalne szkolenia zawodowe, konsultacje z 

doradcami zawodowymi, wsparcie psychologiczne, prawne, warsztaty 

aktywizująco – motywujące, a także udział w płatnych stażach zawodowych. W 

ramach szkoleń zawodowych zostało zaproponowanych sześć ścieżek 

zawodowych: recepcjonista, opiekun dziecięcy, opiekun osób starszych, 

magazynier, manicurzystka i pomocnik kucharski. Projekt podzielony jest na dwa 

etapy i łącznie ma wziąć w nim udział 120 osób. W pierwszym etapie udało się 

wyrekrutować 60 osób, ale ostatecznie biorą udział 53 osoby. Ze względu na 

bardzo duże zainteresowanie kursem recepcjonistek, a mniejszym opiekuna osób 

starszych zostały zorganizowane dwie ścieżki recepcjonistek, co jednocześnie 

spowodowało zrezygnowanie na tym etapie ze ścieżki opiekuna osób starszych. 

 W projekcie tym zatrudnionych jest dwóch psychologów i dwóch doradców 

zawodowych. Ze względu na projekt partnerski jeden doradca i jeden psycholog 

są zatrudnieni przez Caritas, a pozostała dwójka przez Partnera nr 2 Rezonans. 
 

C OAZiS/OAZiS ON 

1. 17 grudnia OAZiS ON/ OAZiS i ZAZ zorganizowały Wigilię dla swoich 

podopiecznych. Spotkanie odbyło się na Gogola 12 i wzięło w nim udział około 90 

osób bezrobotnych, a także p. Ewa Ściborska- Rzecznik osób niepełnosprawnych i p. 

Lidia Fido Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi do spraw osób niepełnosprawnych. 
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2. Trwa współpraca z firmą INWEMER. Zostało przeprowadzone indywidualne 

szkolenie dla pracownika tej firmy, a także została napisana część merytoryczna do 

przetargu na usługi doradztwa zawodowego dla pracowników niższego szczebla 

wszystkich oddziałów firmy INWEMER znajdujących się na terenie całej Polski. 


