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MISJA CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest instytucją charytatywną 

Kościoła Katolickiego. 

Pomagamy każdemu potrzebującemu. 

Robimy to mądrze z szacunkiem i miłością miłosierną. 

Zmieniamy siebie i świat. 

 

FORMACJA W CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

W 2012 roku Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadziła działania służące formowaniu 

pracowników, wolontariuszy i podopiecznych: 

 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; 

 12 spotkań formacyjno-informacyjnych Parafialnych Zespołów Charytatywnych 

Caritas; 

 Rekolekcje wielkopostne Parafialnych Zespołów Charytatywnych Caritas; 

 9 spotkań formacyjno-informacyjnych opiekunów Szkolnych Kół Caritas; 

 skupienie adwentowe dla Szkolnych Kół Caritas; 

 zorganizowano pielgrzymkę dla osób bezdomnych do Częstochowy / w ramach  

V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych. 



  

I DZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 

Szczegółowe działania realizowane w 2012 roku:  

I. Koordynowano i przeprowadzono prace remontowo – porządkowe: 

1. Siedziba Caritas przy ul. Gdańskiej 111: 

1. wycyklinowano parkiet w następujących pomieszczeniach: w małej sali 

konferencyjnej, pokoju działu projektów, głównej księgowej i działu organizacyjnego 

oraz na korytarzu na I piętrze; 

2. położono wykładzinę na dużej sali konferencyjnej na I piętrze; 

3. zamontowano nowe drzwi do pokoju głównej księgowej; 

4. zamontowano nową płytę ścienną na ubrania z lustrem na I piętrze przy sali 

konferencyjnej; 

5. zdemontowano kraty w oknach pomieszczenia w świetlicy; 

6. wymieniono drzwi wejściowe do Domu Dziennego Pobytu; 

7. zerwano tynki z grzybem, zabezpieczono preparatem grzybobójczym i pomalowano 

ściany w szatni i toalecie świetlicy; 

8. dokonano ocieplenia elewacji dwóch ścian budynku (zachodniej i północnej); 

9. zamontowano nowe drzwi w piwnicy; 

10. wyremontowano magazyn spożywczy przy rampie; 

11. pomalowano i zabezpieczono ściany płytami OSB w piwnicy na warzywa; 

12. założono wentylator przeciw wilgoci w piwnicy na warzywa; 

13. naprawiono siłownik bramy wjazdowej; 

14. wymieniono okna w magazynie chłodni oraz w szatni przy kuchni; 

15. dokonano przeglądu instalacji gazowej w kuchni; 

16. dokonano kontroli przewodów kominowych; 

17. dokonano przeglądu rocznego obiektu; 

18. zamontowano suszarki elektryczne w toaletach dla dzieci oraz w toalecie dla osób 

korzystających z zewnątrz; 

19. przeprowadzono dezynsekcję w pomieszczeniach jadalni, domu dziennego pobytu 

oraz poszczególnych pomieszczeniach świetlicy; 

2. Siedziba Caritas przy ul. Piotrkowskiej 85: 

a. wymieniono zalany sufit w pomieszczeniu świetlicy; 

b. wymieniono lampy oświetleniowe w pomieszczeniach świetlicy; 

c. przeprowadzono przegląd urządzeń grzewczych; 

Głównym zadaniem Działu Organizacyjnego jest wspieranie 

działalności poszczególnych jednostek Caritas. Ponadto, 

realizuje bieżące działania w zakresie funkcjonowania 

administracyjnego Caritas. 



  

d. zabezpieczono strefę pieca gazowego przed dostępem osób postronnych oraz 

przeniesiono czujnik grzewczy do pokoju lekcyjnego w świetlicy;  

e. zdemontowano nieaktywne czujki dymowe w pomieszczeniach świetlicy; 

3. Pozostałe prace wykonane wg potrzeb w siedzibach Caritas: 

a. przeprowadzono legalizację gaśnic w siedzibie przy ul. Gdańskiej 111, 

ul. Wólczańskiej 108, ul. Piotrkowskiej 85, ul. Czarnieckiego 4; 

b. dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w siedzibie przy  

ul. Gdańskiej 111 i ul. Wólczańskiej 108; 

c. przeprowadzono deratyzację w budynku przy ul. Gdańskiej 111 i Czarnieckiego 4; 

d. uzupełniono oznakowania we wszystkich siedzibach Caritas; 

e. zabezpieczono gniazda elektryczne przed dotykiem w pomieszczeniach świetlic przy 

ul. Gdańskiej 111, ul. Piotrkowskiej 85 i ul. Czarnieckiego 4; 

f. wykonano pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej i rezystancji 

izolacji przewodów roboczych oraz skuteczności samoczynnego wyłączenia we 

wszystkich pomieszczeniach w siedzibie przy ul. Gdańskiej 111, ul. Piotrkowskiej 85  

i ul. Czarnieckiego 4; 

g. realizowano selektywną zbiórkę odpadów przy ul. Gdańskiej 111 i Wólczańskiej 108; 

II. Koordynowano lub pomagano w organizacji spotkań świątecznych i okolicznościowych: 

1. spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych; 

2. uroczystości odpustowe w siedzibie Caritas; 

3. spotkania pracowników i gości z okazji uroczystości powieszenia dzwonu Serce Łodzi; 

4. spotkania opłatkowego wolontariuszy kadry kolonijnej i turnusów rehabilitacyjnych; 

5. Wigilie dla Parafialnych Zespołów Caritas, punktów przedszkolnych i świetlic Caritas,  

a także dla pensjonariuszy DDzP i podopiecznych PPCh; 

III. Koordynowano akcję Kolonie letnie Caritas 2012: 

1. przygotowano wymaganą dokumentację; 

2. podjęto współpracę z kierownikami kolonii; 

3. zorganizowano kadrę spośród wolontariuszy; 

4. ustalono transporty; 

5. przeprowadzono przygotowania do realizacji programu kolonijnego; 

6. zorganizowano spotkania z kierownikami kolonii; 

7. ubezpieczono dzieci i kadrę; 

8. złożono dokumenty w Kuratorium i Ministerstwie Edukacji Narodowej; 

9. nadzorowano prawidłową realizację programu kolonijnego i przebiegu kolonii; 

a. zorganizowano spotkania z kierownikami kolonii w celu rozliczenia zakończonych 

turnusów kolonijnych; 

b. przygotowano zaświadczenia i podziękowania dla kadry kolonijnej; 

IV. Koordynowano akcję „Serce na gwiazdkę”: 

1. zorganizowano spotkanie omawiające wstępne założenia akcji; 

2. przygotowano opis zadania akcji; 

3. zorganizowano spotkanie z głównym zespołem, omówiono poszczególne zadania; 

4. przygotowano listy do patronów honorowych i medialnych; 

5. przygotowano list do sponsorów; 

6. przygotowano umowy darowizny i sponsoringowe; 



  

7. nadzorowano odbiór darowizn; 

8. nawiązano współpracę z darczyńcami i sponsorami akcji; 

9. nadzorowano rozliczanie pakietów sponsorskich; 

10. przygotowano pisma do policji i straży miejskiej w celu zabezpieczenia jeżdżących ekip; 

11. przygotowano listy dzieci i rodzin objętych pomocą; 

12. wysłano kartki mikołajowe do dzieci; 

13. nadzorowano pakowanie paczek; 

14. koordynowano wyjazdy ekip mikołajowych; 

15. zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację akcji; 

16. przygotowano raport z akcji. 

V. Koordynowano uroczystość powieszenia dzwonu Serce Łodzi oraz Dnia Dziecka: 

1. zorganizowano spotkanie omawiające wstępne założenia akcji; 

2. przygotowano opis zadania akcji; 

3. zorganizowano spotkanie z głównym zespołem, omówiono poszczególne zadania; 

4. ustalano szczegóły zasad sponsoringu i darowizn; 

5. przygotowano listy do patronów honorowych i medialnych; 

6. przygotowano list do sponsorów; 

7. przygotowano umowy sponsoringowe i darowizn; 

8. zaplanowano zakupy; 

9. przygotowano dokumentację festynu i pozwoleń/policja/straż/UMŁ; 

10. koordynowano transport darowizn; 

11. kontakt ze służbami mundurowymi/ochrona; 

12. zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację akcji. 

VI. Przeprowadzono zbiórkę płodów rolnych w parafiach archidiecezji łódzkiej. Zebrano  

24 tony. Parafie, które przekazały płody rolne w 2012 roku: 

1. Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej – 1,5 tony 

2. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach – 4 tony 

3. Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Świnach – 1,5 tony 

4. Parafia Wniebowzięcia NMP i Świętej Anny w Parzęczewie – 4,5 tony + warzywa + 

artykuły spożywcze 

5. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu – 3 tony, + warzywa + artykuły 

spożywcze 

6. Parafia św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie – 4,5 tony + warzywa + artykuły spożywcze 

7. Parafia św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu – 3 tony 

8. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie – 2 tony 

VII. Ziemniaki przekazano: 

1. Siostrom Misjonarkom Miłości – 1 tona 

2. Zakonowi Szpitalnemu Bonifratrów  – 1 tona 

3. Centrum Służby Rodzinie – 1,5 tony 

VIII. Inne:  

1. przygotowano sprawozdanie z ilości zużytego paliwa w Caritas do Wydziału Ochrony 

Środowiska; 

2. przygotowano aktualizację danych dotyczących wyposażenia pracowników Caritas; 

3. współpraca z Servire Caritati; 



  

Głównym zadaniem Punktu Pomocy Charytatywnej (PPCh) i 

Kuchni Społecznej jest udzielanie pomocy doraźnej osobom 

najuboższym. Są to bezrobotni, bezdomni, chorzy i 

niepełnosprawni, mający niskie dochody, rodziny wielodzietne, 

osoby samotnie wychowujące dzieci, dotknięte problemem 

uzależnienia (alkohol, narkotyki) lub współuzależnienia, ofiary 

klęsk żywiołowych, opuszczający zakłady karne. 

4. zaktualizowano formularz zamówienia miesięcznego na artykuły spożywcze i chemiczne; 

 

II DZIAŁ POMOCY CHARYTATYWNEJ 

 

A PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 

Szczegółowe działania realizowane w 2012 roku. 

I. Realizowano działania na rzecz podopiecznych PPCh i Kuchni Społecznej: 

1. rozpoznawano faktyczne potrzeby osób zgłaszających się po pomoc i kwalifikowano 

ich do określonych świadczeń; 

2. prowadzono formację duchową podopiecznych poprzez udział w rekolekcjach 

wielkopostnych i adwentowych,  

3. wydawano odzież, środki czystości, sprzęt AGD, środki higieniczne, zabawki, 

artykuły szkolne, meble, środki opatrunkowe i leki; 

4. wydawano paczki żywnościowe, kierowano na gorący posiłek; 

5. codziennie w dni robocze wydawano pieczywo dla ok. 200 – 250 osób, 

6. wydawano codziennie ciepły posiłek w postaci zupy z wkładką mięsną oraz paczki 

żywnościowej na dni wolne od pracy; 

7. realizowano projekty na rzecz podopiecznych (np. pomocy żywnościowej PEAD, 

dotyczące pomocy rodzinom i osobom bezdomnym i wychodzącym z bezdomności, 

uzależnionym, niepełnosprawnym); 

8. rozwijano grupę wsparcia AA „RAZEM”; 

9. zorganizowano pielgrzymkę dla osób bezdomnych do Częstochowy w ramach  

VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych, 

10. odmalowano toaletę i prysznic dla podopiecznych, 

11. umożliwiano podopiecznym korzystania z prysznica oraz możliwości wyprania 

odzieży; 

12. wydawano paczki okolicznościowe (z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego 

Narodzenia); 

13. udzielano porad socjalnych i prawnych, pomagano w załatwianiu trudnych spraw  

w innych instytucjach; 



  

14. ściśle współpracowano z Ośrodkami Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w celu 

aktywizacji zawodowej podopiecznych; 

15. umożliwiono podopiecznym udział w Wigiliach Charytatywnych organizowanych lub 

współorganizowanych przez Caritas 

16. udzielano na bieżąco informacji o nowych projektach, akcjach i działaniach 

prowadzonych przez Caritas na rzecz podopiecznych. 

17. realizowano pomoc dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich w formie wyprawek 

szkolnych 

18. w ramach projektu dotyczącego wychodzenia z bezdomności realizowano pomoc  

w formie zakupu opału na zimę 

19. przeprowadzono zbiórki żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Tak, pomagam” 

20. zorganizowano obchody „Dnia walki z ubóstwem”  

21. przeprowadzono zbiórkę pieniędzy i wyprawek szkolnych w trakcie targów „Od 

przedszkolaka do starszaka” 

II. Realizowano działania na rzecz wolontariuszy pracujących w PPCh: 

1. zwiększono zaangażowanie podopiecznych w wolontariat – w 2012 roku w PPCh 

pomagało 16 osób; 

2. zorganizowano dla wolontariuszy rajd pieszy; 

III. Realizowano działania zwiększające efektywność pracy PPCh: 

1. pozyskiwano sponsorów i darczyńców; 

2. przeprowadzano systematyczna aktualizację danych dotyczących sytuacji życiowej 

osób korzystających z pomocy ppch 

3. usprawniono organizacje pracy ppch,   

4. nawiązano lub kontynuowano współpracę z instytucjami: MOPS, Parafie, Parafialne 

Zespoły Charytatywne, Szkolne Koła Caritas, 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, Uniwersytet Łódzki 

IV. Osiągnięto wymierne rezultaty realizowanych działań: 

1. objęto pomocą 2 600 rodzin (3380 osoby; w tym 1130 kobiet, 1527 mężczyzn, 723 

dzieci); 

2. w okresie I –XII 2012 r. zarejestrowano 825 osób, które zgłosiły się po pomoc po raz 

pierwszy; 

3. wydano każdej rodzinie po kilka paczek ze środkami chemicznymi, odzieżą nową  

i używaną, sprzętem gospodarstwa domowego, żywnością itp.; 

4. wydano łącznie 67 940 posiłków (zupa z wkładką mięsną i pieczywem oraz paczką 

żywnościowa na dni wolne od pracy),  

5. przekazano potrzebującym 84 113,8 kg – o wartości 199 172 zł, artykułów 

spożywczych przekazanych przez darczyńców i sponsorów.  

6. w ramach programu PEAD – dotyczącego pomocy żywnościowej dla najuboższych 

mieszkańców UE wydano 54 139,25 kg żywności w ramach programu PEAD (w tym 

chleba chrupkiego -386,80 kg; cukru – 5344 kg; dżemu – 4024,8 kg; groszku  

z marchewką – 1312 kg; herbatników – 1950,2 kg kaszy gryczanej -2360 kg; kaszy 



  

Głównym zadaniem Magazynu Caritas jest pozyskiwanie, 

magazynowanie i wydawanie zgromadzonych artykułów. 

jęczmiennej z warzywami – 269, 2 kg; kaszy jęczmiennej z gulaszem -53, 6 kg; kawy 

zbożowej – 170, 2 kg; krupniku -1814,5kg; klopsików w sosie pomidorowym – 

2091,85 kg koncentratu pomidorowego – 2091,85kg; makaronu muszelki – 396 kg; 

makaronu świderki – 1305 kg; makaronu z gulaszem – 103,2 kg; masła – 1127,1 kg; 

mąki – 2614 kg; mielonki wieprzowej – 2347,2 kg; mleka -17518 litrów; musli – 470, 

5 kg; oleju rzepakowego – 675 litrów; płatków kukurydzianych – 1442 kg; ryżu 

białego – 3234 kg; sera podpuszczkowego – 810, 2 kg; sera topionego 566, 3 kg; zupy 

pomidorowej z ryżem – 506, 4 kg) dla około 600 osób miesięcznie, w ciągu roku 

wydano łącznie 6580 paczek z żywnością. 

7. w ramach realizacji programów dla osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności 

wydano paczki przemysłowe dla 150 osób, zakupiono opał dla 126 osób, leki 

otrzymało 50 osób, wyprawki szkolne otrzymało ok. 300 dzieci; 

8. przygotowano 200 paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i 500 paczek z okazji 

Bożego Narodzenia, 

9. pomocą jednorazową w formie paczki żywnościowej, lub innej objęto około 400 osób  

10. w spotkaniach grupy AA „ Razem” brało udział 20 osób; 

11. wydano osobom potrzebującym ok.800 paczek z odzieżą używaną, każda paczka  

o wadze ok. 20 kg. Ok. 400 kg odzieży i obuwia przekazano innym instytucjom –

hostelom, schroniskom, itp. 

 

B MAGAZYN 

 

I. W 2012 roku praca w magazynie przebiegała w sposób bardzo intensywny. Zadania 

realizowało 3 pracowników Caritas, oraz 8 zmieniających się wolontariuszy. 

II. W czasie całego 2012 roku osiągnięto następujące rezultaty. 

1. Podczas realizacji Programu PEAD 2012 przyjęto do magazynu żywność 597784,20 kg 

żywności (17 artykułów) w 59 dostawach. Wartości przyjętych artykułów z programu 

PEAD 2012 wyniosła 2 161 676, 25 zł. Następnie wydano żywność do 58 podmiotów  

z Archidiecezji Łódzkiej, które objęły pomocą 12057 podopiecznych. 

2. Agencja Rynku Rolnego w Łodzi przeprowadziła w magazynie 10 różnych kontroli i 16 

kontroli w podmiotach odbierających żywność z magazynu w czasie tych 26 kontroli 

nie odnotowała w protokołach żadnych uwag. 

3. W formie darowizny pozyskano nieodpłatnie dla potrzeb Caritas i przyjęto do 

magazynu 165081,80 kg różnych darów (artykuły żywnościowe, odzieżowe, materiały 

budowlane, artykuły chemiczne) o wartości 552755,70 zł. W tym z grudniowej zbiórki 

w sklepach Biedronki do magazynu przekazano 4302,20 kg artykułów żywnościowych 

o wartości 23334,80 zł. 

4. Z akcji Serce na gwiazdkę, wartość darów wyniosła 107887,91 zł. 



  

Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest 

zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym, 

schorowanym, samotnym i niezaradnym życiowo. 

5. Podczas Tygodnia Miłosierdzia 9 Parafii i 8 Szkolnych Kół Caritas zebrało  

i dostarczyło do magazynu 503 szt. reklamówek z żywnością, środkami chemicznymi  

i odzieżą używaną.  

6. W ramach akcji Caritas w 2012 roku wydano z magazynu 8500 szt. chlebów miłości, 

6494 szt. baranków cukrowych, 3760 szt. paschalików małych, 810 szt. paschalików 

dużych, 62822 szt. świec małych, 13260 szt. świec dużych, 5185 szt. świec kol, 1420 

szt. kartek świątecznych. 

7. Z 15 pozostawionych w magazynie łóżek rehabilitacyjnych w 2012 roku obecnie 12 jest 

wypożyczonych ludziom. Koszt wypożyczenia 1 łóżka za 1 miesiąc wynosi 50 zł. 

8. Wystawiono 5 Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej noty obciążeniowe za (obsługę 

administracyjną i pomoc w przygotowaniu i załadunku) z programu PEAD 2012 roku, 

pozyskano od G.O.P.S-ów wpłaty na kwotę 10260 zł. 

 

C DOM DZIENNEGO POBYTU UL. GDAŃSKA 111 

 

I. W roku 2012 z opieki Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 korzystały  

72 osoby (w tym 40 korzystających z obiadów i 32 korzystających ze śniadań i 

obiadów, w wieku od 42 do 91 lat). Podopieczni zamieszkują dzielnice: Śródmieście, 

Bałuty, Górna, Polesie i Widzew; 

II. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące formy działań: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej i opiekuńczej ( prowadzenie doradztwa socjalnego, 

podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych  

w grupie pensjonariuszy, w konfliktach rodzinnych, pomoc w sprawach urzędowych, 

formalnych, mieszkaniowych, wspieranie osób wymagających opieki po przez 

zaangażowanie się grupy samopomocowej funkcjonującej w ramach społeczności 

Domu Dziennego Pobytu, organizowanie pomocy materialnej w oparciu o Magazyn 

Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas, dla osób w trudnej sytuacji finansowej  

w postaci artykułów spożywczych, odzieży, obuwia); 

2. Zapewnienie pensjonariuszom wyżywienia (codziennie od poniedziałku do piątku 

pensjonariusze o godz. 8.30 korzystają ze śniadań, o godz. 13.00 z dwudaniowego 

obiadu, wyżywienie dostosowane jest do stanu zdrowia oraz potrzeb osób starszych); 

3. Prowadzenie działań prozdrowotnych (w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.30 – 

12.30 odbywa się dyżur pielęgniarki, która realizuje podstawowe czynności 

poświęcone profilaktyce zdrowia osób starszych); 

4. Organizacja spotkań o charakterze integracyjnym we współpracy z innymi 

podmiotami: 

a. Dzień Babci i Dziadka – integracja z uczniami SP nr 166 w Łodzi – styczeń 2012; 



  

b. Dzień Dziecka – wspólne wyjście pensjonariuszy z dziećmi ze Świetlicy 

Specjalistycznej do kawiarni na lody – czerwiec 2012; 

c. Regularne spotkania z podopiecznymi Świetlicy Specjalistycznej w ramach 

projektu integrującego seniorów z dziećmi w wieku przedszkolnym ( wyjazdy 

rekreacyjne, wyjścia do teatru, działania edukacyjno – kulturalne) - czerwiec – 

grudzień 2012; 

d. Spotkanie wielkanocne pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu Caritas – 

kwiecień 2012; 

e. Spotkanie z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4  

z okazji czwartej rocznicy stworzenia placówki – wrzesień 2012; 

f. Zabawa andrzejkowa z pensjonariuszami z DDzP przy ul. Czarnieckiego 4 – 

listopad 2012; 

g. Spotkanie wigilijne pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu Caritas – grudzień 

2012; 

5. Organizacja wycieczek o charakterze pielgrzymkowym, turystycznym: 

a. Pielgrzymka pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu z ul. Gdańskiej,  

z ul. Czarnieckiego, z ul. Organizacji WiN oraz z Aleksandrowa Łódzkiego  

do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – czerwiec 2012; 

b. Udział pensjonariuszy w wycieczce rekreacyjnej do lasu na jagody – lipiec 2012; 

c. Dzień Seniora w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas w Kolumnie – październik 

2012; 

6. Organizacja spotkań okolicznościowych wewnątrz społeczności Domu Dziennego 

Pobytu: 

a. Tłusty Czwartek – integracja pensjonariuszy w tańcu, śpiewie, zabawie – luty 

2012; 

b. Zabawa karnawałowa seniorów – Ostatki – luty 2012; 

c. Uroczystość z okazji Dnia Kobiet – marzec 2012; 

d. Uroczystości imieninowe pensjonariuszy połączone z uczestnictwem we Mszy św. 

- styczeń – grudzień 2012; 

7. Umożliwienie korzystania pensjonariuszy z opieki duchowej ( uczestnictwo we 

Mszach św. spowiedź, wspólne modlitwy, rekolekcje, skupienia); 

8. Prowadzenie aktywizacji psychicznej i fizycznej pensjonariuszy: 

a. Prowadzenie zajęć aktywizujących (muzyczne, czytelnicze, plastyczne - 

pensjonariusze wykonali własnoręcznie ozdoby świąteczne, które były 

prezentowane na kiermaszu w Filharmonii Łódzkiej, gry, konkursy, zabawy); 

b. Udział pensjonariuszy w szkoleniu „Osoby starsze na celowniku oszustów” - 

kwiecień 2012; 

c. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego – kwiecień 2012; 

d. Koncert Krzysztofa Cwynara w Łódzkim Domu Kultury – czerwiec 2012; 

e. Koncert kabaretu Bi Ba Bo „ Powróćmy jak za dawnych lat” w Pałacu 

Poznańskich – październik 2012; 

f. Seanse relaksacyjne w Grocie Solnej – październik 2012; 

g. Wyjście na seans filmowy „ Anna Karenina” - listopad 2012; 

9. Dzięki prowadzeniu Domu Dziennego Pobytu zaobserwowano poprawę 



  

Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest 

zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym, 

schorowanym, samotnym i niezaradnym życiowo. 

samodzielnego funkcjonowania pensjonariuszy, utrwalenie i zachowanie sprawności 

intelektualnej i fizycznej, zmniejszenie poczucia osamotnienia i wyobcowania, rozwój 

zainteresowań oraz aktywizację społeczną osób starszych. Działania prowadzone  

w ramach Domu Dziennego Pobytu rozwijają integrację ze społeczeństwem oraz 

integrację międzypokoleniową. Zadania te umożliwiają zaspokojenie potrzeby 

przynależności oraz kompensują poczucie osamotnienia. Pobyt w placówce wpływa 

na naukę współżycia w grupie i w środowisku, kształtuje pozytywne cechy 

osobowości, kulturę życia codziennego, umiejętność nawiązywania kontaktów  

z rówieśnikami, wiarę w sens życia.  

 

D DOM DZIENNEGO POBYTU UL. CZARNIECKIEGO 4 

 

I. W roku 2012 z opieki Domu Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4 korzystało  

50 osób w wieku od 36 do 90 lat w tym 20 mężczyzn i 30 kobiet.   

II. Dzięki realizacji zaplanowanych działań Domu, 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.  

III. Świadczono usługi opiekuńczych i doradztwo socjalnego: 

1. Codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00, pensjonariusze mieli 

możliwość przebywania w Domu. Mogli liczyć na fachową opiekę i pomoc 

pracowników. 

2. Działała grupa samopomocowa, funkcjonująca w ramach społeczności Domu, która 

miała charakter i formę otwartą. W jej spotkaniach uczestniczyli podopieczni, którzy 

w danej chwili mieli taką potrzebę. Pensjonariusze wspierali się w pokonywaniu 

codziennych trudności, wymieniali się doświadczeniami i oferowali sobie wzajemną 

pomoc (m.in.: zanoszenie posiłków dla chorych pensjonariuszy, odwiedziny chorego 

w szpitalu, pomoc niepełnosprawnym pensjonariuszom w załatwianiu spraw 

administracyjnych, udział w ceremoniach pogrzebowych pensjonariuszy oraz 

zmarłych z ich rodzin itp.).  



  

3. Funkcjonowała Rada Domu (Przewodniczący, Zastępca i Skarbnik), która pomagała 

pracownikom w tworzeniu atmosfery sprzyjającej dobremu współżyciu osób 

korzystających z oferty Domu m.in. poprzez współorganizowanie uroczystości i świąt 

obchodzonych przez uczestników Domu oraz organizowanie samopomocy 

koleżeńskiej (szczególnie dla osób czasowo wyłączonych z uczestnictwa w zajęciach 

ze względu na zły stan zdrowia).  

4. Prowadzono doradztwo socjalne i pomoc w sprawach urzędowych, formalnych, 

mieszkaniowych itp. (pisanie podań, odwołań, wyjścia pracowników socjalnych do 

urzędów w sprawach ważnych dla pensjonariuszy).  

5. W sytuacjach trudnych nawiązywano współpracę z rejonowymi pracownikami 

socjalnymi pensjonariuszy.  

6. W sytuacjach kryzysowych pensjonariusze mogli liczyć na pomoc materialną  

w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych, odzieży, opału na zimę. Osoby, 

które pozbawione były odpowiednich warunków sanitarnych w swoich domach, 

mogły korzystać z natrysku, jaki znajduje się w pomieszczeniach Domu. 

IV. Zapewniano pensjonariuszom wyżywienie: 

1. Codziennie od poniedziałku do piątku, między godziną 12:30 a 13:15, pensjonariusze 

Domu Dziennego Pobytu mieli zapewniony dwudaniowy obiad, który był przywożony 

w specjalnie przygotowanych termosach, a także śniadanie/kolację, którą pobierali na 

wynos. Posiłki były przygotowywane przez Kuchnię Caritas znajdującą się przy  

ul. Gdańskiej 111.  

2. W szczególnych przypadkach, posiłki były wydawane na wynos w godz. 13:15  

a godz. 13.45. Dotyczyło to osób, które z powodu choroby lub innych ważnych 

okoliczności, nie mogły danego dnia skorzystać z posiłku w pomieszczeniach Domu.  

V. Profesjonalna opieka medyczna była realizowana podczas imprez okolicznościowych i 

wycieczek przez pielęgniarkę – wolontariuszkę. Na miejscu, raz w tygodniu było 

mierzone ciśnienie i tętno. Taka usługa była świadczona na życzenie seniorów. W stanach 

szczególnie złego samopoczucia podopiecznych, wzywane było pogotowie. 

VI. Realizowano integrację ze społecznościami innych Domów Dziennego Pobytu, integrację 

międzypokoleniową, organizowano imprezy okolicznościowe wewnątrz społeczności 

Domu Dziennego Pobytu, tj.: 

1. świętowanie Dnia Babci i Dziadka – integracja z dziećmi ze Specjalistycznej 

Świetlicy Środowiskowej Caritas ul. Czarnieckiego 4 – styczeń 2012; 

2. zabawa karnawałowa - integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu 

„Zacisze” ul. Organizacji Win 37 – luty 2012; 

3. spotkanie wielkanocne - integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu Caritas 

ul. Gdańska 111 – kwiecień 2012; 

4. potańcówka – integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu „Zacisze”  

ul. Organizacji WiN 37 – maj 2012; 

5. potańcówka – integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu „Zacisze”  

ul. Organizacji WiN 37 i Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 – sierpień 2012; 

6. obchody IV-tej rocznicy powstania Domu Dziennego Pobytu - integracja ze 

społecznością Domu Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111 – wrzesień 2012; 



  

7. obchody Dnia Seniora - integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu 

„Zacisze” ul. Organizacji WiN 37 – październik 2012; 

8. zabawa andrzejkowa - integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu Caritas 

ul. Gdańska 111 – listopad 2012; 

9. spotkanie wigilijne - integracja ze społecznością Domu Dziennego Pobytu Caritas  

ul. Gdańska 111 – grudzień 2012; 

10. imprezy okolicznościowe wewnątrz społeczności Domu z okazji imienin/urodzin 

pensjonariuszy i bieżących uroczystości, np. Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet.. 

VII. Organizowano wycieczki o charakterze pielgrzymkowo – turystycznym, zajęcia  

o charakterze kulturalno – rekreacyjnym: 

1. przedstawienie bożonarodzeniowe członków Towarzystwa Przyjaciół 

Niepełnosprawnych ul. Czarnieckiego 4 w pomieszczeniach DDzP - styczeń 2012; 

2. wycieczka do Arturówka – maj 2012; 

3. udział w gali z okazji 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Teatrze 

Muzycznym – maj 2012; 

4. wyjście na wystawę pt: „Bursztynowy brzeg Rosji” w Muzeum Miasta Łodzi – maj 

2012; 

5. pielgrzymka autokarowa do Lichenia – integracja ze społecznością Domu Dziennego 

Pobytu Caritas ul. Gdańska 111, Domu Dziennego Pobytu „Zacisze” ul. Organizacji 

Win 37, Domu Dziennego Pobytu z Aleksandrowa Łódzkiego – czerwiec 2012; 

6. udział w koncercie Studia Integracja w Łódzkim Domu Kultury – czerwiec 2012; 

7. wyjazd rekreacyjny do Ośrodka Caritas w Kolumnie – integracja ze społecznością 

Domu Dziennego Pobytu Caritas ul. Gdańska 111, Domu Dziennego Pobytu 

„Zacisze” ul. Organizacji Win 37, Domu Dziennego Pobytu z Aleksandrowa 

Łódzkiego – październik2012; 

8. wyjście na seans filmowy do kina Cinema City na film pt: ”Bitwa pod Wiedniem” – 

listopad 2012; 

9. projekcje filmów w pomieszczeniach DDzP m.in. „Tajemnice Biblii”, „Zemsta”, 

„Świadek koronny” 

10. spotkania modlitewne tj. nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, 

nabożeństwa majowe, stworzenie duchowej grupy pielgrzymkowej, modlitwa 

różańcowa, Msze Święte w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu i w kaplicy 

Caritas przy ul. Gdańskiej 111. 

VIII. Organizowano działania gimnastyczno – rehabilitacyjne i terapię zajęciową, mające na 

celu usprawnienie procesów psychofizycznych. W ramach zajęć mających na celu 

poprawę sprawności i kondycji podopiecznych zorganizowano wycieczkę do Arturówka  

z kijkami nornic walking oraz wyjście do Groty Solnej. Seniorzy dbali o estetyczny 

wygląd pomieszczeń Domu i tworzyli okolicznościowe dekoracje, poznając i stosując 

przy tym różne techniki. Zajęcia polegały m.in. na wykonywaniu palemek na Niedzielę 

Palmową, malowaniu na szkle, wyszywaniu woreczków na pieczywo i składaniu 

gwiazdek bożonarodzeniowych. 

 



  

Głównym zadaniem Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest wszechstronna działalność 

opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, 

korekcyjnym, rozwojowym i twórczym. 

E SPECJALISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA  

UL. GDAŃSKA 111 

 

I. Świetlica stała się alternatywą dla często patologicznego środowiska rodzinnego, z którego 

wywodziła się większa część dzieci uczęszczających do naszej placówki. Ponadto, 

realizowane były cele szczegółowe, do których należały: 

a. tworzenie alternatyw do spędzania czasu wolnego na ulicy; 

b. dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny;  

c. naprawa błędów wychowawczych środowiska rodzinnego; 

d. profilaktyka uzależnień, uświadamianie problemu przemocy w rodzinie; 

e. eliminacja zachowań nieakceptowanych społecznie; 

f. rozwijanie zainteresowań, twórczego myślenia, dojrzałej osobowości. 

1. W roku 2012 opieką objętych zostało 74 dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 16 lat  

(w tym 41 dziewczynek i 33 chłopców). Podopieczni w większości pochodzili z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a ich rodzice byli często 

osobami nieporadnymi i niewydolnymi wychowawczo, będącymi podopiecznymi MOPS. 

Były to rodziny: dysfunkcyjne, niepełne, o niskim statusie społecznym, dotknięte 

bezrobociem lub chorobą alkoholową, a nawet przestępczością. Dzieci przyjmowane były 

na Świetlicę bez skierowania, na prośbę rodziców/opiekunów oraz w porozumieniu  

z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi i kuratorami sądowymi.  

2. Działania prowadzone w Świetlicy skierowane były do dwóch grup wiekowych: 

a. grupa dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) w godz. 8.30 – 14.00 

b. grupa dzieci w wieku szkolnym (6-16 lat) w godz. 14.00 – 18.00 

II. Szczegółowe działania realizowane w 2012 roku. 

1. Prowadzono indywidualną pracę z wychowankiem: konsultacje i rozmowy pedagogiczno- 

wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji oraz indywidualne wyrównywanie braków 

edukacyjnych, a także wspomaganie rozwoju, rozwijania zainteresowań i zdolności, 

odkrywanie pasji, budowanie systemu wartości oraz podnoszenie samooceny dziecka. 

Celem pracy w tej sferze było wychwycenie i zdiagnozowanie etiologii niezaspokojonych 

potrzeb wychowanków, deficytów w sferze emocjonalnej, rodzinnej, szkolnej, społecznej.  

2. Organizowano pomoc w nauce: w codziennej pracy świetlicy szczególny akcent położony 

został na funkcjonowanie dzieci w sferze szkolnej. W trakcie trwania roku szkolnego  

w harmonogramie zajęć świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym przewidziany był 

codziennie stały czas na odrabianie lekcji oraz naukę. Pracownicy świetlicy, kompetentni 

wolontariusze oraz praktykanci – studenci wyższych uczelni - służyli pomocą  

w odrabianiu prac domowych oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych i nadrabianiu 



  

przez dzieci zaległości szkolnych z poszczególnych przedmiotów. Wdrożono 

wychowanków w systematyczne odrabianie zadanych lekcji, kształcono postawę 

samodzielności w podejmowaniu wysiłku nauki. Wychowawcy kontrolowali zeszyty 

wychowanków, a w razie wystąpienia konieczności kontaktowali się ze szkołą.  

3. Organizowano sposoby spędzania czasu wolnego i rozwijano zainteresowania: 

podejmowano różnego rodzaju przedsięwzięcia, które nie tylko kładły nacisk na 

wychowanie dzieci, ale przede wszystkim stanowiły dla nich atrakcyjne formy spędzania 

czasu wolnego. W ramach działań organizowano np.: dyskoteki, zawody sportowe, quizy 

tematyczne, przedstawienia, konkursy, turnieje gier planszowych, zabawy integrujące oraz 

wyjścia o charakterze edukacyjno – kulturalnym. Każde dziecko miał możliwość 

uczestniczenia w zajęciach świetlicowych odpowiednich do jego wieku, potrzeb oraz 

możliwości. Prowadzone były między innymi zajęcia: muzyczne (rytmika, aerobik), 

plastyczno - techniczne, ruchowe (gimnastyka ogólnorozwojowa, tenis stołowy), twórczo-

integracyjne. Ponadto odbywały się także różne wyjścia poza teren placówki oraz imprezy 

okolicznościowe.  

4. Wdrażano wychowanków do współodpowiedzialności za funkcjonowanie Świetlicy: 

Wychowankowie wykonywali, drobne prace mające na celu utrzymanie świetlicy  

w należytym stanie np. byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku i ładu w 

poszczególnych pomieszczeniach, podlewali kwiatki, a nawet raz w tygodniu sprzątali 

klatkę z papugami w Domu Dziennego Pobytu. Dzieci miały także wpływ na kształt 

planów tygodniowych, a co za tym idzie rodzaj prowadzonych zajęć. Wychowankowie 

Świetlicy brali również aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez 

Caritas, zgodnych z wyznawaną przez instytucję misją. 

5. Współpracowano z rodzicami: Praca z rodzicami lub opiekunami dzieci realizowana była 

w kilku formach. Codziennie między godziną 17.30 a 18.00 przewidziany był czas na 

indywidualne konsultacje z rodzicami. W tym czasie kierownik świetlicy lub wychowawca 

dyżurny zawsze był dostępny, aby udzielić informacji o dziecku oraz wysłuchać 

problemów przedstawionych przez opiekunów. Większość rodziców korzystała z tej 

możliwości i zgłaszała się do kadry z różnymi sprawami (często dotyczyły one nie tylko 

samych dzieci, ale też kłopotów osobistych lub problemów odnoszących się do 

funkcjonowania całej rodziny). Średnio raz na trzy miesiące, odbywały się zebrania  

z rodzicami, podczas których poruszane były różne sprawy związane z funkcjonowaniem 

placówki, aktualne problemy oraz sprawy dotyczące poszczególnych dzieci. Niektórzy 

rodzice dość chętnie włączali się również w działalność świetlicy, pomagając np.  

w pracach porządkowych (zmywanie naczyń po obiedzie) oraz uczestnicząc w akcjach 

Caritas na zewnątrz (sprzedaż świec wigilijnych w Księgarni Archidiecezjalnej). 

6. Prowadzono pracę socjalną: Pracę w tej sferze rozpoczynano od diagnozy sytuacji 

rodzinnej, materialnej i bytowej dziecka. Informacje na temat sytuacji aktualnej jak  

i historii i przyczyn obecnego stanu, uzyskiwano poprzez wywiad środowiskowy  

z rodzicem/opiekunem dziecka. Działania te wsparte zostały codziennymi obserwacjami 

wychowanków: stanu ubioru dziecka, przyborów szkolnych, stanu higieny osobistej.  

W oparciu o dokonane analizy starano się udzielić każdemu z wychowanków 

zindywidualizowanej, adekwatnej do jego potrzeb pomocy.  



  

7. Organizowano pomoc materialną: regularnie prowadzone było dożywianie, z którego 

skorzystało 74 dzieci. W przypadku dzieci przedszkolnych dożywianie obejmowało drugie 

śniadanie, zupę i podwieczorek, natomiast w grupie dzieci starszych ograniczało się do 

gorącej zupy z wkładką mięsną oraz podwieczorka. Na weekendy zaopatrywano dzieci  

w suchy prowiant – pieczywo i słodycze. Poprzez dzieci pomoc żywnościowa 

przekazywana była także ich rodzinom (np. wielkanocne i wigilijne paczki zawierające 

prezenty, produkty spożywcze oraz higieniczne). Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej kierowani byli do Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas, gdzie znajdowali 

wsparcie i zaopatrywani byli w potrzebne im produkty. We wrześniu wszystkie dzieci 

otrzymały wyprawki szkolne, a niektóre nawet podręczniki szkolne. Zależnie od potrzeb 

zaopatrywano również podopiecznych w przedmioty niezbędne do zajęć, a także obuwie 

oraz odzież.   

8. Współpracowano ściśle ze Szkołami podopiecznych, MOPSem i Sądem: pracownicy 

placówki utrzymywali stały kontakt z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami dzieci. 

Zbierali również informacje dotyczące zachowania wychowanków Świetlicy na terenie 

szkoły. Kontaktowano się także z pracownikami socjalnymi oraz kuratorami mającymi 

nadzór nad wychowankami placówki. Współdziałanie z wyżej wymienionymi podmiotami 

służyło nie tylko dobru dzieci, lecz również w znacznym stopniu poprawiało relacje  

z rodziną. Tworzony był wspólny program pomocy dziecku.  

9. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie w tradycji i kulturze – przy planowaniu 

wydarzeń z tego cyklu kadra placówki posiłkowała się kalendarzem, w który wpisany jest 

krąg tradycji naszych przodków. Każde wydarzenie poprzedzone było rozmowami  

i spotkaniami wprowadzającymi w tradycję narodową, regionalną czy rodzinną.  

a. W poszczególnych miesiącach dzieci włączały się w różne wydarzenia: W styczniu -

Dzień Dziadka i Babci w ramach którego dzieci ze świetlicy w roli wnucząt obdarzyły 

seniorów z Domu Dziennego Pobytu ręcznie wykonanymi upominkami. W lutym 

odbyła się zabawa karnawałowa – bal przebierańców, nawiązujący do łódzkich 

tradycji ostatkowych. W marcu, z okazji Dania Kobiet chłopcy wykonali upominki dla 

wszystkich dziewcząt oraz pań wychowawczyń. W kwietniu zorganizowana była dla 

wszystkich Świetlic Caritas uroczystość Wielkanocna. W maju dzieci przygotowały 

spotkanie ze swoimi matkami z okazji ich święta - mamy obdarowane zostały 

upominkami oraz obejrzały specjalnie stworzoną krótką formę teatralną. W czerwcu  

z okazji Dnia Dziecka podopieczni mogli wziąć udział w festynie rodzinnym, który 

zorganizowany został przez Caritas na Placu Katedralnym. We wrześniu grupa 

przedszkolaków bawiła się na balu jesieni. W październiku uczczono Dzień 

Nauczyciela. W listopadzie odbyła się zabawa andrzejkowa Z kolei w grudniu 

zorganizowano świetlicowe mikołajki Wigilię dla świetlic Caritas. 

b. W ramach rozwoju tradycji i kultury chrześcijańskiej wychowankowie świetlicy 

regularnie uczestniczyli we Mszy Świętej – pierwszopiątkowej. Na ogół Msze św. 

odprawiane były w kaplicy na terenie siedziby Caritas, jednak co drugi miesiąc, dzieci 

miały również możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w parafii Matki Boskiej 

Zwycięskiej. Dodatkowo w marcu, zgodnie z katolicką tradycją, dzieci wraz  

z wychowawcami uczestniczyły w Drodze Krzyżowej, którą same przygotowywały, 

natomiast w październiku w modlitwach różańcowych. 



  

10. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie przez sztukę – podopieczni przygotowywani 

byli do świadomego odbioru otaczającego świata. Zgodnie z ustalonym harmonogramem 

w poszczególne dni prowadzone były zajęcia plastyczne, w czasie których 

wychowankowie wykonywali prace o różnej tematyce, posługując się przy ich tworzeniu 

wieloma metodami plastycznymi. Dzięki tym zajęciom dzieci, zarówno z grupy 

przedszkolnej, jaki i szkolnej, pobudzały swoją wyobraźnię, uruchamiały kreatywność oraz 

usprawniały swe zdolności manualne. Dzieci przez cały okres sprawozdawczy dbały  

o wystrój wszystkich pomieszczeń świetlicy i tworzyły wiele ciekawych dekoracji, które 

aktualizowane były wraz ze zmieniającymi się porami roku i bieżącymi wydarzeniami.  

W ramach cyklu odbywały się wyjścia do obiektów kulturalno – edukacyjnych: 

a. Grupa dla dzieci szkolnych – zorganizowano wyjścia do Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych – uczestnictwo w zajęciach edukacyjno – plastycznych  

o Napoleonie Bonaparte; Se-Ma -For w OFF na ulicy Piotrkowskiej – oglądanie 

wystawy „Letni sen”; Eksperymentarium w Manufakturze – zapoznanie się z dwoma 

wystawami naukowymi; Muzeum Sztuki (Pałac Herbsta) – udział w warsztatach 

twórczych; 

b. Grupa dla dzieci przedszkolnych – zorganizowano wyjścia do Baśniowej Kawiarenki, 

kina Silver Screen oraz teatrów „Pinokio” i „Arlekin”, gdzie mogły oglądać spektakle 

na żywo i miały okazję niemal namacalnie przenieś się w niezwykły świat bajek.  

11. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie fizyczne - W czasie całego okresu 

sprawozdawczego na terenie pobliskich parków oraz znajdującego się w pobliży placówki 

skwerku organizowane były gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Ten typ zajęć 

cieszył się wielkim uznaniem i zainteresowaniem zarówno wśród dzieci starszych jak  

i najmłodszych. Ponadto organizowano wyjazdy rekreacyjno - sportowe poza teren 

placówki W maju zorganizowano zajęcia sparingowe w parku im. Poniatowskiego ze 

świetlicą Caritas z ul Piotrkowskiej, natomiast w czerwcu w ramach akcji „Mistrzostwa  

z Magellanem i Widzewem” podopieczni uczestniczyli w turnieju sportowym, który odbył 

się na stadionie Widzewa. Podczas wakacji organizowane były wyjścia na basen 

„Promyk”, do kręgielni „Grakula oraz do Sali zabaw „Jupi Park”, odbył się cykl zajęć 

sportowych prowadzonych przez trenera na stadionie AZS-u oraz zorganizowano grę 

terenową w lesie Łagiewnickim. We wrześniu grupa przedszkolna wraz z seniorami 

DDzP uczestniczyła we wspólnej wycieczce do Borszewic k.Łasku, gdzie dzieci 

zwiedziły muzeum lokomotyw oraz spędziły miło czas na Ranczu Huclandia. Regularnie 

odbywały się też zajęcia sportowo – ruchowe organizowane na terenie placówki.  

W grupie dzieci starszych były to głównie turnieje tenisa stołowego, zabawy 

zręcznościowe oraz prowadzone przez wolontariuszkę zajęcia taneczne i aerobiku, 

natomiast w grupie maluchów gimnastyka ogólnorozwojowa i zajęcia rytmiczno – 

taneczne..  

12. Prowadzono zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym: 

a. Praca z dziećmi w wieku od 3 do 5 roku życia, podobnie jak praca z dziećmi 

starszymi, oparta była na fundamencie diagnozy trudności wychowawczych, 

deficytów rozwojowych, kontekstu rodzinnego, sytuacji materialno bytowej. Działania 

z przedszkolną grupą wychowanków przybierały formę zajęć edukacyjno – 

rozwojowych: językowych, plastycznych, muzyczno-rytmicznych, ruchowych, 



  

przyrodniczych, technicznych, pracy z tekstem i kart pracy rozwijających twórcze 

myślenie, grafomotorykę oraz dedukcję. Do tego dołączały się zabawy swobodne 

(indywidualne i grupowe), gimnastyka ogólnorozwojowa, podstawowe ćwiczenia 

logopedyczne, wdrażanie podopiecznych do zasad zachowania się w grupie, 

przyswajanie różnych zwrotów grzecznościowych, nabywanie umiejętności 

interpersonalnych i samoobsługowych oraz wyrabianie odpowiednich nawyków 

higienicznych.  

b. Integracja międzypokoleniowa - od połowy roku 2012 dzieci w wieku przedszkolnym 

miały okazję zintegrować się z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu Caritas, 

dzięki wspólnie realizowanemu projektowi. Wspólne spotkania odbywające się 

średnio raz w tygodniu, sprzyjały nie tylko lepszemu poznaniu się obu stron, ale 

również miały na celu naukę wzajemnej akceptacji i tolerancji. W ramach projektu 

odbył się cykl spotkań, podczas których maluchy wraz z „dziadkami” spędzali 

aktywnie czas i podejmowali wspólne działania (np. przygotowywali sałatki, tworzyli 

biżuterię, wychodzili do kina i teatru, czytali bajki itp.).  

13. Prowadzono pracę specjalistyczną w zakres której wchodziły następujące działania:  

a. Diagnostyka pedagogiczna, skupiająca się głównie na sytuacji rodzinnej, szkolnej  

i społecznej dziecka: analizowano wychowanka ze względu na zaburzenia 

emocjonalne, zaburzenia zachowania, problemy adaptacyjne, ale również ze względu 

na niepowodzenia szkolne, braki edukacyjne i kontekst rodzinny. 

b. Praca indywidualna z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami: praca ta polegała 

głównie na prowadzeniu rozmów indywidualnych, rozwiązywaniu bieżących 

problemów oraz trudności jakie spotykały wychowanka. Prowadzone były również 

rozmowy wspierające byłych podopiecznych placówki. Tworzono indywidualne 

programy korekcyjne dla wychowanków oraz wykorzystywano w pracy z dziećmi 

mediacje i kontrakty.  

c. Konsultacje psychologiczne: podopieczni oraz ich rodzice korzystali  

z indywidualnych konsultacji u pani psycholog, która współpracuje z naszą placówką 

już od kilku lat. Ten rodzaj wsparcia i forma pracy z dziećmi jest niezwykle istotna, 

gdyż daje wychowankom możliwość bezpośredniego, osobistego kontaktu, który  

z jednej strony umożliwia im uzewnętrznienie swoich odczuć i emocji, a z drugiej 

stwarza pełne poczucie podmiotowości we wzajemnych relacjach. Rozmowy 

prowadzone przez panią psycholog z dziećmi stanowiły dodatkowo dla kadry cenne 

źródło informacji oraz pomagały w tworzeniu bardziej pogłębionych diagnoz  

i planowaniu indywidualnej pracy z dzieckiem. 

d. Socjoterapia: podczas zabaw świetlicowych przeprowadzano ćwiczenia i gry 

socjoterapeutyczne, które pomagały dzieciom: lepiej poznać samych siebie, 

kształtować zachowania asertywne, umacniać postawy prospołeczne oraz podnosić ich 

samoocenę. Część dzieci wzięła też udział w cyklu warsztatów socjoterapeutycznych, 

które zostały przeprowadzone pod koniec roku kalendarzowego przez dwie studentki 

WSP (podyplomowych studiów z zakresu socjoterapii). Zajęcia te pozwoliły 

wychowankom nie tylko lepiej integrować się z innymi dziećmi, ale również zajrzeć  

w głąb siebie i nauczyć się otwarcie mówić o swoich uczuciach, przeżyciach oraz 

różnych doświadczeniach.  



  

e. Praca metodą społeczności korekcyjnej: prowadzono społeczność korekcyjną, która 

pozwoliła skuteczniej wesprzeć rozwój wychowanków, kształtując u nich postawę 

wzajemnej szczerości, otwartości, zrozumienia, zaufania oraz poczucia 

odpowiedzialności za siebie i grupę.  Dała ona również szansę na korygowanie 

pewnych niepożądanych zachowań i rozwiązywanie na bieżąco wszystkich kwestii 

spornych (konfliktów, trudności). Dzięki niej możliwe było ustalanie norm i zasad 

obowiązujących na terenie świetlicy oraz wspólne podejmowanie decyzji dotyczących 

jej funkcjonowania. Zajęcia te odbywały się cyklicznie raz w tygodniu. 

f. Prowadzono zajęcia korekcyjno – edukacyjne – profilaktyczne: w ramach 

realizowanego projektu „Wezuwiusz” odbył się cykl zajęć prowadzonych przez 

wykwalifikowaną kadrę, obejmujących swym zakresem, tematykę związaną ze: 

stresem, agresją, konfliktem, komunikacją, emocjami. Głównym celem tych zajęć 

było kształtowanie u dzieci zachowań aprobowanych społecznie i przeciwdziałanie 

zachowaniom o charakterze przemocowym. Dodatkowo wychowankowie poznali 

różne: rodzaje komunikacji interpersonalnej, sposoby radzenia sobie ze stresem, 

metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, instytucje, do których można zgłosić 

się po fachową pomoc w razie potrzeby. Dzieci nabyły umiejętności rozpoznawania  

i wyrażania swoich uczuć oraz nauczyły się otwarcie zabierać głos na forum grupy  

i mówić o problemach. 

g. Zajęcia o charakterze artterapeutycznym, odbywały się w miarę potrzeb kilka razy  

w miesiącu. Terapia przez sztukę to niezwykle cenna forma pracy z dzieckiem, 

umożliwiająca obniżenie negatywnych napięć emocjonalnych, wspomagająca 

rozpoznawanie własnych emocji i ukrytych lęków oraz często nieuświadomionych 

pragnień. Uczy ona kreatywnego myślenia, rozbudza wyobraźnię, pozwala docenić 

wartość wspólnej pracy i doskonali umiejętności manualne dzieci. Ma to szczególne 

znaczenie, gdyż u wielu wychowanków zaobserwować można znacznie zaburzony 

obraz samego siebie. Zajęcia z artterapii obejmowały swym zasięgiem również 

elementy dramy, muzykoterapii oraz bajkoterapii, co świetnie sprawdziło się przede 

wszystkim w grupie dzieci przedszkolnych. 

h. Pomoc logopedyczna: od września dzięki jednej z wolontariuszek (emerytowana pani 

logopeda) odbywały się raz w tygodniu zajęcia logopedyczne, na które uczęszczało 

kilkoro dzieci. Podczas tych zajęć wychowankowie dzielnie ćwiczyli poprawną 

wymowę, nabywali nowe kompetencje językowe oraz komunikacyjne, a także 

pokonywali istniejące trudności w pisaniu i czytaniu. 

i. Prowadzenie konsultacji merytorycznych dla kadry placówki: kadra świetlicy 

wspierana była konsultacjami merytorycznymi ze specjalistą - psychologiem, na 

których kadra omawiała trudne dla siebie zdarzenia i sytuacje. Prowadzenie 

konsultacji merytorycznych stworzyło możliwość lepszego rozpoznania problemów  

i potrzeb dzieci oraz ich rodzin, a także dało kadrze szansę przyjrzenia się własnej 

pracy i wypracowania sposobów mogących ją usprawnić, ulepszyć. Był to czas 

przeznaczony na wyjaśnianie ewentualnych nieporozumień, jakie zaistniały  

w ostatnim czasie i obranie wspólnego frontu do dalszych działań w pracy  

z podopiecznymi. Były również elementem wzmacniającym pozytywne postawy 

etyczne w pracy z wychowankiem trudnym.  



  

14. Działania podejmowane w Świetlicy przyniosły następujące efekty: 

a. zapewniono odpowiednią pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo, o niskim 

statusie materialnym, znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej; 

b. zapewniono opiekę dzieciom młodszym w czasie, który ich rodzice mieli okazję 

przeznaczyć na poszukiwanie pracy oraz załatwienie niezbędnych formalności  

w różnych instytucjach;  

c. zapewniono opiekę dzieciom starszym po zajęciach szkolnych, by miały bezpieczne 

miejsce, z którym chętnie by się identyfikowały i w konstruktywny sposób miały 

zagospodarowany swój wolny czas; 

d. dzięki dożywianiu i pomocy materialnej łagodzono skutki głodu; 

e. dzieci rozwijały swoje zainteresowania, doskonaliły różne umiejętności, odkrywały  

w sobie nowe pasje i zdolności; 

f. podjęto wiele działań zmierzających w kierunku wyrównywania zaniedbań 

rozwojowych w grupie przedszkolnej,  

g. podjęto dużo działań zmierzających do wyrównywania braków w nauce wśród dzieci 

w wieku szkolnym. Dzięki pomocy wychowawców oraz wolontariuszy udało się 

poprawić wyniki w szkole niemal wszystkim podopiecznym. Na skutek działań 

wychowawczych poprawiło się też ich zachowanie, dzieci lepiej zaczęły 

funkcjonować w grupie i nie sprawiają poważniejszych problemów wychowawczych; 

h. praca prowadzona z rodziną zaowocowała powstaniem swoistej społeczności 

świetlicowej złożonej z dzieci, rodziców i opiekunów, co znacznie ułatwiało wiele 

działań i sprzyjało dobrym relacjom wewnątrz rodzin.  
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I. W okresie sprawozdawczym realizowane były również cele szczegółowe, do których 

należały: 

1. tworzenie alternatyw do spędzania wolnego czasu na ulicy; 

2. kompensacja błędów wychowawczych środowiska rodzinnego; 

3. profilaktyka uzależnień, uświadamianie problemu przemocy w rodzinie; oraz 

problemów występujących w relacjach rówieśniczych  

4. eliminacja zachowań nieakceptowanych społecznie; 

5. rozwijanie zainteresowań, twórczego myślenia, dojrzałej osobowości, rozwijanie 

inteligencji emocjonalnej  

II. W 2012 roku opieką objętych było 87 dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 16 lat. 

Wychowankowie pochodzili z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią, 

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

niskim statusie materialnym, dotknięte bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem  

i przestępczością, będące podopiecznymi MOPS oraz kuratorów sądowych. Dzieci 

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

i w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami 

sądowymi. 

III. Działania prowadzone w Świetlicy skierowane były do dwóch grup wiekowych: 

1. grupa dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) w godz. 8.00 – 14.00 



  

2. grupa dzieci w wieku szkolnym (6-16 lat) w godz. 14.00 – 18.00 

IV. Szczegółowe działania realizowane w 2012 roku. 

1. Prowadzono indywidualną pracę z wychowankiem (konsultacje-rozmowy, pomoc  

w odrabianiu lekcji i indywidualne wyrównywanie braków w nauce) Celem pracy  

w tej sferze było dokonanie diagnozy deficytów manifestowanych przez wychowanka 

w sferze emocjonalnej, rodzinnej, szkolnej, społecznej. Na podstawie 

zdiagnozowanych problemów wytyczano indywidualny plan pracy z podopiecznym 

oraz, w miarę możliwości, jego środowiskiem rodzinnym.  

2. Organizowano pomoc w nauce: ważnym elementem codziennej pracy była praca nad 

szeroko pojmowaną sferą funkcjonowania szkolnego podopiecznych. 

Wychowankowie poza otrzymywaniem pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu 

zadań domowych, korzystali z pomocy wolontariuszy i wychowawców  

w indywidualnych zajęciach o charakterze korepetycji. Dzieciom udzielana była także 

pomoc w rozwijaniu i usprawnianiu motoryki małej, której sprawność jest niezbędna 

do nauki i nabycia zdolności prawidłowego zapisu graficznego języka.  

3. Organizowano sposoby spędzania czasu wolnego i rozwijano zainteresowania: 

podejmowane działania miały na celu kształtowanie u podopiecznych postawy 

mądrego wyboru sposobów spędzania czasu wolnego. Prowadzone były zajęcia 

będące składową cyklów zajęć całorocznych takich jak warsztaty muzyczne, 

plastyczne, integracyjne. Odbywały się także zajęcia ruchowe poza placówką, gry 

terenowe, spacery. W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich placówka 

funkcjonowała w niezmienionym trybie. 

4. Prowadzono pogadanki, rozmowy, wykłady, zajęcia edukacyjne: w związku  

z adekwatnymi do rozwoju psycho-społecznego wychowanków oraz ich bieżącymi 

potrzebami odbywały się zajęcia o charakterze pogadanek, rozmów grupowych, mini 

wykładów i zajęć edukacyjnych. Zajęcia te dotyczył min: 

a. bezpieczeństwa i zdrowego tryby życia  

b. umiejętności konstruktywnego korzystania z portali społecznościowych  

i umiejętności radzenia sobie z cyberbullingiem 

c. szacunku w stosunku do samego siebie, umiejętności wyznaczania osobistych 

granic oraz szacunku do kolegów i koleżanek 

5. Wdrażano wychowanków i rodziców do współodpowiedzialności za funkcjonowanie 

Świetlicy: wychowankowie w miarę możliwości włączani byli w organizację  

i współdecydowanie o losach placówki - dzieci włączane były w proces 

przygotowywania planów pracy placówki- w czasie spotkań Społeczności korekcyjnej 

zgłaszały pomysły, które uważały za godne realizacji. Podopieczni podzieleni byli na 

zespoły dyżurujące, które ponosiły współodpowiedzialność za drobne porządki na 

terenie placówki- utrzymanie w czystości i ładu na regałach z przyborami szkolnymi, 

książkami, sprzętem sportowym etc. a także za utrzymanie porządku we własnych 

szatniach. W niewielkie prace, na miarę możliwości, włączani byli również rodzice 

podopiecznych.  

6. Podopieczni Świetlicy brali udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez 

Caritas- akcje te zgodne były z misją i nauką Kościoła Katolickiego: wychowankowie 

uczestniczyli w sprzedaży baranków paschalnych w ramach akcji „Wielkanocne 



  

dzieło Caritas”, brali udział w akcji „Jałmużna Wielkopostna”, z której środki 

przeznaczono na zakup leków dla chorego pensjonariusza z Domu Dziennego Pobytu.  

7. Współpracowano z rodzicami: rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków 

uczestniczyli w cyklicznych zebraniach, a ponadto, w miarę potrzeb, korzystali  

z konsultacji indywidualnych. Kadra placówki utrzymywała z nimi również stały 

kontakt telefoniczny lub pisemny także w formie pisemnych informacji  

o planowanych wyjściach czy imprezach organizowanych dla wychowanków. 

Opiekunowie i/lub rodzice wychowanków byli zapraszani do uczestnictwa  

w organizowanych na terenie placówki uroczystościach okolicznościowych np. Dzień 

Matki. 

8. Prowadzono pracę socjalną: Niezmiennie fundamentem pracy socjalnej było 

rozpoznanie i zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej, materialnej i bytowej dziecka. Praca 

diagnostyczna wymagała wiele wysiłku, ponieważ bardzo często rodzice/opiekunowie 

podopiecznych zatajali prawdę o stanie faktycznym funkcjonowania rodziny we 

wskazanych arkuszem wywiadu sferach. Brak możliwości uzyskania rzetelnych 

informacji od rodziców/opiekunów skłaniał pedagogów do wnioskowania sytuacji 

dziecka ze względu na stan ubioru i jego adekwatność do panujących warunków 

atmosferycznych, stan przyborów i podręczników szkolnych, stan higieny osobistej, 

stan uzębienia. W oparciu o zdobytą wiedzę prowadzono adekwatną do potrzeb 

każdego wychowanka działania pomocowe. 

9. Organizowano pomoc materialną: placówka w okresie sprawozdawczym dożywiała 

wychowanków. Dożywianie to miało formę drugiego śniadania, zupy i podwieczorku 

dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia, a także zupy i podwieczorku dla 

wychowanków w wieku 6-16. W ramach wsparcia każde dziecko, którego sytuacja 

tego wymagała było sukcesywnie doposażane w artykuły szkolne (artykuły 

piśmiennicze, plastyczne, zestawy geometryczne). W okresie sprawozdawczym 

udzielano również doraźnej pomocy materialnej w postaci odzieży, obuwia, 

przyborów szkolnych, artykułów spożywczych. W czerwcu, każde dziecko otrzymało 

paczkę z art. spożywczymi. We wrześniu najbardziej potrzebujący podopieczni 

otrzymali plecaki z pełną wyprawką szkolną. Wychowankowie otrzymali także 

darmowe podręczniki szkolne z Wydawnictwa WSiP.  

10. Współpracowano ze Szkołami, MOPSem i Sądem: kadra placówki utrzymywała stały 

kontakt z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami podopiecznych. Kadra 

placówki utrzymywała także kontakt pisemny i telefoniczny z pracownikami 

socjalnymi, kuratorami podopiecznych, asystentami rodzinnymi. Pracownicy, na 

wnioski pisemne Sądu wystawiali opinie dotyczące sytuacji konkretnych 

wychowanków oraz ich możliwości rozwojowych. Podobnego typu opinie wystawiane 

były na wniosek lekarzy psychiatrów, pod opieką, których znajdowali się niektórzy 

wychowankowie. Podejmowano działania na rzecz pisemnej jak i telefonicznej 

informacji pobliskich szkół o prowadzonej działalności i kierowaniu do placówki 

potencjalnych podopiecznych. Podejmowano pisemny kontakt z pracownikami 

socjalnymi, w celu poinformowania o systemie i celach pracy Świetlicy.  

11. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie w tradycji i kulturze - w ramach 

wychowania w tradycji i kulturze odbywały się zajęcia edukacyjno - kulturowe 



  

dotyczące na przykład Świąt Wielkanocnych, tradycji i obrzędów z nimi związanych, 

Dnia Matki, w czasie, którego zorganizowano występy dzieci przedszkolnych. Dzieci 

uczestniczyły w wycieczkach edukacyjnych do Biblioteki Miejskiej, gdzie 

zapoznawane były z kulturą czytelnictwa, a także do Muzeum Dętka. Ponadto, 

organizowano spacery ulicami zabytkowej Łodzi, w czasie, których podopieczni mieli 

możliwość zapoznania się z historią swojego miasta. Ponadto 24 lipca udano się do 

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego natomiast w sierpniu wychowankowie 

gościli na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Bajki SEMAFOR. 

Wychowankowie dwukrotnie uczestniczyli także w warsztatach „Viva la France” 

mających na celu przybliżenie im historii i kultury Francji. Wychowankowie 

uczestniczyli także w wyjściu do Planetarium. Podopieczni uczestniczyli także  

w zabawie andrzejkowej oraz Jasełkach odbywających się w głównej siedzibie Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111. Zwieńczeniem udziału wychowanków 

w tym cyklu zajęć było uczestnictwo w uroczystej Wigilii przygotowanej w głównej 

siedzibie Caritas.  

12. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie przez sztukę – Wychowankowie poprzez 

udział w warsztatach, zajęciach, wyjściach poza placówkę uczyli się bycia 

świadomym i krytycznym odbiorcą szeroko pojmowanej sztuki/ Dzieci uczestniczyły 

w zajęciach plastycznych (np. związanych z aktualną porą roku lub określonymi 

wydarzeniami np. Dzień Ziemi), także w Biurze Wolontariatu Caritas na specjalnie 

przygotowanych warsztatach, tworzyły dekoracje placówki, prezentowały swoje prace 

na specjalnie przygotowanych tablicach. W ramach współpracy z Instytutem Działań 

Twórczych podopieczni uczestniczyli w cyklu zajęć zatytułowanych „Słowiańskie 

inspiracje”, w ramach, których wykonywali ozdoby z filcu. W ramach współpracy ze 

SKC ze SP 26, w świetlicy kilkakrotnie prowadzone były zajęcia taneczne w stylu hip 

– hop. W maju zorganizowano Nocny Maraton Filmowy, w trakcie, którego 

wychowankowie oglądali filmy, wspólnie wybrane, o randze artystycznej z aktualnym 

przesłaniem do młodych odbiorców. Dzieci uczestniczyły także w wyjściach do 

Muzeum Kinematografii oraz w seansie filmowym filmu „Madagaskar 3” Ponadto 

dzieci tworzyły- w czasie cyklu spotkań ozdoby bożonarodzeniowe, które 

samodzielnie, pod opieką wychowawców, sprzedawały w ramach jarmarku 

bożonarodzeniowego w Filharmonii Łódzkiej.  

13. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie fizyczne- w okresie sprawozdawczym 

organizowane były zajęcia rekreacyjno ruchowe prowadzone głównie poza placówką- 

na terenie parku im. Sienkiewicza i parku 3 Maja oraz w Lesie Łagiewnickim m.in.: 

gry terenowe, podchody. Ponadto, dzieci uczestniczyły w grach ruchowych na 

świeżym powietrzu - gra w piłkę, zbijaka, berka, badmintona. Odbywały się także 

spacery połączone z quizami i zabawami. Jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiały 

organizację zajęć na świeżym powietrzu, kadra przygotowywała zabawy ruchowe na 

terenie placówki – z wykorzystaniem kolorowych apaszek oraz chusty animacyjnej.  

W okresie sprawozdawczym dzieci miały także możliwość zabaw ruchowych  

w specjalnej sali zabaw „Figloraj” oraz wyjścia na pływalnię „Angelica”. W maju 

zorganizowano zajęcia sparingowe ze świetlicą Caritas z ul Gdańskiej. Również  

w maju, w Arturówku wychowankowie uczestniczyli w podchodach i grze terenowej, 



  

którą zorganizowali studenci III roku pedagogiki w ramach projektu socjalnego.  

W czerwcu w ramach akcji „Mistrzostwa z Magellanem i Widzewem” podopieczni 

uczestniczyli w turnieju sportowym na stadionie Widzewa. Ponadto dzieci 

uczestniczyły w zajęciach lekkoatletycznych na terenie Akademickiego Związku 

Sportowego, wyjściach na pływalnię „Wodny Raj”. Wychowankowie uczestniczyli 

także w zajęciach usprawniających motorykę dużą na terenie placówki np. 

przekształcony na potrzeby wychowanków „Test EuroFit”. 

14. Prowadzono zajęcia z cyklu - wychowanie informacyjno-informatyczne- w placówce 

prowadzone były zajęcia informacyjno- informatyczne, w czasie, których podopieczni 

mogli nabywać umiejętności związane z obsługą programów przeznaczonych do 

edycji tekstu, czy programów graficznych, ale także umiejętności związane  

z bezpiecznym korzystaniem z Internetu i krytycznego wyboru czytanych/oglądanych 

treści. Zajęcia te umożliwiały dzieciom z ubogich domów korzystanie z dostępu do 

Internetu w celach edukacyjnych. Dzieci prowadziły także gazetkę świetlicową 

„Oczko-Koczko”, w której opisywały najistotniejsze ich zdaniem wydarzenia z życia 

placówki. Wychowawcy prowadzili także zajęcia w czasie, których odbywało się 

głośne czytanie klasycznych bajek np. „Czerwonego Kapturka” lub dostosowanych do 

wieku odbiorców opowiadań, a następnie rozmowa na temat usłyszanych treści.  

15. Prowadzono zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym - praca z dziećmi w wieku od 

3 do 5 roku życia oparta była na dokonanej diagnozie w sferach trudności 

wychowawczych, deficytów rozwojowych, kontekstu rodzinnego, sytuacji materialno-

bytowej. Zajęcia skoncentrowane były na wzmacnianiu obszarów najbardziej 

zaburzonych: sfery językowej i komunikacyjnej, sfery społeczno-moralnej, sfery 

prozdrowotnej i ruchowej. Ponadto, praca z dziećmi miała na celu dostarczenie im 

wiadomości o otaczającym świecie, wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, plastyki. 

Praca z dziećmi z tej grupy wiekowej wymaga niezwykłego wysiłku ze względu na 

znaczne zaniedbania środowiskowe oraz wielorakie zapóźnienia rozwojowe. Dzieci te 

przyjmowane do placówki bardzo często nie potrafią mówić, komunikować 

najprostszych potrzeb, nie potrafią posługiwać się łyżką i kubkiem. Ich wiedza  

o otaczającym świecie jest znikoma- nie potrafią powiedzieć gdzie mieszkają, jak 

mają na nazwisko, wymienić podstawowych kolorów, nazywać pór roku etc. W 

związku z tym podejmowane przez kadrę działania projektowane są w sposób 

zakładający nauczanie politematyczne przy użyciu wielorakich (plastycznych, 

ruchowych, zabawowych etc.) metod pracy.  

V. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące cykle zajęć: 

1. styczeń – zajęcia ukazujące dzieciom konieczność pomocy zwierzętom w okresie 

zimowym (Ptaki w karmniku; Pomagamy zwierzętom, Wróbelek zimą, Zima w lesie), 

zajęcia dotyczące członków rodziny: babcia, dziadek; (Nasze rodziny; Nasi 

Dziadkowie; Upominek dla Dziadków; Kochamy nasze Babcie), zajęcia edukacyjne  

i rozwijające wyobraźnię z dziedziny kosmosu (Kosmiczne podróże, W krainie 

ufoludków, Kosmiczne pojazdy, Noc i dzień, Księżyc); 

2. luty – zajęcia o tematyce zimowej (Bałwankowa rodzina, W zimowych rytmach, 

Bezpieczne zabawy zimowe), zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania się (W krainie 

kuchennych niespodzianek; Kuchareczki; Od jedzenia zależy nasze zdrowie), zajęcia 



  

uczące orientacji w przestrzeni ciała (Dwie strony ciała; Odkrywamy, że stanowimy 

jedność); 

3. marzec – kontynuacja zajęć dot. części ciała człowieka; zajęcia integracyjne metodą 

Montessori; zajęcia poświęcone pogodzie marcowej (sposoby zapobieganie 

przeziębieniom); świętowanie 8 marca – Dzień Kobiet; (Praca mojej mamy); zajęcia 

ukazujące różnorodne zawody (kucharka, ekspedientka, budowlaniec, krawcowa itp.), 

poznanie oznak zbliżającej się wiosny (zmiany w przyrodzie, wiosenne kwiatki, 

spacer po parku); 

4. kwiecień – zwyczaje i tradycje Wielkanocne; (W oczekiwaniu na święta; Pisanki; 

Śmigus – dyngus; Wielkanocne niespodzianki); praca w ogrodzie (Porządki  

w ogrodzie, Narzędzia ogrodowe; Jestem sobie ogrodniczka); zwierzęta domowe 

(Krowa, Świnka, Koza, Koń), zajęcia dotyczące kraju ojczystego (polskie barwy 

narodowe, flaga, hymn, nazwy dużych miast polskich (Mieszkamy w Polsce; 

Zwiedzamy Warszawę; Smok w Krakowie; Poznańskie koziołki; Łódź moim 

miastem); 

5. maj- ochrona przyrody (Czysta woda zdrowia doda; Odgłosy przyrody, chronimy 

zwierzęta, Mali ekolodzy, Zabawy z powietrzem), łąka i jej mieszkańcy (Odgłosy łąki; 

Motyl; Biedronka; Żaba; Owadzie zwyczaje), rodzina (Rodzice i ich zawody; Rodzice 

są kochani bo…; Moja mama czarodziejka; Liczymy kwiaty dla mamy, uroczystość 

dnia Matki w świetlicy); tolerancja (Dziecięce przyjaźnie; Różnimy się wyglądem; 

Zabawy dzieci na świecie; Dzieci świata); 

6. czerwiec – zajęcia związane z Dniem Dziecka (Dziecięce marzenia, Razem rośniemy, 

Chcemy być dziećmi); w krainie dzikich zwierząt (lew, wąż, papuga, słoń, kolorowe 

zoo), poznajemy owoce (jabłko, truskawka, banan, czereśnie,); poznajemy warzywa 

(pomidor, marchewka, cebula, sałatkowy zawrót głowy). 

7. lipiec – zajęcia związane z tematyką morską (Złota Rybka, Konik Morski, 

Rozgwiazda, Robimy Akwarium. Dzieci oglądały również film „Gdzie jest Nemo”). 

W tym okresie dzieci wychodziły na plac zabaw i spacery do pobliskich parków) 

8. sierpień- zajęcia związane były z tematyką bajkową (Reksio, Krecik, Bob 

Budowniczy, przygody kota Filomena, Koziołek Matołek) 

9. wrzesień- pierwszy tydzień był tygodniem adaptacyjnym, następnie dzieci zapoznane 

zostały z tematyką przedszkolną (Idzie Janek do przedszkola, Szeregowanie  

i dobieranie w pary, Czym pojechaliśmy na wakacje?, Podróż Statkiem na wyspę 

skarbów, Światła Sygnalizatora, Cztery Kółka, W grzybowym lesie, Pociąg 

Krasnoludków)  

10. październik- zajęcia w głównej mierze poświęcone były rozwijaniu percepcji 

słuchowej i wzrokowej (odbyły się min zajęcia zatytułowane „Szuflada”, „Mam 

przyjaciela”, czy „Nie chcę cię znać”) ponadto odbyły się zajęcia „Będą mamie 

pomagała”, „Mój portret”, „Jesienna wróżka”, „Czy zając ma dom?”. Poświęcono 

także czas na wspólne omawianie ulubionych dobranocek. 18.10 odbyła się wizyta 

przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi – odbyły się zabawy 

integracyjne 

11. listopad- zajęcia dotyczyły prawidłowej opieki nad zwierzętami i właściwego 

stosunku do nich („Chciałbym mieć kotka”, „Czy można kreta hodować w domu?”, 



  

„Kogo nazywamy przyjacielem?”, „Czy miś pluszowy to też zwierzątko?”). Ponadto 

dzieci zostały zapoznane z tematyką związaną ze Świętem Wszystkich Świętych, 

Zaduszkami, a także tematyką jesienną.  

12. grudzień- w tym czasie dzieciom przybliżona została sylwetka Św. Mikołaja, dzieci 

tworzyły dekoracje związane z zimą oraz Świętami bożego Narodzenia, ubierały 

choinkę, a także uczyły się wiersza „Prezent dla Mikołaja” oraz piosenki „Świeć 

gwiazdeczko”. W grudniu dzieci uczestniczyły w wyjściu na przyjęcie z okazji 

Mikołajek do Świetlicy przy ul. Gdańskiej 111 a także w uroczystej Wigilii, na którą 

zaproszeni byli także rodzice/ opiekunowie prawni wychowanków. 

VI. Ze względu na charakter placówki, prowadzono pracę specjalistyczną w zakres, której 

wchodziło:  

1. Diagnostyka pedagogiczna: proces diagnostyczny uwzględniał przede wszystkim 

ewentualne zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne, funkcjonowanie w sferze 

szkolnej, rówieśniczej i rodzinnej. Proces diagnostyczny często był niezwykle trudny 

ze względu na niechęć rodziców/ opiekunów do ujawniania prawdy o stanie 

faktycznym sytuacji dziecka np. niedoinformowanie kadry o 2-letnim okresie pobytu 

dziecka w Domu Dziecka. Tego rodzaju zachowania ze strony rodziców/ opiekunów 

prawnych dziecka nie tylko działały na jego niekorzyść, ale również bardzo 

spowolniały proces diagnostyczny.  

2. Praca indywidualna z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami: działania w tej sferze 

opierały się w głównej mierze na rozmowach indywidualnych poświęconych 

omawianiu zaistniałego problemu i podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz jego 

rozwiązania. W wypadkach wymagających natychmiastowej interwencji  

z wychowankami ustalano indywidualne plany współpracy z na zasadzie kontraktu  

a także opracowywano indywidualne programy rozwoju. Kadra placówki stale 

prowadziła także wsparcie byłych wychowanków placówki.  

3. Prowadzono zajęcia korekcyjno – edukacyjne – profilaktyczne: w ciągu okresu 

sprawozdawczego na terenie placówki odbywały się prowadzone przez 

wykwalifikowane osoby zajęcia z programu „Wezuwiusz”, który miał na celu 

korygowanie i edukowanie w zakresie umiejętności min. radzenia sobie ze stresem, 

sytuacją trudną, umiejętnym, odpowiedzialnym i świadomym dysponowaniem swoimi 

uczuciami i emocjami, komunikacją w grupie.  

4. Praca metodą społeczności korekcyjnej w okresie sprawozdawczym prowadzono 

cykliczną, cotygodniową społeczność korekcyjną, czyli zebranie wszystkich 

wychowanków, wychowawców, wolontariuszy, która miała na celu rozwijanie  

u podopiecznych umiejętności społecznych, kształtowania otwartości szczerości oraz 

pracowania zarówno nad swoimi sukcesami jak i zachowaniami niepożądanymi. 

Wychowankowie włączani byli w budowanie z innymi członkami społeczności relacji 

opartej na zaufaniu oraz uczeni gotowości do niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi. Uczestnicy społeczności omawiali także najistotniejsze dla życia 

placówki kwestie.  Wspólnie dokonywano wyboru zajęć i form aktywności, które 

mogą stać się elementami pracy tygodniowej placówki.  

5. Prowadzenie konsultacji merytorycznych dla kadry placówki: praca kadry 

merytorycznej placówki wspomagana była cyklicznymi spotkaniami z superwizorem/ 



  

Głównym zadaniem Świetlicy Środowiskowej Caritas jest 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej 

psychologiem. W czasie spotkań dokonywano analizy trudności występujących  

w pracy z wychowankami oraz ich rodzinami, opracowywano optymalne dla 

wychowanków plany pracy, dokonywano wspólnych procesów diagnostycznych 

najtrudniejszych przypadków. Spotkania te miały na celu eliminowanie potencjalnych 

błędów w pracy wychowawczej, eliminację zachowań nieetycznych, ale także 

optymalizację działań podejmowanych przez pedagogów. Ponadto w czasie spotkań 

superwizyjnych pracownicy mogli wymieniać doświadczenia oraz omawiać 

podejmowane przez siebie działania z perspektywy dobra nadrzędnego, czyli dobra 

dziecka.  

VII. Działania podejmowane w Świetlicy przyniosły następujące efekty: 

1. prowadzono bezpieczne miejsce, z którym dzieci ze środowisk nacechowanych 

patologiami społecznymi identyfikują się, lubią w nim przebywać i konstruktywnie 

spędzać czas, 

2. dzięki codziennemu żywieniu złagodzono skutki niedożywienia dzieci, 

3. dzieci poznały różne formy spędzania wolnego czasu stanowiące alternatywę do 

spędzania czasu na ulicy, 

4. dzieci rozwijały swoje zainteresowania, pogłębiały umiejętności, odkrywały nowe 

pasje, 

5. podjęto szereg działań zmierzających do wyrównywania zaniedbań rozwojowych 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz braków edukacyjnych dzieci w wieku szkolnym, 

6. pozytywnej zmianie uległo zachowanie dzieci oraz ich relacje w grupie rówieśniczej. 
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I. W 2012 roku opieką objętych zostało 42 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Wychowankowie 

to przede wszystkim dzieci mieszkające w dzielnicy Łódź – Bałuty. Dzieci uczęszczające 

na zajęcia pochodziły z rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, wielodzietnych, 

niepełnych, zastępczych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo,  

w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej.   

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

 i w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami 

znającymi sytuację rodzinną i materialną dzieci. 

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

IV. 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 (zupę z chlebem i podwieczorek), a także pomoc w nauce, jak 

również wsparcie emocjonalne, aby mogły lepiej funkcjonować w społeczeństwie  

i konstruktywnie rozwiązywać problemy dnia codziennego. 

V. Realizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą, której celem było rozpoznanie 

niezaspokojonych potrzeb wychowanków, ich braków emocjonalnych, społecznych, 

rodzinnych oraz szkolnych, które wyznaczały tok indywidualnego programu pracy  

z dziećmi i ich rodzinami.  

1. Wychowawcy i wolontariusze Świetlicy dużo uwagi poświęcali na organizowanie 

pomocy w nauce i nadrabianie zaległości szkolnych. Wdrożono dzieci do 

systematycznego odrabiania lekcji w czasie do tego przeznaczonym. 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 prowadzono systematycznie konsultacje  

z rodzicami/opiekunami. 

2. 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, zajęcia ćwiczące pamięć  

i myślenie, wspomagające wyobraźnię, rozwijające zdolności skojarzeniowe  

i spostrzegawczość.  

3. W układaniu tygodniowych planów zajęć uwzględniano uroczystości takie jak: Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn, Dzień Dziecka, Święto Odzyskania 

Niepodległości. Dzień Matki i Dzień Ojca zostały połączone w jedną uroczystość 

nazwaną Świętem Rodziny. Wychowankowie i kadra Świetlicy czynnie uczestniczyli 

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

wspólne pierwszopiątkowe Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Spotkanie 

Wielkanocne, odwiedzanie cmentarzy, Wieczerza Wigilijna). W ramach budowania 

poczucia więzi pomiędzy wychowankami i kadrą, obchodzono urodziny dzieci. 

4. Ważnym elementem działania Świetlicy było wdrażanie wychowanków do 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie Świetlicy. Wychowankowie mieli 

ustalone dyżury i przydział obowiązków na każdy tydzień. W marcu wychowankowie 

pod opieką wychowawców sprzedawali baranki, chlebki, paschaliki i kartki 

wielkanocne. W okolicach świąt Bożego Narodzenia rozprowadzano świece 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Hali Targowej Bałucki Rynek i sprzedawano 

ozdoby bożonarodzeniowe na kiermaszu w Filharmonii Łódzkiej. Cały dochód 

stanowił wsparcie działalności placówki. 

5. Raz w miesiącu dzieci były oceniane za zachowanie, pracę i zaangażowanie  

w działania świetlicowe. Na koniec roku szkolnego 2011/2012 oceny te były 

sumowane a dzieci, które otrzymały największa liczę punktów, w nagrodę wyjechały 

na kolonie do Kolumny. Od nowego roku szkolnego, praktyka ta została wznowiona. 

Celem zbieranych punktów jest także wyjazd letni. Dodatkowo, dzieci, które zdobyły 

największą liczbę punktów w danym miesiącu, mogły liczyć na atrakcje, np. wyjście 

do kina lub słodką nagrodę.  



  

6. Przez cały okres sprawozdawczy współpracowano z rodzicami/opiekunami 

wychowanków. Systematycznie odbywały się zebrania, indywidualne rozmowy  

z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka na Świetlicy, a także na bieżąco 

informowano rodziców (poprzez informacje pisemne w zeszytach kontaktu  

z rodzicami) o działaniach podejmowanych na Świetlicy.  

7. W ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej współpracowano z pozostałymi 

placówkami opiekuńczymi Caritas na terenie miasta Łodzi. Organizowano szereg 

spotkań integracyjno-poznawczych – np. zabawa karnawałowa, spotkanie 

Wielkanocne, Dzień Dziecka, zajęcia francuskie, Wieczerza Wigilijna. 

VI. Realizowano pracę socjalno–materialną. Przy zapisywaniu dziecka na Świetlicę 

przeprowadzano wywiady kwestionariuszowe, które stanowią dokumentację Świetlicy. 

Poprzez wywiad przeprowadzony z rodzicami/opiekunami, kadra Świetlicy zapoznała się 

z sytuacją rodzinną, materialną, zdrowotną i mieszkaniową dziecka i jego rodziny.  

1. Świetlica prowadziła dożywianie dzieci w postaci jednodaniowych obiadów  

i podwieczorków. W razie potrzeby dzieci były doposażone w przybory szkolne,  

a także w artykuły spożywcze, chemiczne, odzież.  

2. 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. 

VII. Realizowano pracę pedagogiczno–wychowawcza, która 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. Służyły temu spotkania wychowanków i ich 

rodziców z psychologiem, który poprzez rozmowę i przeprowadzanie badań, 

diagnozował sytuacje dzieci i pomagał sprecyzować cele i zadania w pracy opiekuńczo – 

wychowawczej z dzieckiem.   

VIII. Realizowano pracę specjalistyczną, która w okresie sprawozdawczym koncentrowała się 

na sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka oraz zaburzeniach zachowania i funkcjonowania 

w Świetlicy.  

1. Prowadzenie cotygodniowej społeczności korekcyjnej. Były to spotkania wszystkich 

wychowanków Świetlicy i pracowników. Spotkania społeczności charakteryzowały 

się wzajemną pomocą oraz wspieraniem rozwoju wszystkich członków społeczności. 

Rozwijano umiejętności otwartości, szczerości, odpowiedzialności za Świetlicę oraz 

za siebie nawzajem. Uczono się swobodnego wypowiadania na forum grupy, 

korygowano zachowania i postępowania poszczególnych wychowanków. 

Rozwiązywano konflikty oraz problemy. Ustalano normy i zasady panujące  

w Świetlicy, a także podejmowano decyzje dotyczące wspólnego życia.  

2. Prowadzono comiesięczne konsultacje merytoryczne kadry ze specjalistą – 

psychologiem. Na owych spotkaniach kadra omawiała trudne i problemowe sytuacje 

dzieci oraz skupiała się na współpracy między sobą. Rozwijano umiejętności 



  

Głównym zadaniem Punktu Wsparcia „Przystanek 13” jest 

stworzenie bezpiecznego miejsca oraz wsparcia wychowawczego 

dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, w 

będących w trudnej sytuacji życiowej. 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. 

współpracy, analizy i wnioskowania. Spotkania te finansowane były z dotacji 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Zrealizowano program „Wezuwiusz”, który finansowany był przez Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Łodzi. W ramach tego projektu, odbywały się cykliczne zajęcia 

korekcyjno–edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem. 

IX. Realizowano zajęcia całoroczne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 rodzaje 

zajęć: 

1. Wychowywanie w tradycji i kulturze realizowano poprzez organizowanie zajęć 

kulturalno–edukacyjnych dotyczących poznawania naszego regionu, historii, tradycji  

i kultury. Wychowankowie uczestniczyli w uroczystościach religijnych wynikających 

z tradycji i kultury chrześcijańskiej (Spotkanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna).  

W ramach przygotowań do Świąt i uroczystości prowadzone były rozmowy 

tematyczne i zajęcia dotyczące tradycji i kultury świąt, zwyczajów itp.  

2. Wychowanie przez sztukę odbywało się poprzez organizowanie zajęć muzycznych, 

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

indywidualnych wychowanków, a także bieżących wydarzeń (święta, uroczystości, 

ważne dni). Dzieci brały także udział w konkursach organizowanych przez instytucje 

zewnętrze (np. konkurs pt: ”Ja i moja szczęśliwa rodzina”). 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. 

Pozwalał na odkrywanie i wykorzystywanie mocnych stron dzieci. Uczył tolerancji 

wobec pomysłów innych i rozwijał wrażliwości estetyczne i zdolności manualne. 

3. Organizowane były zajęcia ruchowe na terenie świetlicy jak i poza nią. Odbywały się 

wyjścia do łódzkich parków, placów zabaw, sal zabaw. 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.  
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I. W 2012 roku Świetlica Podwórkowa objęła pomocą 45 dzieci, w tym 21 chłopców i 24 

dziewcząt. Ze względu na potrzeby emocjonalne i intelektualne dzieci stworzono dwie 

grupy: starszą (w wieku powyżej 11 lat) i młodszą (poniżej 11 lat). 

II. W ramach pracy z dziećmi w Świetlicy Podwórkowej w roku 2012 można wyodrębnić  

3 płaszczyzny działań: 

1. Spotkania w Punkcie Wsparcia służyły (poza możliwością spotkania w razie złej 

pogody, co jest ważne szczególnie jesienią i zimą) wzmacnianiu więzi pomiędzy 

uczestnikami grupy, uczeniu umiejętności psychospołecznych.  

2. Spotkania w przestrzeni ulicy (podwórka, ale także okoliczne parki, czy miejscowy 

plac do gier -zwany „Hyde Parkiem”) służyły organizacji czasu wolnego, uczeniu się 

organizowania konstruktywnych zabaw, wspólnemu tworzeniu „pozytywnych” zasad, 

integracji grupy. Zadaniem pedagogów, poza animacją czasu było poznawanie dzieci, 

budowanie z nimi osobistych relacji, wspieranie konstruktywnych zachowań 

społecznych, wspieranie i rozwijanie pomysłów dzieci na ich sposób spędzania czasu. 

3. Wspólne wyjścia w miejską przestrzeń służyły (poza lepszym zintegrowaniem grupy  

i organizacją wolnego czasu dzieci) dostarczeniu doświadczeń społecznych 

niedostępnych w codziennym życiu dzieci, oraz poznaniu swojego miasta. 

„Oswojenie” dzieci z miastem pozwalało im łatwiej wychodzić poza „swoją” strefę  

a poznanie innych miejsc czy zasad zabaw i poruszania się w innych miejscach (jak 

np. teatr) wzmacniało zainteresowanie światem „na zewnątrz” i zmniejszało strach 

przed opuszczaniem bezpiecznego kwadratu ulic.  

III. Szczegółowe działania realizowane w 2012 roku. 

1. Odrabianie lekcji oraz wyrównywanie zaległości szkolnych z dziećmi, które zgłaszały 

problemy w poszczególnych dziedzinach nauki – starano się codziennie 

wygospodarować czas na odrabianie lekcji i nadrabianie zaległości szkolnych. Dzieci 

przyzwyczajały się do systematycznego odrabiania i same coraz częściej prosiły  

o pomoc. Systematyczność pomocy w lekcjach dała zauważalne wyniki w nauce  

i postępach dzieci w szkole.  

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu rozwój emocjonalny  

i intelektualny dzieci. Organizowano zajęcia, quizy, konkursy dotyczące kultury, 

tradycji miasta i regionu. Prowadzono zajęcia dotyczące świąt Walentynki, Ostatki, 

Andrzejki. W ramach rozwoju religijnego i kultury chrześcijańskiej obchodzono 

święta wpisane w nurt kalendarza katolickiego m.in. Wielkanoc, Boże Narodzenie. 

Podopieczni uczestniczyli we wspólnych spotkaniach z okazji Świąt z pozostałymi 

świetlicami Caritas. Wychowankowie uczestniczyli w wyjściach poza teren świetlicy 

m.in. uczestniczyli w oglądaniu wystawy „Ziemia z lotu ptaka”, w przedstawieniu  

pt „Zorro” w Teatrze Muzycznym. W dużej mierze poszukiwano i korzystano z oferty 

bezpłatnej, z powodu niewystarczającej dotacji z Miasta na funkcjonowanie Świetlicy. 

Jednocześnie liczba wyjść była stosunkowo niewielka wobec zapotrzebowania dzieci 

na tego rodzaju atrakcje. 

3. Prowadzenie zajęć z zakresu rozwoju osobistego - zajęcia twórczo- rozwojowe  

z elementami socjoterapii prowadzące do prawidłowego rozwoju osobowego 

wychowanków. W okresie sprawozdawczym prowadzono cykle zajęć, poruszające 

m.in. zagadnienia: pamięć i logiczne myślenie, kreatywność twórcze myślenie, 



  

wrażliwość i empatia, umiejętność unikania zagrożeń ze strony dorosłych, 

profilaktyka alkoholu i nikotynizmu, savoir vivre, bezpieczeństwo, współpraca  

i współdziałanie. 

4. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności twórcze z elementami artterapii w tym 

zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne. W okresie sprawozdawczym prowadzono 

cykle zajęć: zajęcia filmowe (oglądanie, dyskusja, rozmowy) – obejrzano wspólnie 

m.in. „Tajemniczy ogród”, „Mam na imię Justin”, zajęcia teatralno–dramowe 

(przygotowanie przedstawienia „Zaczarowany świat” – pisanie scenariusza, 

wykonywanie strojów, scenografii), zajęcia muzyczne (wspólne śpiewy przy 

akompaniamencie gitary, nauka nowych piosenek, konkurs piosenki i tańca), zajęcia 

twórczo – plastyczne (szycie wyrobów z filcu, tworzenie kartek i karnetów, 

wykonywanie mozaiki, decopauge, itd.) 

5. Prowadzenie zajęć integracyjno-ruchowych, które budowały relacje między 

uczestnikami grupy, np. gry i zabawy zespołowe w siedzibie Świetlicy i jej okolicach; 

Do zajęć integracyjno–ruchowych poza Świetlicą wykorzystywano infrastrukturę 

miejsca – organizowano spotkania na pobliskim placu zwanym Hyde Park, na skwerze 

przy Bazarowej jak również w parku „Śledzia. Podopieczni Punktu wraz z opiekunami 

uczestniczyli w zajęciach sportowych odbywających się na lodowisku, basenie, 

prowadzonych pod opieką instruktora /ratownika. W okresie ferii zimowych oraz 

wakacji zorganizowano wyjścia do łódzkich obiektów sportowych. W czerwcu 

wychowankowie brali udział w turnieju sportowym z pozostałymi świetlicami Caritas 

„Mistrzostwa z Widzewem i Magellanem” na stadionie Widzewa w Łodzi. 

6. Od 12 sierpnia do 25 sierpnia część dzieci ze Świetlicy Podwórkowej uczestniczyła  

w koloniach letnich w ośrodku w Kolumnie. W okresie 2 tygodni pobytu w ośrodku 

położonym w pobliżu lasu, dzieci i młodzież korzystali z uroków dobrej pogody, 

uczestniczyli w ciekawych i rozwijających formach spędzania czasu wolnego. 

7. Dożywianie dzieci - dzieci codziennie otrzymywały ciepły posiłek, kanapki i herbatę 

oraz podwieczorek. Wyżywienie finansowano dzięki programowi „Dożywianie  

z Carrefour” 

8. Prowadzenie pracy z rodziną dzieci. Wspierano rodziny w sytuacji trudnej (rozmowa, 

porada, zorganizowanie pomocy) W okresie sprawozdawczym m.in.: zorganizowano 

pomoc materialną dla rodziny spodziewającej się narodzin kolejnego dziecka, wydano 

paczki żywnościowe dla wychowanków świetlicy i ich rodzin, wsparto rodziny  

w wyposażeniu dzieci do szkoły w postaci wyprawek szkolnych (plecaki  

z wyposażeniem przekazane przez Carrefour, książki w wydawnictwa WSiP).  

9. 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 Świetlicy. Wszystkie 

dzieci brały udział w pracach porządkowych w siedzibie Świetlicy - wspólnie 

planowano potrzeby świetlicy, dokonywano zakupów, dekorowani i porządkowano.  

10. Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych - „Wezuwiusz” – to cykl zajęć 

korekcyjno–edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podzielony był na 6 tematycznych 

bloków. Pięć z nich zawierało podstawowe płaszczyzny związane z występowaniem 

przemocy (emocje, komunikacja, agresja, stres, konflikt), szósty blok dotyczył 



  

Głównym zadaniem Biura Wolontariatu jest promowanie idei 

wolontariatu i koordynowanie działań wolontaryjnych 

realizowanych w Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

nabywania umiejętności pomocowych, oraz był podsumowaniem i zapoznaniem 

uczestników z wszelkimi instytucjonalnymi możliwościami pomocy dziecku, rodzinie 

w sytuacji przeżywania przez nich przemocy.  

11. Co dwa miesiące odbywały się spotkania całego zespołu pracowników Świetlicy. 

Omawiano sytuacje trudne, podejmowano decyzje, dzielono się zadaniami  

i odpowiedzialnością za konkretne działania. Planowano pracę Świetlicy na kolejny 

okres. 

12. Dzięki realizacji powyższych działań osiągnięto następujące rezultaty: 

a. Wzmocniono poczucie własnej wartości dziecka. 

b. Odbudowano/wzmocniono relacje i więzi dziecko- rodzic. 

c. Rozwinięto umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności. 

d. Rozwinięto zainteresowania dzieci i młodzieży. 

e. Zaszczepiono umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego od nauki. 

f. Poprawiono funkcjonowanie dzieci w grupie. 

g. Nawiązano współpracę z opiekunami/rodzicami dzieci. 

 

I BIURO WOLONTARIATU 

 

I. Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej mieści się przy ul. Piotrkowskiej 85. 

Czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Główne 

zadania Biura to: 

1. - promocja wolontariatu i nabór wolontariuszy 

2. - organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy 

3. - koordynowanie działalności wolontaryjnej w ramach Caritas 

4. - współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi odwołującymi się do pomocy 

wolontariuszy 

5. - koordynowanie pracy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas 

II. W ramach koordynacji wolontariatu rozwinęły się różne jego rodzaje: 

1. wolontariat domowy (indywidualna posługa wolontariusza w domu osoby chorej, 

niepełnosprawnej, samotnej czy też w podeszłym wieku) 

2. wolontariat akcyjny (udział wolontariuszy w różnorodnych akcjach organizowanych 

przez Caritas) 

3. wolontariat instytucjonalny (praca wolontariuszy w różnych działach i placówkach 

Caritas) 

4. wolontariat na rzecz rodzin zastępczych (pomoc dzieciom poprzez korepetycje) 

III. Działalność Biura w roku 2012 przedstawiała się następująco: 



  

1. W roku 2012 Biuro współpracowało z jednostkami samorządowymi, takimi jak 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Regionalne Centrum Polityki Społecznej,  

w ramach tej współpracy zrealizowane zostały zadania zlecone ujęte w projektach 

„Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontaryjnej”, „Wolontariat na miarę”. Oprócz tego realizowane było 

również zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego „Wsparcie społeczne dla osób  

z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” 

2. Informacje o działalności Biura zamieszczano w Internecie, systematycznie 

aktualizowano wiadomości na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

3. Informacje na temat podejmowanych działań ukazywały się także na portalu 

organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Poza tym Radio Plus, TV Toya, „Niedziela” 

(łódzka redakcja), Dziennik Łódzki informowały również widzów, słuchaczy, 

czytelników o akcjach podejmowanych przez Biuro Wolontariatu Caritas (akcje 

charytatywne, poszukiwanie wolontariuszy, inicjatywy, szkolenia, informacje  

o spotkaniach integracyjnych, akcjach, uroczystościach). W ramach promocji 

wolontariatu podjęto różnorodne działania: 

 Organizowano spotkania ze studentami łódzkich uczelni oraz uczniami szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie spotkań przedstawiano ideę działań 

wolontariusza, wskazywano istniejące zapotrzebowanie na takie działania w różnych 

sferach życia, zachęcano do podejmowania wolontariatu. Spotkania prowadzone były 

głównie przez opiekuna merytorycznego wolontariuszy, ale włączali się w nie również 

doświadczeni wolontariusze od dawna współpracujący z Caritas, którzy dawali 

wiarygodne świadectwo tego, czym jest dobrze pojęty wolontariat. Dzielili się oni 

także swoimi doświadczeniami, bezpośrednio reagowali na wszelkie wątpliwości, 

odpowiadali na pytania, zachęcali własnym przykładem do włączenia się  

w wolontariat. 

 Przygotowano (zaprojektowano i wydrukowano) 450 plakatów, które zostały 

rozmieszczone w wielu miejscach. Rozesłano je do najaktywniej działających parafii 

w Łodzi oraz w Łasku, Poddębicach, Pabianicach i Brzezinach. We współpracy ze 

Szkolnymi Kołami Caritas przekazano je do łódzkich gimnazjów, a także liceów 

ogólnokształcących i szkół ponadgimnazjalnych. Plakaty rozwieszone zostały również 

na terenie wybranych wydziałów łódzkich uczelni (m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, 

Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Muzycznej). 

Rozmieszczono je w poszczególnych działach i placówkach Caritas. Znalazły się one 

także na terenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Wydziału Edukacji UMŁ, 

w urzędach i bibliotekach (np. Biblioteka Wojewódzka im. J. Piłsudskiego, biblioteki 

osiedlowe). Do dystrybucji plakatów włączyli się także wolontariusze, rozmieszczając 

je w sobie dostępnych miejscach. 

Przygotowane plakaty promowały wolontariat, zachęcały do jego podejmowania oraz 

informowały, gdzie należy się zgłosić, aby włączyć się w pełnienie wolontariatu. 

 Poprzez wszelkie powyższe formy promocji pozyskiwano wolontariuszy dla 

organizacji działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Łodzi, przede 

wszystkim byli oni kierowani do placówek pomocowych Caritas, ale delegowano ich 

również do podmiotów zgłaszających takie zapotrzebowanie (np. DPS „Włókniarz”, 

http://www.ngo.pl/


  

PPPW „Centerko”, Centrum Służby Rodzinie) lub bezpośrednio do rodzin z „grupy 

ryzyka” czy też osób starych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych bądź 

samotnych. Wolontariusze kierowani byli także do rodzin pełniących pieczę zastępczą 

oraz do rodzinnych domów dziecka. Mieli oni za zadanie wspierać rodziny poprzez 

systematyczną pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i organizowanie im czasu 

wolnego. W okresie sprawozdawczym przyjęto zgłoszenia 116 nowych wolontariuszy, 

którzy zostali skierowanych do indywidualnych podopiecznych, do pracy z dziećmi na 

terenie Biura Wolontariatu lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, ewentualnie 

znaleźli miejsce w różnych działach Caritas lub też stali się stałymi wolontariuszami 

akcyjnymi, 

 Nabór wolontariuszy poprzedzony był każdorazowo wstępnymi rozmowami  

z kandydatami, wypełnieniem przez nich ankiety, a następnie przydzielano każdemu 

koordynatora – opiekuna i organizowano wprowadzenie w miejscu świadczonej 

posługi. W przypadku rodzin lub indywidualnych osób oprócz wolontariusza i jego 

koordynatora czasami obecny był przy tym pracownik socjalny, który mógł najlepiej 

rozeznać potrzeby i udzielić kompetentnych porad. Każdorazowo wypełniano również 

dokumentację dotyczącą podopiecznych.  

Wolontariusze kierowani byli także na szkolenia, mieli możliwość wyboru tych, które 

najmocniej wiązały się z podjętymi przez nich obowiązkami. Jedynie szkolenie  

z podstawowych aspektów wolontariatu było traktowane, jako obowiązkowe dla 

wszystkich. 

 Praca wolontariuszy była na bieżąco monitorowana przez koordynatora wolontariatu, 

co sprzyjało rozwiązywaniu ewentualnych problemów zarówno wolontariuszy,  

jak i podopiecznych. Stały był także kontakt z pracownikami działów pomocowych 

zatrudniających wolontariuszy. Regularnie przekazywano informacje o wszelkich 

kursach, szkoleniach, akcjach czy imprezach przeznaczonych dla wolontariuszy oraz  

o możliwościach korzystania przez nich z różnorakich konsultacji. Organizowano dla 

nich spotkania formacyjno–szkoleniowe średnio raz w miesiącu. Mieli również 

zapewnione wsparcie psychologa – terapeuty. 

 Opracowana baza danych o wolontariuszach była uaktualniana i systematycznie 

uzupełniana. 

IV. W okresie od stycznia do grudnia 2012 przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 

1. Szkolenia ogólne dotyczące idei wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza, 

aspektów prawnych wolontariatu oraz zagadnień istotnych w posłudze wolontariusza: 

a. W miesiącach I – XII br. zostało przeprowadzonych 18 dwugodzinnych szkoleń dla 

kandydatów na wolontariuszy na temat podstawowych aspektów wolontariatu. 

Szkolenia połączone były z prezentacją rodzajów wolontariatu proponowanego przez 

Caritas i zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe. Szkolenia miały również na celu 

badanie motywacji do podejmowania wolontariatu, aktywizowanie, pobudzanie 

kreatywności, tworzenia grup samopomocy. W szkoleniach tych wzięło udział 208 

osób. 

b. W tym samym okresie odbyło się 7 szkoleń poświęconych psychologiczno–

społecznym aspektom starości. Uczestniczyło w nich 71 osób, wszyscy 



  

przygotowywali się do posługi u indywidualnych osób, najczęściej w podeszłym 

wieku, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych. 

c. Kolejne szkolenia poświęcone były problemom pracy z trudną młodzieżą, uczestnicy 

tych szkoleń przygotowywali się do wolontariatu w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz różnych form pracy z młodymi ludźmi. Odbyły się  

3 dwugodzinne szkolenia połączone z zajęciami warsztatowymi, udział w nich wzięło 

31 osób. 

d. Ostatni rodzaj szkoleń obejmował 12 godzin szkoleń specjalistycznych pod nazwą 

„Formy wsparcia dla osób potrzebujących”, zaangażowały się w nie 62 osoby. 

2. Warsztaty psychologiczne – odbyły się dwa pięciogodzinne cykle spotkań o nazwie 

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Celem tych zajęć było budowanie 

pozytywnej motywacji do działania i wzmacnianie postawy asertywnej. Z tej formy 

skorzystało 19 osób 

3. Konsultacje specjalistyczne: 

W Biurze możliwe było także skorzystanie z porad psychologa - w tych konsultacjach 

uczestniczyli indywidualni wolontariusze, członkowie Parafialnych Zespołów Caritas, 

opiekunowie szkolnych Kół Caritas oraz osoby z rodzin zastępczych. Odbyło się 35 

godzin konsultacji psychologicznych. 

V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W okresie sprawozdawczym nawiązano współpracę z fundacją Happy Kids, na bazie 

tej współpracy wolontariusze współdziałali z 4 rodzinnymi domami dziecka w Łodzi. 

Poza tym ściśle współpracowano z PPPW „Centerko”, wspólnie zasiadając w kapitule 

konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz z fundacją FERSO, uczestnicząc w partnerskim 

projekcie „Wolontariat kreuje Łódź” przy prowadzeniu szkoleń i organizacji 

obchodów Dnia Wolontariusza połączonych z Targami Wolontariatu. Wspólnie ze 

stowarzyszeniem „Drogi Pielgrzyma” oraz Oddziałem PTTK Łódź Polesie 

przygotowano i przeprowadzono jesienny rajd dla wolontariuszy.  

VI. Udział wolontariuszy w akcjach 

1. Biuro aktywnie poszukiwało wolontariuszy akcyjnych. W okresie sprawozdawczym 

prowadzone były liczne akcje, włączały się w nie osoby, które z różnych względów 

nie mogły pełnić posługi wolontaryjnej systematycznie i długotrwale, natomiast  

z satysfakcją uczestniczyły w jednorazowych przedsięwzięciach. W ten sposób 

poznawały również specyfikę pracy wolontariusza. Była to najliczniejsza grupa 

wolontariuszy, współtworzyło ją ponad 300 osób, wśród nich znalazły się zarówno 

osoby dojrzałe, jak i ucząca się młodzież skupiona w Szkolnych Kołach Caritas. Akcje 

współorganizowane przy udziale Biura Wolontariatu były następujące: 

a. „Pola Nadziei” – projekt realizowany przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej 

Caritas, w ramach którego z udziałem wolontariuszy odbyła się debata  

w Uniwersytecie Medycznym, kwesta na rzecz Hospicjum oraz festyn 

podsumowujący działalność w roku szkolnym 2011/2012.. W „Polach Nadziei” 

uczestniczą obecnie 32 placówki (uczelnie, szkoły, placówki wychowawczo-

edukacyjne), przed każdą z nich zasadzone zostało pole żonkili, które są symbolem 

hospicyjnym. 



  

b. Piknik Szkolnych Kół Caritas odbywający się w dniu 05.06.2012 w parku na 

Zdrowiu. W pikniku wzięły udział Szkolne Koła Caritas ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Atrakcji dla uczestników było wiele: 

cyrkowe miasteczko, gry i zabawy zręcznościowe, wielka gra planszowa, 

malowanie buzi, spotkanie z konnym patrolem Straży Miejskiej, koncert zespołu 

młodzieżowego, słodycze napoje i hot dogi. Uczestnikom umożliwiono również 

nieodpłatne wejście do ZOO i zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem. Jednakże 

najważniejszym wydarzeniem dnia był połączony z piknikiem I Bieg Charytatywny 

SKC. Piknik i bieg obsługiwane były przez 30 indywidualnych wolontariuszy,  

a uczestniczyło w tej imprezie ok. 500 dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół  

z Łodzi, Łasku, Pabianic, Zgierza, Piotrkowa i Tuszyna. 

c. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który miał miejsce na Placu 

Katedralnym w dniu 01,06.br. i adresowany był do szerokiej publiczności. 

Organizatorem imprezy była Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a uczestniczyły w niej 

dzieci ze szkół i przedszkoli z Łodzi i okolic pod opieką wychowawców oraz całe 

rodziny. Pomocą we wszelkich działaniach służyli wolontariusze: tworzyli oni 

grupę służby porządkowej, opiekowali się dziećmi korzystającymi z atrakcji, 

organizowali konkursy, malowali dziecięce buzie, wspierali pracowników Caritas 

w wydawaniu paczek dla dzieci. Łącznie we wsparcie festynu zaangażowało się ok. 

150 wolontariuszy. 

d. „Tornister Pełen Uśmiechów” – celem akcji było pozyskanie wyprawek 

szkolnych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Była ona 

przeprowadzona przy współudziale pracowników Biura, liderów Zespołów 

Parafialnych i opiekunów SKC. Akcja miała charakter pilotażowy, objęto nią  

7 parafii, w tym 4 na terenie Łodzi oraz w Łasku, Zgierzu i Tomaszowie. Uzyskany 

efekt był niezwykle zadowalający i pozwala mieć nadzieję na upowszechnienie tej 

akcji w latach następnych. 

e. III Pieszy Rajd Wolontariuszy odbył się w tym roku w dwóch turach. Trasa 

pierwszego dnia rajdu (14.09.) wiodła trasami Lasu Łagiewnickiego, zakończenie 

tego dnia miało miejsce przy klasztorze oo. franciszkanów w Łagiewnikach. do 

udziału w tej części rajdu zaproszone były głównie dzieci i młodzież ze Szkolnych 

Kół Caritas, liczba uczestników wynosiła ponad 200 osób. W dniach 15. i 16.09. od 

Inowłodza poprzez Spałę do Smardzewic wędrowali wolontariusze indywidualni,  

w tej części rajdu wzięło udział ponad 40 osób. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do 

poznania zabytków architektury i kultury naszego regionu, pełnej rekreacji na 

turystycznym szlaku, lepszego wzajemnego poznania się i pełniejszej integracji.  

f. „Torba Miłosierdzia” – akcję zbiórki darów dla potrzebujących propagowali 

głównie członkowie PZC i SKC. 

g. „Serce na Gwiazdkę” to akcja, w którą wolontariusze włączyli się w dwojaki 

sposób. Uczniowie z dwudziestu sześciu SKC prowadzili ją w formie zbiórki 

słodyczy, łącznie zebrano ponad 260 kg. Natomiast wolontariusze indywidualni 

wcielali się w role św. Mikołaja i Anioła, jeżdżąc z prezentami do dzieci z rodzin  

o trudnych warunkach bytowych. W okresie 04.12. – 14.12.br. każdego dnia trzy 



  

zespoły wolontariuszy (Mikołaj + Anioł) odwiedzało wskazane wcześniej rodziny. 

Pomocą służyli tu również taksówkarze, oferując bezpłatny przejazd. 

h. „Drzewko Miłości” – akcja prowadzona była w parafiach i przygotowywana przez 

członków Parafialnych Zespołów Caritas. Pomocą w wytypowaniu dzieci mających 

otrzymać upominki służyli opiekunowie SKC lub pedagodzy w szkołach.  

i. Wigilia Charytatywna dla Osób Bezdomnych w Hali Konferencyjno-

Wystawienniczej dla 450 podopiecznych, w jej przygotowaniu i obsłudze 

uczestniczyło 65 wolontariuszy Caritas. 

j. „Tak, pomagam” to ogólnopolska zbiórka żywności prowadzona w roku 2012 

dwukrotnie:  

 przed Świętami Wielkanocnymi w dniach 16. i 17.03. w marketach „Biedronka” 

na terenie Łodzi, Brzezin, Łasku, Tomaszowa i Piotrkowa. Obsługiwało ją ponad 

300 wolontariuszy.  

 przed Bożym Narodzeniem w dniach 14. i 15.12. w marketach „Biedronka”  

i POLO marketach na terenie Łodzi, Brzezin, Pabianic, Łasku, Zgierza, 

Tomaszowa. Obsługiwało ją ok. 500 wolontariuszy. 

VII. Wolontariat domowy (indywidualny) 

1. W działaniach Biura ten rodzaj wolontariatu był szczególnie promowany i rozwijany 

ze względu na rozległą i stale rosnącą skalę potrzeb tym bardziej istotnych, że poza 

Caritas nie ma w Łodzi organizacji, która by prowadziła taki wolontariat na większą 

skalę. Polega on na pomocy wolontariuszy indywidualnym podopiecznym w ich 

domach, przy czym podopieczni są to osoby starsze i z racji wieku niesamodzielne, 

chorzy przewlekle (cierpiący na cukrzycę, udary, nowotwory, demencję, 

zaawansowaną miażdżycę lub chorobę Alzheimera), niepełnosprawni, ludzie mający 

problemy z pamięcią, osamotnieni i całkowicie niezaradni. Sytuacja życiowa i ich stan 

zdrowia powodują, że nawet, jeśli rodzina jest w pobliżu i sprawuje nad nimi opiekę, 

obowiązki te często przekraczają możliwości bliskich. Pomoc wolontariusza odgrywa 

we wszystkich przypadkach niezwykle istotną rolę. Nie tylko pomaga on 

podopiecznemu, ale również wspiera rodzinę.  

2. W ramach tego wolontariatu wolontariusze wykonywali czynności socjalne, 

ułatwiające potrzebującym codzienną egzystencję, np. załatwiali drobne sprawy 

urzędowe, robili zakupy, sprzątali, gotowali lub podawali posiłki, opiekowali się 

zwierzętami domowymi, dotrzymywali towarzystwa. Na koniec roku 2012 w tym 

wolontariacie działało ponad 100 osób, spośród nich najliczniejsze grupy stanowili 

studenci i osoby powyżej 50 roku życia. Równocześnie w dokumentacji Biura 

znajdowało się ponad ok. 80 zgłoszeń osób zwracających się o pomoc, nie wszyscy 

więc od razu mogli korzystać ze wsparcia wolontariusza. Zauważalna dysproporcja 

wskazuje wyraźnie na narastającą potrzebę społeczną, a co za tym idzie - na 

konieczność rozwijania tej formy wolontariatu. 

3. Dla podopiecznych zostały w ciągu roku 2012 zorganizowane następujące 

uroczystości i wyjścia: spotkanie wielkanocne, wyjście do Palmiarni, dwukrotne 

wyjście do kina Charlie, udział w spektaklu „Powróćmy jak za dawnych lat..”  

w Teatrze Muzycznym oraz w przedstawieniu „Proszę wstać. Sąd idzie” 



  

zaprezentowanym w Biurze Wolontariatu, wycieczka z przewodnikiem po terenie 

manufaktury ze zwiedzaniem Pałacu Poznańskiego, spotkanie wigilijne. 

VIII. W ciągu roku odbywały się spotkania dla wolontariuszy: 

1. Organizacyjne: 

a. Spotkania organizacyjne odbywały się przed każdą akcją. Wolontariusze byli 

wprowadzani w działania organizowane przez Caritas: program „Pól Nadziei”, piknik 

SKC, festyn Caritas z okazji Dnia Dziecka, zbiórkę w ramach „Torby Miłosierdzia”, 

wyjazdy do rodzin i zbiórkę słodyczy podczas „Serca na Gwiazdkę”, Wigilię dla 

samotnych i ubogich. W czasie spotkań zapoznawano się ze scenariuszem imprez, ich 

regulaminem, omawiano zasady BHP, dokonywano wstępnego przydziału funkcji  

i zadań. 

2. Okolicznościowe: 

b. Spotkania okolicznościowe w miarę możliwości organizowane były raz w miesiącu. 

Wolontariusze mogli wtedy przedyskutować problemy, porozmawiać o trudnościach  

i osiągnięciach swojej posługi, wymienić doświadczenia. Spotkanie te w zamierzeniu 

służyły również integracji wolontariuszy. Udział w nich był dobrowolny.  

W minionym roku wolontariusze wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, uczestniczyli 

w czterech „nocach filmowych” połączonych z dyskusją i poczęstunkiem, wędrowali 

trasami III Rajdu, zaproszeni byli na uroczystość Dnia Wolontariusza, podczas której 

otrzymali pamiątkowe kartki, a najofiarniejsi uhonorowani zostali tytułem „Anioła 

Wolontariatu”. Natomiast spotkanie wigilijne (18.12.) adresowane było do 

indywidualnych wolontariuszy posługujących u osób przewlekle chorych,  

w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych oraz do tych właśnie podopiecznych. 

Spotkanie było bardzo udane, dla jego uczestników stanowiło źródło głębokiego 

wzruszenia, uczestniczyło w nim 46 osób, a uświetnione zostało występem uczniów 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, którzy zaprezentowali wzruszający program 

jasełkowy. 

IX. Działania na rzecz rodzin zastępczych: 

1. Działania te podjęte zostały w związku z realizacją projektu MOPS, w ramach którego 

osiągnięte zostały następujące rezultaty: 

a. utworzono bazę danych rodzin zastępczych – w okresie sprawozdawczym 

nawiązano współpracę z 25 rodzinami, 

b. poprzez Fundację Happy Kids nawiązano stałą współpracę z czterema rodzinnymi 

domami dziecka 

c. rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka udzielano regularnego 

wsparcia poprzez skierowanie wolontariuszy wspomagających dzieci w procesie 

nauki szkolnej lub służących pomocą w organizowaniu czasu wolnego, 

d. pozyskano 45 wolontariuszy pragnących wspierać rodziny zastępcze, 

e. udzielano systematycznej pomocy w nauce 26 dzieciom na terenie biura  

(w przypadku zaistniałej potrzeby nawet w czasie wakacji), 3 dzieciom w domach 

rodzin zastępczych i 5 dzieciom w rodzinnych domach dziecka 

f. uczono dzieci konstruktywnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego 

poprzez udział w serii zajęć cyrkowych i zajęć twórczo-plastycznych, poprzez 



  

wyjścia do kina, kręgielni, sal zabaw, do ZOO i lunaparku, do Eksperymentarium  

i na tor kartingowy. 

g. poprzez realizację projektu promowano pełnienie pieczy zastępczej. 

X. Koordynowanie działań Szkolnych Kół Caritas 

1. Zgodnie z danymi na koniec roku 2012 w szkołach i przedszkolach na terenie diecezji 

istniało 157 Szkolnych Kół. Szkolne Koła uczestniczyły w akcjach proponowanych 

przez Caritas, na swoim terenie prowadziły też różne własne działania, niosąc pomoc 

osobom potrzebującym w bliskim otoczeniu. 

2. Opiekunowie SKC spotykali się na comiesięcznych zebraniach, w minionym roku 

odbyło się 9 takich spotkań. W ramach spotkań omawiano sprawy bieżące, planowano 

działania, przeprowadzono również dla chętnych szkolenie z podstaw prawnych 

wolontariatu oraz z zakresu różnych form pomocy społecznej. Szczególnie uroczysty 

charakter miało spotkanie opłatkowe i spotkanie czerwcowe na zakończenie roku 

szkolnego. 

3. 20.02. młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaproszona została do kina 

„Bałtyk” na film „Sherlock Holmes”, w seansie uczestniczyło prawie 400 osób. 

4. 21.02. odbył się w Pałacu Poznańskiego VI Bal Szkolnych Kół Caritas, na którym 

bawiło się 200 uczniów szkół podstawowych. 

5. 5.06. w parku im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu odbył się Piknik SKC połączony z  

I Biegiem Charytatywnym 

6. 11.09. wolontariusze SKC rozpoczęli nowy rok szkolny wspólnie przeżytą mszą św. w 

kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. 

7. 14.09. odbył się pieszy rajd wolontariuszy SKC - razem z opiekunami szlakami rajdu 

w Lesie Łagiewnickim wędrowało ponad 200 osób.  

8. 13.12. w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi odbyło się Adwentowe Skupienie 

dla dzieci i młodzieży należących do Szkolnych Kół, w ramach którego w Roku 

Wiary wolontariusze SKC uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez  

ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a następnie mieli możliwość bezpośredniego 

spotkania z  ks. Arcybiskupem. Odpowiadał on na pytania zadawane przez młodzież, 

 a następnie wręczył delegacjom szkół Katechizm Kościoła Katolickiego. W skupieniu 

uczestniczyło ponad 340 wolontariuszy wraz z opiekunami.  

XI. Kontakty ze szkołami 

1. W okresie sprawozdawczym utrzymywany był stały kontakt z placówkami, w których 

istnieją Szkolne Koła. Przedstawiciele Biura byli zapraszani na szkolne uroczystości, 

np. koncert noworoczny (Gimnazjum nr 41), zakończenie roku szkolnego (Gimnazjum 

nr 41, ZSP nr 19, ZSO nr 5), uroczyste sadzenie żonkili w ramach Pól Nadziei (ZSP nr 

15), koncert szkolny (SP 111). 

2. Równocześnie podczas ewaluacji pracy szkoły zaproszono przedstawiciela Biura, jako 

reprezentanta instytucji współpracującej ze szkołą na rozmowę z wizytatorami do 

następujących placówek: Gimnazjum w Ksawerowie, ZSO nr 5, ZSP nr 15, XX LO, 

Gimnazjum nr 12 w Łodzi. Odbyło się także spotkanie z młodzieżą w XV LO. 

3. Kolejną formą współpracy ze szkołami były wizyty grup młodzieży w Biurze 

Wolontariatu, gdzie zapoznawano uczniów z historią, działalnością i strukturą Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej.  



  

Głównym zadaniem Szkolnych Kół Caritas jest promowanie 

wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu. Szkolne Koła 

Caritas działają na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i 

włączają się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, 

opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas. 

4. Młodzież szkolna włączała się także w przygotowywane przez Biuro uroczystości, np. 

spotkania PZC (XXIV LO, ZSP nr 15, Szkoła Specjalna nr 6), Wigilia wolontariatu 

domowego (Szkoła Baletowa) 

XII. Działalność Parafialnych Zespołów Caritas 

1. W ramach koordynacji działań PZC odbyło się 10 spotkań przedstawicieli Zespołów. 

Każde ze spotkań składało się z dwóch części – pierwszą stanowił udział we mszy św. 

lub nabożeństwie wynikającym z kalendarza roku liturgicznego, druga poświęcona 

była omówieniu spraw bieżących, komunikatom i dyskusji nad istotnymi dla 

Zespołów zagadnieniami. Na zakończenie spotkań występowała młodzież, prezentując 

okolicznościowe inscenizacje lub krótkie koncerty. 

2. W okresie Wielkiego Postu członkowie PZC spotkali się na dwudniowym 

wyjazdowym skupieniu w sanktuarium w Licheniu. Program skupienia przygotował  

i poprowadził je o. Piotr Soból.   

3. Ważnym wydarzeniem stała się również pielgrzymka do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w której do Parafialnych Zespołów 

dołączyli pensjonariusze Domów Dziennego Pobytu Caritas i opiekunowie Szkolnych 

Kół. Cała grupa pielgrzymów liczyła 102 osoby. W drodze powrotnej uczestnicy 

pielgrzymki mieli jeszcze możliwość zwiedzenia Centrum Jana Pawła II. 

4. Wolontariusze PZC bardzo ofiarnie włączyli się w akcje „Tornister pełen uśmiechów”, 

„Drzewko serc” oraz w zbiórki żywności. Bez ich udziału akcje te byłyby niemożliwe 

do przeprowadzenia.  

XIII. Poza opisanymi powyżej akcjami i przedsięwzięciami w całym okresie 

sprawozdawczym prowadzona była działalność Biura zgodnie z wymogami Ustawy  

o wolontariacie i innych stosownych zapisach prawnych. Planowano wydatki 

budżetowe według harmonogramu i dokonywano zakupów, opisywano dokumentację 

finansową, przygotowywano umowy, druki i materiały, wystawiano poświadczenia 

działalności wolontaryjnej, dyplomy i podziękowania dla szkół, prowadzono bieżącą 

dokumentację oraz archiwizowano dokumenty.  

 

J SZKOLNE KOŁA CARITAS 

 

LISTA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 

Lp. Nazwa i numer szkoły 

 

Adres Opiekun 

1 Gimnazjum nr 1 ul.Łódzka 5/7,  Jerzy Jabłoński 



  

95-050 Konstantynów Łódzki 

2 Gimnazjum nr 1 ul. Żwirki 7, 97-300 

Piotrków Tryb. 

Bożena Dyr, 

3 Gimnazjum nr 2 ul. Jaracza 26,    

90-262 Łódź 

Iwona Łuczak,  

4 Gimnazjum nr 3 z oddziałami 

integracyjnymi  

ul. Leśmiana 1 

95-100 Zgierz 

Anna Marczewska 

5 Gimnazjum nr 3 ul. 20 stycznia 9/13 

95-200 Pabianice 

Agnieszka Krzysztofik  

6 Gimnazjum nr 5 ul. Sienkiewicza 117  

90-301 Łódź 

Ewa Wilczyńska 

7 Gimnazjum nr 6 ul. Limanowskiego 124 

91-041 Łódź 

Iwona Maciaszek 

8 Gimnazjum nr 7 ul. Rojna 33   

91-134 Łódź 

Błażej Szymczuk 

9 Gimnazjum nr 12 ul. Ks. Brzóski 23  

91-315 Łódź 

Iwona Becu 

 

10 Gimnazjum nr 14  Al.. Dywizji 16/18  

91-836 Łódź 

Dorota Stefańska 

Joanna Kowalczyk 

11 Gimnazjum nr 19  ul. Wapienna 17  

91-087 Łódź, 

Dorota Skrzypek 

12 Gimnazjum nr 21 ul. Balonowa 1  

94-108 Łódź 

Marcin Iskierka 

13 Gimnazjum nr 22 ul. Kusocińskiego 100  

94-004 Łódź 

Marek Horoszczuk 

Magdalena Walczuk 

14 Gimnazjum nr 24 ul. Ogrodowa 28a  

91-065 Łódź 

Mirosław Ciepłucha 

15 Gimnazjum nr 26 al.1 Maja 89  

90-755 Łódź 

Jolanta Maksym 

16 Gimnazjum nr 28 ul. Kopcińskiego 54  

90-032 Łódź 

Katarzyna Dzieża 

17 Gimnazjum nr 30 ul. Nowogrodzka 6/14  

92-221 Łódź 

Elżbieta Ołubek 

18 Gimnazjum Nr 33 ul.Janosika 136  

92-108 Łódź 

Chwilowy brak opiekuna 

19 Gimnazjum nr 36 ul. Dąbrówki 1  

92-413 Łódź 

Teresa Kroc 

20 Gimnazjum nr 37 ul. Jarosławska 29  

93-524 Łódź 

Anna Masłowska 

 

21 Gimnazjum nr 38 ul. Municypalna 4  

93-423 Łódź 

Ewa Jakiel, 

Ewa Papiernik 

22 Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11 

93-552 Łódź 

Katarzyna Stawarz 

23 Gimnazjum nr 42 ul. Dubois 7/9  

93-491 Łódź 

Marta Bieniek 

24 Gimnazjum nr 43 ul. Powszechna 15  

93-321 Łódź 

Halina Domagała 

Marek Kobełecki 

25 Gimnazjum nr 44 ul. Deotymy 1  

93-267 Łódź 

Maria Bartoszewska,  

26 Gimnazjum nr 45 ul. Kadłubka33 

93-144 Łódź 

Agnieszka Krystjanik 

27 Gimnazjum Nr 46 ul. Krochmalna 15  

93-144 Łódź 

Lilia Skutnik-Fidos 

28 Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia 33  

95-054 Ksawerów 

Tatiana Szymańska 

29 Gimnazjum ŁSO ul. Babickiego 15 

94-056 Łódź 

Elżbieta Jezierska 



  

30 Katolicka Szkoła Podst. 

 i Katolickie Gim. 

ul. Nałkowskiej 2  

93-262 Łódź 

Małgorzata Wiktor 

Marta Widawska 

31 Liceum Ogólnokształcące nr I ul. Mickiewicza 1  

98-100 Łask 

Ks. Gabriel Kołodziej 

Joanna Dąbrowska 

32 Liceum Ogólnokształcące nr IX ul. Paderewskiego 24  

93-025 Łódź 

Nina Tomczak 

33 Liceum Ogólnokształcące nr XVIII Ul. Perla 11  

Łódź 

Ks. Marcin Wojtasik 

34 Liceum Ogólnokształcące nr XX ul. Obywatelska 57  

93-558 Łódź 

Katarzyna Pajer 

35 Liceum Ogólnokształcące nr XXI ul. Kopernika 2  

90-509 Łódź 

Ks. Jacek Tyluś, 

Ks. Włodzimierz Kujawin, Ks. 

Przemysław Szewczyk 

36 Liceum Ogólnokształcące nr XXIX ul. Zelwerowicza 38/44  

90-147 Łódź 

Ewa Maciejewska 

Ewa  Botwicz- Chrząszcz 

37 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła 

II 

ul. Waryńskiego 22/26  

95-070 Aleksandrów Łódzki 

Bogumiła Wolf 

Marta Chodakowska 

38 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa ul. Wrocławska 3/5  

91-052 Łódź 

Halina Kubiak 

39 Przedszkole Miejskie nr 102 ul. Kołowa 31  

93-142 Łódź 

Justyna Drogosz 

40 Przedszkole Miejskie nr 140 ul. Pułaskiego 12  

91-033 Łódź 

Małgorzata Stachowska 

41 Przedszkole Miejskie nr 15 Pabianice ul. P. Skargi 75  

95-200 Pabianice 

Dorota Błoch 

42 Przedszkole Miejskie nr 65 ul. Przybyszewskiego 92  

93-100 Łódź 

Anna Nowak 

 

43 Przedszkole Miejskie nr 72 ul. Unicka 4  

93-010 Łódź 

Magdalena Pilarczyk 

Paulina Zakrzewska 

44 Specjalny OSW dla Dzieci 

Niesłyszących nr4 

Krzywickiego 20  

90-149 Łódź 

Iwona Cepak ,  

Katarzyna Rudnicka- 

Sereczyńska ,  

Małgorzata Małolepsza 

45 Specjalny OSW nr 6 (dla Dzieci Słabo 

Widzących) 

ul. Dziewanny 24  

91-360 Łódź 

Marzena Sławińska 

46 Specjalny OSW nr 1 ul. Siedlecka 7/21  

93-138 Łódź 

Katarzyna Wojtanik 

47 Specjalny OSW nr 3 ul. Tkacka 34/36  

90-156 Łódź 

Wiesława Woźniak 

Anna Nowak 

48 Specjalny OSW Zgierz ul. Parzęczewska 46  

95-100 Zgierz 

Marianna Pałys 

49 Specjalny OSW Piotrków T. Al.3 Maja 28/34  

97-300 Piotrków Tryb. 

Małgorzata Chmielewska 

50 Szkoła Podst. i Gimnazjum spółki 

Fronimos-Kornelówka 

ul. Sucharskiego 3  

91-744 Łódź 

Barbara Włodarczyk 

51 Szkoła Podstawowa Dąbrówka Duża 60  

95-060 Brzeziny 

Jadwiga Lipska 

52 Szkoła Podstawowa ul. Główna 9  

95 – 081 Dłutów 

Justyna Szepelska, p.Buda  

53 Szkoła Podstawowa w Dobrej ul. Witanówek 8  

95-010 Stryków 

Justyna Stefaniak 

Ewa Woźmierska 

54 Szkoła Podstawowa Pawlikowice/ św. 

Józefa Oblubieńca NMP w Dłutowie 

Pawlikowice 103  

95-200 Pabianice 

Ewa Pęcina  

Katarzyna Pawicka 

55 Szkoła Podstawowa Krobanów Krobanów 12c  

98-220 Wola Zduńska 

Andrzej Musolewski 

Małgorzata Głuszczyńska 

56 Szkoła Podstawowa Ksawerów ul. Zachodnia 33  Iwona Kokczyńska 



  

95-045 Ksawerów Paulina Dziubczyk 

57 Szkoła Podstawowa Lutomiersk ul. Marsz.J.Piłsudskiego 1  

95-083 Lutomiersk 

p.Hanczek (koło nie działa) 

58 Szkoła Podstawowa w Okupie ul. Akacjowa 4 

98-100 Łask 

Joanna Dekowska 

59 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sterlinga 24  

90-215 Łódź 

Barbara Lewandowska 

60 Szkoła Podstawowa nr 1  ul. 9 Maja 12  

98-100 Łask 

s. Marta /Zofia Mazur 

61 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Piotrkowska 13 

 95 -080  Tuszyn 

Mirosława Aklińska 

62 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Łęczycka 23 

 93-193 Łódź 

Elżbieta Marcinkiewicz 

63 Szkoła Podstawowa w Chabielicach ul. Chabielice 5 

 97-420 Szczerców 

Marzena Korczyk 

64 Szkoła Podstawowa nr 7 Ul. Wiosenna 1 

 93-535 Łódź 

Grzegorz Parzonka 

65 Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Przybyszewskiego 15/21 

 93-188 Łódź 

Helena Lisowska 

66 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Dubois 26,  

95-100 Zgierz 

Violetta Lach ,  

Małgorzata Lewandowska 

67 Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Wigury 8/10 

 90-301 Łódź 

Małgorzata Kotyńska 

Agnieszka Woźniak 

68 Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Pogonowskiego 27/29  

90-745 Łódź 

Anna Słodyńska 

69 Szkoła Podstawowa nr 30 Ul. Rysownicza 1/3, 91-855 

Łódź 

Elżbieta Karbowiak 

70 Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Kusocińskiego 100 

94-054 Łódź 

Jadwiga Olszewska 

71 Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Wólczańska 202 

90-531 Łódź 

s. Marietta Stefańska 

72 Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Bojowników Getta 

Warszawskiego 3 

91 - 431 Łódź  

Małgorzata Wieczorek-Kozub 

73 Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Mackiewicza 9,  

91-349 Łódź 

Krystyna Chorzyńska 

74 Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Młynarska 42/46 

91-828 Łódź 

p. Helena Surma 

75 Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Anczyca 6,  

93-262 Łódź 

Małgorzata Wiktor 

76 Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Pojezierska 10, 

91-322 Łódź 

Katarzyna Rembowska,  

77 Szkoła Podstawowa nr 70 ul. Rewolucji 1905 r. nr 22,  

90-207 Łódź 

Barbara Piestrzeniewicz 

78 Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Rojna 58 

91-134 Łódź 

p.Roman 

79 Szkoła Podstawowa nr 81 E. Plater 28/32  

91-762 Łódź 

Mariola Robecka 

80 Szkoła Podstawowa nr 83 Podmiejska 21 

 93-165 Łódź 

Zofia Owczarek 

Jolanta Piotrowska 

o. Piotr Kleszcz 

81 Szkoła Podstawowa nr 101,  ul. Wspólna 5/7 

 91-464 Łódź 

Małgorzata Miecznikowska-

Pisarska 

82 Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Pryncypalna 74 

 93-377 Łódź 

Agata Rudniak 

83 Szkoła Podstawowa nr 110 ul. Zamknięta 3, 

 93-329 Łódź 

Jolanta Cichos 

84 Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Jaracza 44/46,  Aleksandra Jacoń 



  

90-252 Łódź 

85 Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Unicka 6, 93-010 Łódź Agata Matuszyńska 

86 Szkoła Podstawowa Nr 120 ul. Centralna 40, 

 91-503 Łódź 

s. Grażyna Bujak 

87 Szkoła Podstawowa nr 125 ul.Dzwonowa 18/20, 

93-429 Łódź 

Elżbieta Krawiec 

88 Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1,  

93-645 Łódź 

Agnieszka Woźniacka 

89 Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Florecistów 3B Łódź s.Ewa Wyszatycka  

90 Szkoła Podstawowa nr 138 ul. Św.Franciszka z Asyżu  

93-479 Łódź 

p.Agnieszka Jaszczyk 

91 Szkoła Podstawowa nr 142 Ul. Łupkowa 6, 

 91-527 Łódź 

s.Wioletta Krzymowska 

Agnieszka Flakiewicz 

92 Szkoła Podstawowa nr 143 Ul. Kuźnicka12 

93-459 Łódź 

Katarzyna Sońta 

93 Szkoła Podstawowa nr 145 ul. Krokusowa 15/17,  

92-101 Łódź  

Elżbieta Kisielińska 

Ks. Roman Świątkowski 

94 Szkoła Podstawowa nr 149 Tatrzańska 69 A, 

 93-219 Łódź 

Urszula Piętka,  

Mariola Skorupska 

95 Szkoła Podstawowa nr 152 ul. Strzelców Kaniowskich 

52/54, 90-559 Łódź 

s.Zuzanna Citak 

96 Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obrońców Westerplatte 28  

91 – 811 Łódź 

Anna Kwaśniak 

97 Szkoła Podstawowa nr 160 ul. Struga 24  

90-513 Łódź 

Koło zawieszone 

98 Szkoła Podstawowa nr 162 ul. Powszechna 15 

 93-312 Łódź 

Irena Wojtczak 

99 Szkoła Podstawowa nr 164 ul. Wróblewskiego 65 

 94-035 Łódź 

Agnieszka Sosnowska 

100 Szkoła Podstawowa nr 166 ul. Szamotulska 1/7  

91-037 Łódź 

Renata Czaja  

101 Szkoła Podstawowa nr 169 Napoleońska 7/17 

 94-231 Łódź 

Anna Rumińska 

102 Szkoła Podstawowa Nr 174 ul. Gałczyńskiego 6  

93-259 Łódź 

Anna Firaza 

103 Szkoła Podstawowa nr 175 ul. Pomorska 27 

 90-202 Łódź 

Elżbieta Niewiadomska 

104 Szkoła Podstawowa nr 190 ul. Malczewskiego 37/47  

93-154 Łódź 

Emilia Rutkowska 

s.Elżbieta Biesiacka 

105 Szkoła Podstawowa nr 193 ul. Standego 1  

93-221 Łódź 

Anna Nicińska 

106 Szkoła Podstawowa nr 203 ul. Pomorska 437  

92-735 Łódź 

Dorota Chudzyńska 

107 Szkoła Podstawowa nr 204 ul. Gajcego 7/11 

92-610 Łódź 

Barbara Gąsiorowska 

108 Szkoła Podstawowa nr 205 ul. Dąbrówki 1  

92 - 413 Łódź 

Alicja Skierkowska 

109 Szkoła Podstawowa Pabianice nr 13 ul. Jana Pawła II 16  

95-200 Pabianice 

Katarzyna Krawczyk 

110 Szkoła Podstawowa Pabianice nr 3 ul. Mokra 28/34 

 95-200 Pabianice 

Tadeusz Gęs 

111 Szkoła Podstawowa Pabianice nr 5 ul. Zamkowa 65 

 95-200 Pabianice 

Chwilowy brak opiekuna 

112 Szkoła Podstawowa Tomaszów Maz 

nr 14 

ul. Słowackiego 28/34  

97-200 Tomaszów Maz. 

Ewa Stańczak – Świderska,  

113 Szkoła Podstawowa w Niesułkowie Niesułków 52 

 95-010  Stryków 

Małgorzata Prusinowska 



  

114 Szkoła Podstawowa Wolbórz A.F. Modrzewskiego 105  

97-320 Wolbórz 

Ewa Andrzejewska 

115 Szkoła Podstawowa, par. Narodzenia 

Najśw. Maryi Panny 

ul. Reymonta 11 

97-319 Będków 

Wakat 

116 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 

Słowiku 

ul. Gdańska 42  

95-100 Zgierz 

Katarzyna Adamska 

117 Zespół Szkoły Podst. i Gimnazjum 

Buczek 

Szkolna 3  

98-113 Buczek 

Aleksandra Zielińska,  

Krystyna Czech 

118 Zespół Szkół Gim i SP  Zawada 249/255  

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tomasz Kosior 

119 Zespół Szkół nr 1 Pabianice ul. Ks. Piotra Skargi 29  

95-200 Pabianice 

Paweł Jan Chmura 

120 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Gimnazjum nr 34 

ul. Czajkowskiego 14  

92-511 Łódź 

Wiesława Bednarska,  

Iwona Zapałowska 

121 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  

Gimnazjum nr 39 

ul. Królewska 13/15  

93-319 Łódź 

Joanna Kocot 

122 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Minerska 1/3 

 94-304 Łódź 

Ks. Tomasz Zieliński 

123 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Czernika 1/3  

92-538 Łódź 

Jolanta Blęwązka 

Karolina Wypiorczyk 

124 Zespół Szkół Przemysłu Mody (ZSP 

12) 

Naruszewicza 35  

93-161 Łódź 

Izabela Rodziewicz 

125 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

15 

ul. Kopcińskiego 5/11 

90-242 Łódź 

Paweł Pietrala 

Elżbieta Leśniowska 

Joanna Witkowska 

126 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

19 

ul. Żeromskiego 115  

95-142 Łódź 

Urszula Kucejko 

127 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2 

ul. Astronautów 19 

 93-553 Łódź 

Ks. Tomasz Cyliński 

128 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

22 

ul. Przybyszewskiego 73/75 

93-126 Łódź 

Ewa Szewczyk 

129 Zespół Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34  

90-561 Łódź 

Beata Nowakowska 

Anna Kamalska 

130 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 ul. Sucharskiego 2 

 91-744 Łódź 

Katarzyna Walczak 

Katarzyna Mądra 

131 Zespół Szkół Specjalnych nr 4 ul. Niciarniana 2A 

 92-208 Łódź 

Dorota Chorowszewska  

132 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 ul. Plantowa 7  

91-104 Łódź 

Małgorzata Goździk 

133 Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Roosevelta 11/13  

90-056 Łódź 

Iwona Kaftan 

Ewa Kostelecka 

134 Zespół Szkół Specjalnych nr 7 ul. Siarczana 29/35  

93-143 Łódź 

Beata Deręgowska 

Katarzyna Wojtczyk 

135 Zespół Szkół Społecznych nr 1 STO ul. Czerwona 8 

93-005 Łódź 

Monika Dudzińska 

137 Zespół Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 2 

al. I Dywizji 16/18  

91-836 Łódź 

Barbara Skórska 

138 Zespół Szkół Zawodowych w 

Ozorkowie 

ul. Słowackiego 2 

 95-035 Ozorków 

ks.Adam Pieńkowski 

139 Zespół Szkół Plastycznych ul. Gandhiego 14  

Łódź 

Anna Miksa 

140 Zespół Szkół w Widawie ul. Wieluńska 17 

98-170 Widawa 

Ks. Piotr Kępniak 

141 Gimnazjum w Moszczenicy ul. Piotrkowska13 

97-310 Moszczenica 

Ks. Szymon Kierkiewicz 

142 Zespół Szkół w Srocku ul. Łódzka 5  

97-310 Moszczenica 

ks. Sebastian Krawczyk 

143 Przedszkole Miejskie nr 10  ul. Przędzalniana 70 

90-338 Łódź  

Monika Sołtysiak 



  

Głównym zadaniem Parafialnych Zespołów Charytatywnych jest 

realizowanie i rozszerzanie dzieł Caritas, aby docierać wszędzie tam, 

gdzie pomoc jest potrzebna. Nieocenioną rolę pełnią wolontariusze 

pracujący w Parafialnych Zespołach Charytatywnych, którzy 

angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym. 

144 Szkoła Podstawowa nr 8  

 

ul.T.Boya-Żeleńskiego 4 

95-100 Zgierz 

Dorota Najmowicz 

145 Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu ul. Ozorkowska 68/70 

95-100 Zgierz 

Barbara Wosiecka 

146 Szkoła Podstawowa nr 14   ul. Ostatnia 15a  

95-200 Pabianice 

Zdzisław Kaźmierczak 

147 Szkoła  Podstawowa w  Rokicinach  ul. Sienkiewicza 17 

97-221 Rokiciny 

Jolanta Zimoń 

Anna Szejna 

148 Gimnazjum nr 1 w Łasku ul. Narutowicza 28  

98-100 Łask 

Joanna Iwanowska-Stępień 

Agnieszka Klimczak 

Joanna Krawniak-Mielczarek 

149 Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy nr 1  

ul. Częstochowska 36 

93-121 Łódź 

Małgorzata Wasilewska 

150 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 

4  

ul Łucji 12/16 

91-491 Łódź 

Małgorzata Wasilewska 

151 Przedszkole Miejskie nr 13  ul. Mokra 19/23 

95-200 Pabianice 

Patrycja Jabłońska 

152 Zespół Szkolno Przedszkolny Bedoń 

Wieś  

Bedoń Wieś, ul. Jarzębinowa 1, 

95-020 Andrespol 

Ilona Najder 

153 Szkoła Podstawowa nr 2  ul. Józefa Poniatowskiego 11 

95-080 Tuszyn 

Ks. Adam Grałek 

154 Gimnazjum Kurowice ul. Szkolna 1 

 95-006 Brójce 

Monika Biernacka 

ks.Piotr Obiedziński 

155 Przedszkole Miejskie nr 56 ul. Pogonowskiego 71 

90-619 Łódź 

Aleksandra Kamińska 

156 Szkoła Podstawowa nr 12 Ul. L.Staffa 26 

95-100 Zgierz 

Beata Piotrowska 

157 Gimnazjum nr 4 ul. Próchnika 8/12 

97-300Piotrków Trybunalski 

Arkadiusz Dobiech 

 
 

K PARAFIALNE ZESPOŁY CHARYTATYWNE 

 

Poniżej lista Parafialnych Zespołów Charytatywnych działających w 2010 roku. 

L.p. Parafia Adres Prezes Zespołu 

1 Chrystusa Odkupiciela Żubardzka 28 Łódź 91-022 Rybka Elżbieta 

2 M.B. Szkaplerznej Kościuszki 5Lutomiersk 95-083 s. Wacława 

3 Matki Boskiej Bolesnej Al. Pasjonatów 23 Łódź 91-149 Zimińska Agata 

4 Matki Bożej Jasnogórskiej Gogola 12 Łódź 92-513 Jaszczyńska Zdzisława 

5 Matki Bożej Różańcowej Janosika 110 Łódź 92-108 Rutkowska Krystyna 

6 Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych 

Wodna 36 Łódź 90-046 Zalewska Teresa  

7 Miłosierdzia Bożego Baczyńskiego 158 Łódź 91-170 Hajduk Aleksandra 



  

Głównym zadaniem organizowanych akcji jest pomoc konkretnym 

osobom lub zebranie środków w celu finansowania działań 

charytatywnych, a także promowanie dzieł Caritas. 

8 Najświętszej Eucharystii ks. J. Popiełuszki 9 Łódź 94-052 Kubiaczyk Teresa 

9 NSJ Julianów Skarbowa 2 Łódź 91-473 Juraś Jan 

10 NSJ Retkinia Retkińska 127 Łódź 94-004 Banasiak Teresa 

11 Opatrzności Bożej Kolińskiego 26 Łódź 91-849 Radoń Teresa 

12 Przemienienia Pańskiego Rzgowska 88 Łódź 93-148  Wiatr Alina 

13 Św. Antoniego z Padwy Św. Antoniego 4 Łódź 91-038 Ogińska Barbara 

14 św. Antoniego Marii Klareta Klaretyńska 2 Łódź 91-117 Błaszczyk Halina 

15 Św. Elżbiety Węgierskiej Pankiewicza 15 Łódź 91-738 Szadowiak Janina 

16 Św. Franciszka z Asyżu Przyszkole 2 Łódź 93-549 Plewińska Teresa 

17 Św. Franciszka z Asyżu Reformacka 1 Brzeziny 96-140 Wawszczak Elżbieta 

18 Św. Józefa Oblubieńca NMP Farna 12 Łódź 93-549 Redzynia Mirosława 

19 Św. Józefa Oblubieńca NMP Ogrodowa 22 Łódź 91-065 Urbaniak Katarzyna 

20 Św. Kazimierz Niciarniana 7 Łódź 92-238 Olczak Mirosława 

21 Św. Maksymiliana Tatrzańska 111 Łódź 93-279 Ditrich Wacława 

22 św. Stanisława Kostki Katedra Piotrkowska 265 Łódź 90-457 Cynker Janeczka 

23 Św. Teresy Kopcińskiego 1/3 Łódź 90-242 Gawłowska Elżbieta 

24 św. Wincentego Pallotiego Łagiewnicka 197/201Łódź 91-863 Johanowicz Wanda 

25 Św. Wojciecha Rzgowska 242 Łódź 93-317 s. Dominika 

26 Świętej Rodziny Wyszyńskiego 41a Łódź 94-047 Hus Krystyna 

27 Trójcy Przenajświętszej Grota Roweckiego 1a Łódź 93- 217 Kaczmarek Sabina 

28 Matki Boskiej Anielskiej Rzgowska 41a Łódź 93-124 Gajda Stefania 

29 Podwyższenie Św. Krzyża Kościuszki 48 Brzeziny 95-060 Milowski Krzysztof  

30 Najświętszego Serca Jezusowego  Słowackiego 73/75 Piotrków 

Trybunalski 97-300 

Klimczyk Stanisław  

31 
Najświętszego Serca Jezusowego 

ks. J. Popiełuszki Tomaszów 

Mazowiecki 97-200 

Ks. Ryszard Stanek 

32 Św. Antoniego POW 2;  Tomaszów Mazowiecki 

97-200 

Ks. Stanisław Grad 

33 Matki Boskiej Królowej Polski w 

Bedoniu 

ul. Kościelna 22 Bedoń, 95-020 

Andrespol 

Filip Anna 

34 Najświętszej Maryi Panny 

Nieustającej Pomocy w 

Andrespolu 

ul. Krzywa 8, 95-020 Andrespol Wakat 

35  Parafia Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

ul. 11 Listopada 17, 95-040 

Koluszki. 

Barbara Szczepanik 

36 Parafia Św. Apostołów Piotra i 

Pawła 

Ul. Nawrot 10490-029 Łódź Tadeusz Mastalerz 

37 Parafia Trójcy Przenajświętszej Ul. Popławska 95-200 Pabianice Iwona Skrzepińska 

 Stowarzyszenie Matki Teresy  Ogrodowa 22 Łódź 91-065 Zespół zawieszony 

 

 

III AKCJE 

 

 

 



  

I. Noworoczny koncert kolęd dla Caritas 

W pięknej, świątecznej scenerii Kościoła Środowisk Twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Łodzi, po raz kolejny rozbrzmiały 

polskie kolędy. 12 stycznia 2012 roku, Chór Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi wystąpił w Koncercie Noworocznym 

zadedykowanym podopiecznym, wolontariuszom, pracownikom 

i sympatykom Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Z koncertem 

najpiękniejszych kolęd wystąpił, w ramach porozumienia o 

wolontariacie pracowniczym, Chór Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, pod dyrekcją prof. Anny Domańskiej. 

 

II. XX Światowy Dzień Chorego z Caritas 

W sobotę, 11 lutego 2012 roku, obchodzony był XX Światowy Dzień 

Chorego. Hasłem tegorocznego dnia są słowa Chrystusa, które skierował 

do uzdrowionego z trądu Samarytanina: „Wstań, idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła” (Łk 17,19). Tradycyjnie już Caritas w Polsce przygotowała 

obrazki z modlitwą za chorych i fragmentem orędzia Benedykta XVI na 

XX Światowy Dzień Chorego. Księża dyrektorzy i kapelan hospicjum 

domowego łódzkiej Caritas odwiedzili w tym dniu podopiecznych 

hospicjum. W kościele Matki Bożej Bolesnej, u ojców pasjonistów w 

Łodzi, przy Alei Pasjonistów 23, o godz. 10.00 odprawiona została msza 

święta w intencji chorych. 

 

III. Sprzęt medyczny dla Kliniki Kardiologii 

Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzymała w 

dniu 13 lutego 2012 roku specjalistyczny kardiomonitor MP 2, o wartości 28 tysięcy złotych, 

ufundowany przez inwestorów i partnerów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Sprzęt medyczny dla małych pacjentów kliniki przekazali: 

Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ks. Jacek 

Ambroszczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Pieniądze na zakup sprzętu zebrane zostały w ramach akcji 

Strefa Dzieciom, która od 14 lat organizowana jest przez 

Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i łódzką Caritas.  

W 14. spotkaniu Strefa Dzieciom, które miało miejsce 17 

grudnia 2011 roku, w Teatrze Muzycznym w Łodzi, udział 

wzięło prawie 1000 dzieci z regionu łódzkiego. Maluchy 

obejrzały spektakl „Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”  

i otrzymały gwiazdkowe paczki. Oprócz tego, jak co roku, 

część pieniędzy zgromadzonych podczas akcji przeznaczona zostanie na wsparcie dożywiania 

dzieci w świetlicach środowiskowych Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz na organizację 

turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci. 

 

 

 



  

IV. Caritas w Wielkim Poście 2011 

W Środę Popielcową, 22 lutego 2012 roku, z rozpoczęciem 

Wielkiego Postu, ruszyła kampania społeczna Jałmużna 

Wielkopostna 2012. Hasło organizowanej przez Caritas w Polsce 

kampanii brzmiało „Pomagam starszym". Łódzka Caritas 

przygotowała 30 tysięcy tekturowych skarbonek, które trafiły do 

parafii archidiecezji łódzkiej i Szkolnych Kół Caritas. Do 

skarbonek trafiły pieniądze zaoszczędzone dzięki rezygnacji w 

Wielkim Poście z drobnych, ale konkretnych przyjemności 

(słodycze, papierosy, alkohol, różne formy rozrywki). Tradycyjnie już podczas wszystkich 

podczas wszystkich mszy świętych w Środę Popielcową w parafiach archidiecezji łódzkiej 

przeprowadzona została zbiórka do puszek na wsparcie działań charytatywnych Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. Ze zbiórki uzyskano kwotę 59.186,71 zł. 

 

V. Druga Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas 

W piątek i sobotę, 16 i 17 marca 2012 roku łódzka Caritas przeprowadziła zbiórkę żywności 

w sklepach sieci Biedronka w Łodzi, Piotrkowie 

Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Brzezinach, 

Pabianicach, Łasku i Zgierzu oraz w sklepie POLOmarket 

w Piotrkowie Trybunalskim oraz w sklepach Kaufland i 

Vobiano w Łasku. Podczas zbiórki żywności wolontariusze 

Caritas zbierali produkty z długim terminem ważności, by 

przygotować świąteczne paczki dla najuboższych. Zebrana 

żywność trafiła do potrzebujących dzięki Parafialnym 

Zespołom Caritas i Szkolnym Kołom Caritas. Podobnie jak w grudniu, zbiórce towarzyszyła 

akcja SMS-owa. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać prawie 8,5 tony żywności. 

 

VI. Wielkanocne Dzieło Caritas 2012 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej po raz kolejny 

zorganizowała Wielkanocne Dzieło Caritas. Od Niedzieli 

Palmowej (1 kwietnia) w parafiach archidiecezji łódzkiej 

oraz szkołach, w których działają Szkolne Koła Caritas, 

dostępne były Chlebki Miłości, paschaliki i baranki 

cukrowe. Tradycyjnie już, środki pozyskane z akcji 

podzielone zostały pomiędzy parafie, szkoły i Caritas, by 

wspomóc na święta najbardziej potrzebujących. Łódzka Caritas przygotowała prawie  

10 tysięcy Chlebków Miłości, 5 tysięcy paschalików i 6 tysięcy cukrowych baranków. 

Niektóre parafie zorganizowały również zbiórkę żywności na śniadanie wielkanocne dla 

najuboższych parafian. 

 

VII. Jałmużna wielkopostna kapłanów archidiecezji łódzkiej 

Podczas wielkoczwartkowej (5 kwietnia 2012) mszy świętej krzyżma, odprawionej  

w bazylice archikatedralnej w Łodzi, kapłani archidiecezji łódzkiej złożyli swoją 

wielkopostną jałmużnę. Specjalnie na tę okazję przygotowaną skarbonę, ze złożonymi w niej 



  

kapłańskimi datkami, w procesji z darami do ołtarza 

przynieśli dyrektorzy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. To za 

pośrednictwem łódzkiej Caritas właśnie zebrane fundusze 

przeznaczone zostaną na wsparcie leczenia kapłanów 

emerytów w naszej archidiecezji. Już po raz drugi księża 

pracujący w archidiecezji łódzkiej składają ofiarę pieniężną 

w ramach Jałmużny Kapłańskiej 2012 roku. Do wiekopostnej 

ofiarności zaprosił Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup 

Władysław Ziółek, który napisał w tej sprawie list do swoich kapłanów archidiecezji 

łódzkiej. "Zachęcam więc, abyśmy w tym roku w czasie mszy krzyżma w Wielki Czwartek, gdy 

spotkamy się, aby sprawować świętą eucharystię Chrystusa Sługi, złożyli naszą kapłańską 

jałmużnę na wsparcie leczenia kapłanów emerytów w naszej archidiecezji. (...) Proszę, aby 

każdy według hojności własnego serca złożył ofiarę na ten cel." – napisał w liście Ksiądz 

Arcybiskup. 

  

VIII. Kolejny numer gazety BEZ RESZTY 

Łódzka Caritas przygotowała kolejny numer bezpłatnej gazety „BEZ RESZTY”, której celem 

jest promowanie idei pomagania oraz prezentacja działań 

Caritas. Gazeta wydana została w nakładzie 50 000 

egzemplarzy i dostępna będzie od środy, 14 marca 2012 

na ulicach Łodzi i okolicznych miast. Gazeta adresowana 

jest do szerokiego grona czytelników w różnym wieku  

i o różnym światopoglądzie. W kolejnych wydaniach 

gazety prezentujemy ciekawe wywiady ze znanymi 

ludźmi, a także niecodzienne historie zwykłych 

mieszkańców naszego regionu, którzy odnaleźli swoją życiową szansę dzięki wsparciu ludzi 

oddanych pomocy bliźniemu, bez reszty. W drugim numerze znalazły się m.in.: rozmowa  

z ks. Konradem Krajewskim, ceremoniarzem papieskim o wartości pomagania innym, „Mój 

list do Boga” – opowieść młodej kobiety, która „wyszła na prostą” dzięki prowadzonej przez 

Caritas Akademii życia, przepis na wielkanocną paschę i krzyżówka z nagrodami. 

 

IX. Festyn Rodzinny Caritas z okazji Dnia Dziecka  

Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała Festyn 

Rodzinny Caritas z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, 

który odbył się w piątek 1 czerwca 2012 roku, na Placu 

Katedralnym im. Jana Pawła II w Łodzi. Na początku festynu, 

o godz. 10.00 nastąpiło uroczyste zawieszenie dzwonu Serce 

Łodzi, który od niemal roku łodzianie mogli odwiedzać na 

katedralnym placu. Podczas uroczystości 35 dzieci przyjętych 

zostało w poczet strażników dzwonu. Grono małych 

strażników jest wielowyznaniowe – tworzą je reprezentanci 

kościoła katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i 

gminy wyznaniowej żydowskiej. Następnie rozpoczął się 



  

wielki bal w krainie bajek z baśniowymi atrakcjami. Na scenie wystąpili m.in. artyści  

z telewizyjnego programu „ZIARNO”. Festyn zakończył się o godz. 15.00. 

 

X. Mała harfistka zagrała na własnej harfie! 

Dzięki ofiarności kilku instytucji, przedsiębiorców i prywatnych darczyńców łódzka Caritas 

zakupiła harfę celtycką dla 9-letniej Sylwii, uczennicy  

3 klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. 

Wieniawskiego w Łodzi. Z zebranych funduszy udało się 

kupić nowy instrument marki Lyon & Healy Chicago, który 

dotarł niedawno do siedziby Caritas z niemieckiego 

Remagen. Zbiórka na zakup instrumentu ogłoszona została 

podczas wieczerzy podsumowującej akcję charytatywną 

Serce na gwiazdkę, w grudniu 2011 roku. W środę,  

20 czerwca 2012 roku, o godz. 15.00, w siedzibie Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. 

Gdańskiej 111, w obecności darczyńców Sylwia otrzymała instrument, na którym zagrała dla 

zgromadzonych. To było wzruszające spotkanie. Zarówno Sylwia, jak i darczyńcy harfy,  

z niecierpliwością wyczekiwali momentu przekazania instrumentu i koncertu małej harfistki. 

Kilka minut po godz. 15.00, po oficjalnym powitaniu i informacjach o wyniku zbiórki  

i zakupie instrumentu, z harfy zdjęta została kokarda i Sylwia zasiadła do występu. 

Dziewczynce towarzyszyli koledzy i koleżanki ze szkoły muzycznej, którzy wykonali z nią 

kilka utworów. Na zakończenie Sylwia zaskoczyła gości swoim kolejnym zainteresowaniem 

– zatańczyła ze swoim partnerem Kasprem kilka tańców latyno-amerykańskich, w iście 

mistrzowskim stylu – Sylwia jest również mistrzem makroregionu łódzkiego w tańcu 

towarzyskim.  

 

XI. Kolonie Caritas 2012 

Łódzka Caritas przygotowała na wakacje 2012 roku wypoczynek letni dla 250 dzieci. 

Koloniści odpoczywali podczas 5 turnusów w ośrodkach w Drzewocinach i Kolumnie. 

Kolonie letnie Caritas odbyły się pod hasłem: „Polskie wakacje Bolka i Lolka”. Organizując 

wypoczynek pod tym hasłem zabraliśmy uczestników kolonii w nietypową wędrówkę po 

Polsce, w której przewodnikami byli bohaterowie cyklu bajek – Bolek i Lolek, a kanwą 

wędrówki po kraju ojczystym – ich przygody opowiedziane w serii rysunkowej pod tytułem 

„Bolek i Lolek na wakacjach”. 

 
 

XII. Tornister pełen uśmiechów 2012 

1000 wyprawek szkolnych trafiło w 2012 roku do potrzebujących uczniów w ramach akcji 

„Tornister pełen uśmiechów”, którą Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała na 



  

zakończenie tegorocznych wakacji. Celem akcji było skompletowanie i przekazanie 

najuboższym dzieciom z archidiecezji łódzkiej wyprawek szkolnych. W ramach akcji, do  

21 parafii na terenie naszej archidiecezji trafiło 630 pustych plecaków i tornistrów. Każdy 

plecak i tornister oznaczony był imieniem dziecka oraz 

zawierał listę niezbędnych artykułów szkolnej wyprawki. 

Wypełnione plecaki i tornistry trafiły już z powrotem do 

parafii oraz do Punktu Pomocy Charytatywnej łódzkiej 

Caritas. Kolejne wyprawki przygotowane zostały z własnej 

inicjatywy parafii oraz przez pracowników Punktu Pomocy 

Charytatywnej z artykułów szkolnych pozyskanych przez 

Caritas od darczyńców w ciągu ostatniego roku. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ufundowali wyprawki szkolne dla dzieci. Hojność 

darczyńców ujęła zaangażowanych w akcję. Często plecaki i tornistry wypełnione były po 

brzegi, a zdarzało się, że pojawiały się dodatkowe plecaki z wyprawkami. Dziękujemy 

również księżom duszpasterzom 21 parafii, które podjęły trud organizacji akcji oraz 

pedagogom szkolnym, pracownikom socjalnym i członkom Parafialnych Zespołów Caritas. 

Już po raz drugi łódzka Caritas zorganizowała akcję „Tornister pełen uśmiechów”.  

W ubiegłym roku prawie 300 tornistrów zapełniło się artykułami szkolnymi w 7 parafiach. 

A oto lista parafii, które uczestniczyły w tegorocznej akcji: 

 Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi (Ogrodowa) 

 Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi (Farna) 

 Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi 

 Parafia pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi 

 Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi 

 Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi 

 Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi 

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

 Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi 

 Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu 

 Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Zgierzu 

 Parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 

 Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach 

 Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach 

 Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała 

Archanioła w Łasku 

 Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Łodzi 

 Parafia pw. Najświętszego Sakramentu w Łodzi 

 Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Teodorach – Łasku\ 

 Parafia pw. św. Wojciecha w Niesułkowie 

 Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Chrustach Nowych 

 Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 



  

XIII. 68. Tydzień Miłosierdzia z łódzką Caritas 

Torba Miłosierdzia, 100 dodatkowych porcji gorącej zupy, 

inauguracja kampanii Pola Nadziei - to działania, które zainicjowała 

łódzka Caritas w 68. Tygodniu Miłosierdzia. W dniach 7 – 13 

października 2012 roku, pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia”, 

obchodziliśmy 68. Tydzień Miłosierdzia. Hasło nawiązywało do 

programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym 

celem jest wzmocnienie wzajemnych więzi polskich katolików we 

wspólnocie Kościoła Chrystusowego. W Tygodniu Miłosierdzia 

łódzka Caritas zaprosiła do uczestnictwa w akcji Torba Miłosierdzia. 

Celem akcji była zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych  

z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących. W szkołach  

i parafiach archidiecezji łódzkiej od niedzieli, 7 października 2012 roku, dostępne były 

specjalnie przygotowane torby ze znakiem Caritas i uczynkami miłosierdzia, do których 

można było zapakować produkty żywnościowe i chemiczne, a następnie dostarczali je do 

koszy ustawionych w szkołach i świątyniach parafialnych. Kuchnia społeczna Caritas 

począwszy od Tygodnia Miłosierdzia, aż przez całą jesień i zimę, wydaje dodatkowych 100 

porcji gorącej zupy dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. W piątek 12 

października 2012 roku, o godz. 17.30 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego  

w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 powstało kolejne w naszym mieście żonkilowe Pole 

Nadziei. O godz. 18.00 w auli CKD odbył się koncert charytatywny „Akademicy dla 

Hospicjum” na rozpoczęcie kolejnej edycji kampanii Pola Nadziei oraz z okazji 

przypadającego w dniu następnym Dnia Hospicjum.  

 

XIV. Kościół w służbie ubogim 

180 tysięcy ciepłych posiłków rocznie i tysiące paczek żywnościowych otrzymują ubodzy  

w naszym mieście od łódzkich organizacji kościelnych - 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, 

Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi  

i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Łodzi. Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 października 

2012 roku, o godz. 12.00 pracownicy i wolontariusze 

organizacji spotkali się z ubogimi łodzianami na mszy świętej 

w archikatedrze, potem wydali 1500 porcji gorącej zupy.  Łódzkie obchody Dnia Walki  

z Ubóstwem zorganizowane zostały pod hasłem „Kościół w służbie ubogim”. O godz. 12.00 

w łódzkiej archikatedrze ks. bp Adam Lepa przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za 

tych, którzy prowadzą dzieła miłosierdzia. Słowo wstępne wygłosił ks. Jacek Ambroszczyk, 

dyrektor Caritas. Przedstawiciele organizacji charytatywnych zadbali o uroczystą oprawę 

liturgii. Po zakończonej liturgii o działalności Kościoła na rzecz ubogich opowiedział ks. dr 

Zbigniew Sobolewski, wieloletni Sekretarz Caritas Polska, obecnie wykładowca w UKSW  

w Warszawie. Na Placu Katedralnym nasze cztery organizacje przygotowały dla ubogich 

mieszkańców naszego miasta ciepły posiłek – grochówkę z wkładką i pół bochenka chleba. 

Posiłki wydawane były w czterech namiotach. Specjalne namioty ze stołami i ławkami do 

siedzenia przygotowane zostały dla spożywających posiłek. 

http://caritas.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=41


  

 

XV. Podziel serce - pomnóż miłość! – XIX Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom  

W I Niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2012 roku, ruszyła w Polsce XIX edycja Wigilijnego 

Dzieła Pomocy Dzieciom. Hasło kampanii w 2012 roku: 

„Podziel serce – pomnóż miłość!”. Od 19 lat kampania polega 

na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego 

Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak 

solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na 

świecie. Dochód z dystrybucji świec przeznaczony jest na 

całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i 

świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Łódzka Caritas przygotowała  

w tym roku 90 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które dostępne były  

w parafiach archidiecezji łódzkiej, w księgarni archidiecezjalnej i hali Selgros Cash&Carry. 

Po raz pierwszy w historii naszego miasta Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom miało rzeczywisty wymiar ekumeniczny. 

Kapłani trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i 

luterańskiego wspólnie mówili o dziele i zachęcali 

mieszkańców Łodzi do zaangażowania w pomoc dzieciom. W 

I niedzielę adwentu zapalili świece Wigilijnego Dzieła w 

ewangelickiej parafii św. Mateusza w Łodzi, a 15 grudnia w 

cerkwi prawosławnej. 

 

XVI. Serce na gwiazdkę 2012 - to już 10 lat!  

Caritas Archidiecezji Łódzkiej już po raz dziesiąty zorganizowała anielską akcję 

charytatywną dla dzieci pod hasłem „Serce na gwiazdkę”. 

Każdego popołudnia, w dniach 3 – 13 grudnia 2012 roku,  

3 ekipy złożone z Mikołaja i Aniołka odwiedzały dzieci  

w domach i obdarowywały prezentami świątecznymi. 

Wcześniej każda rodzina 

otrzymała list z dokładną datą 

odwiedzin (kartkę od Świętego Mikołaja). Dzięki wsparciu 

ponad 50 instytucji i firm oraz zaangażowaniu 

kilkudziesięciu wolontariuszy, obdarowaliśmy 1200 dzieci w 

Łodzi, Łasku, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim i 

Piotrkowie Trybunalskim. Upominki gwiazdkowe w postaci 

zabawek, artykułów szkolnych, słodyczy, ubranek i kosmetyków, dostosowane były do płci  

i wieku dzieci. Tradycyjnie poza prezentami dla najmłodszych, Mikołaj przyniósł każdej  

z 500 rodzin paczkę rodzinną, w której znalazły się produkty spożywcze, chemiczne  

i kosmetyki. Dodatkowym prezentem dla dzieci były bilety do kina „Bałtyk” w Łodzi  

i „Helios” w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

XVII. Tatuum wspiera Caritas 

Przed świętami Bożego Narodzenia marka Tatuum wsparła akcję charytatywną „Serce na 

Gwiazdkę”. W dniach 11 - 20 grudnia będą zbierane pieniądze dla dzieci i dorosłych – 



  

podopiecznych Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W łódzkich sklepach Tatuum ustawione 

zostały puszki ze znakiem Caritas, do których klienci mogli wrzucać pieniądze na wsparcie 

świątecznej akcji. Z zebranych środków zakupione zostały słodycze do paczek świątecznych 

dla podopiecznych Caritas. 

 

XVIII. Zbiórka Żywności Caritas 

W piątek i sobotę, 14 i 15 grudnia 2102 roku Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała 

zbiórkę żywności w ramach III Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas w Polsce. Na 

terenie naszej archidiecezji zbiórka prowadzona byłą w 50 sklepach Biedronka w Łodzi, 

Tomaszowie Mazowieckim, Brzezinach, Pabianicach, Łasku i Zgierzu, sklepach 

POLOmarket w Aleksandrowie Łódzkim, Andrespolu, Bełchatowie, Brzezinach, Łodzi, 

Pabianicach i Zgierzu, w sklepie Piotr i Paweł w Porcie Łódź oraz w sklepie Vobiano  

w Łasku. W naszej archidiecezji w zbiórkę zaangażowało się 600 wolontariuszy  

z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas. W wyniku zbiórki żywności udało się 

pozyskać ponad 11 ton artykułów spożywczych. Zgromadzona żywność przekazana została 

najuboższym mieszkańcom naszego regionu w formie paczek świątecznych oraz 

prowadzonego przez Caritas dożywiania dzieci i dorosłych. Z tej formy pomocy 

skorzystało 2500 podopiecznych.  

 
 

XIX. Spotkania wigilijne Caritas dla 500 osób 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia 

zorganizowała spotkania wigilijne dla różnych grup swoich 

podopiecznych i wolontariuszy. Łącznie przy wigilijnym stole 

Caritas zasiadło prawie 500 osób. Podopieczni Caritas znaleźli 

na wigilijnym stole tradycyjne potrawy, które przygotowała dla 

nich kuchnia Caritas: zupę grzybową lub czerwony barszcz, 

pierogi, smażonego, karpia, kapustę z grochem, śledzie. 

Zgodnie ze świąteczną tradycją nie zabrakło wspólnej 

modlitwy, opłatka, życzeń, choinki i gwiazdkowych prezentów. 

 

XX. mBank wspiera Caritas w Polsce na święta 

W 2012 roku mBank postanowił wesprzeć wraz z Caritas w Polsce najbardziej 

potrzebujących ludzi. Zarząd banku przekazał pieniądze dla dzieci z najuboższych domów  

i zaprosił swoich klientów do wsparcia ubogich. Klienci mBanku otrzymali w tym roku 

kartkę z życzeniami oraz z informacją o możliwości przekazywania Caritas dowolnej kwoty, 

a wszystko po to, by "święta były niezapomniane, spędzone w atmosferze pełnej radości  

i szczerego, dziecięcego śmiechu" – jak możemy przeczytać w świątecznej kartce mBanku.  

 



  

XXI. Wolontariusze Caritas pomogli w wigilii charytatywnej Radia Łódź 

W dniu 20 grudnia 2012 roku, o godz. 14.00 w Centrum 

Konferencyjno-Wystawienniczym Między-narodowych 

Targów Łódzkich odbyła się wigilia charytatywna. Radio 

Łódź S.A. zorganizowało wigilię charytatywną dla ubogich, 

starszych i samotnych osób. Organizacyjnie wydarzenie 

wsparli jak co roku pracownicy i wolontariusze łódzkiej 

Caritas i łódzkiego oddziału PCK. Po podzieleniu się 

opłatkiem, wysłuchaniu kolęd i wieczerzy wigilijnej, 

uczestnicy spotkania otrzymali paczki żywnościowe. 

 

XXII. 1% dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego 

 

 

W 2012 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, 

łódzkich szkołach i uczelniach, w siedzibach zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw  

i instytucji, 

 prezentacja działalności Caritas z informacją o możliwości wsparcia 1% podatku na 

antenie Radia Plus Łódź 

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

antenie Radia Łódź, Radia Niepokalanów 

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

na antenie TVP Łódź 

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

„Gazety Wyborczej”, „POLSKA Dziennik Łódzki”, „Dziennik Polska Świat”, 

„FAKT”, „Forbs” 

 prezentacja działalności Caritas z informacją o możliwości wsparcia 1% podatku na 

łamach 12-stronicowej gazety „BEZ RESZTY”, wydanej przez łódzką Caritas  

w nakłądzie 50.000 egzemplarzy 

 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 i w portalu Archidiecezji Łódzkiej 



  

WW  22001122  rrookkuu  pprraaccoowwnniiccyy  DDzziiaałłuu  PPrroojjeekkttóóww  CCaarriittaass  

AArrcchhiiddiieecceezzjjii  ŁŁóóddzzkkiieejj  wwssppóółłpprraaccoowwaallii  pprrzzyy  ttwwoorrzzeenniiuu,,  

rreeaalliizzaaccjjii  ii  rroozzlliicczzaanniiuu  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  ddzziiaałłaańń::  

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

Na rachunek Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęła 

kwota 277 tysięcy złotych. 

W 2012 roku kościelne organizacje pożytku publicznego działające na terenie archidiecezji 

łódzkiej zorganizowały wspólną kampanię promującą przekazywanie 1% podatku pod hasłem 

Twoja Diecezja – Twoja Decyzja. Na kampanię złożyły się spoty telewizyjne w TVP Łódź, 

materiały dźwiękowe i video oraz przygotowany wspólnie program komputerowy do 

wypełnienia formularzy PIT za rok 2011. W ramach kampanii, w nakładzie 20 tysięcy 

egzemplarzy, ukazało się specjalne wydanie gazety "Katol". W parafiach znalazły się też 

specjalne plakaty zachęcające do przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego. 

 

 

 

 

IV DZIAŁ PROJEKTÓW 

 

I. 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: 50 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 



  

II. Prowadzenie dziennego domu pomocy (Dom Dziennego Pobytu, 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  

w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej, pomagano  

w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, zapewniono opiekę pielęgniarską.    

Liczba beneficjentów: 72 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

III. Aktywni seniorzy 

Cel: promowanie aktywności i samorozwoju w wieku dojrzałym. Uczestnicy projektu wzięli 

udział w kursie komputerowym, szkoleniu z prawnikiem oraz w zajęciach z metod 

konstruktywnego spędzania wolnego czasu w tym: warsztaty, piesza wycieczka po Łodzi  

z przewodnikiem oraz szkolenie z podstawowych aspektów wolontariatu. 

Liczba beneficjentów: 18 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej 

 

IV. Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa 

Cel: umożliwienie osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  

w rozwiązywaniu swoich problemów, konsultacji z psychologiem, prawnikiem, kuratorem 

zawodowym. Przeprowadzonych 495 godziny konsultacji, w tym: 152 godziny prawnych,  

126 godzin psychologicznego, 217 godzin kuratora zawodowego.  

Liczba beneficjentów: 219 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

V. Poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz 

doświadczających przemocy w rodzinie 

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

doświadczających przemocy w rodzinie konsultacji prawnych i socjalnych. Odbyło się  

50 godzin konsultacji prawnika oraz 22 godziny konsultacji pracownika socjalnego.   

Liczba beneficjentów: 108 

Źródło finansowania: Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

VI. 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. Odbyło się 108 godzin konsultacji.  

Liczba beneficjentów: 60 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji UMŁ, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

VII. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 

realizowanej przez wychowawcę 



  

Cel: umożliwienie dzieciom z biednych, niewydolnych wychowawczo rodzin 

konstruktywnego spędzania czasu wolnego poprzez m.in.: organizowanie zajęć edukacyjnych. 

Udział w proponowanych zajęciach pozwolił na rozwinięcie zainteresowań dzieci  

i młodzieży, zmotywowanie ich do poszukiwania własnego hobby.  

Liczba beneficjentów: 45 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

VIII. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzenie 

Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Czarnieckiego 4 

Cel: udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym od 6/7 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 ich potrzeb i możliwości intelektualnych, manualnych i fizycznych. 

Dzieci codziennie otrzymywały posiłek, pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne, by lepiej 

mogły funkcjonować w społeczeństwie i konstruktywnie rozwiązywać problemy. 

Liczba beneficjentów: 42 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

IX. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzenie 

Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Piotrkowska 85 

Cel: udzielanie niezbędnego wsparcia dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym od 3 do 

16 lat, posiadającym trudności w nauce lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzieci 

objęte były wszechstronną opiekę dydaktyczną, wychowawczą i materialną. Zajęcia 

dostosowane były do ich indywidualnych potrzeb, a także możliwości intelektualnych. Dzieci 

codziennie otrzymywały posiłek, pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne, by lepiej mogły 

funkcjonować w społeczeństwie i konstruktywnie rozwiązywać problemy.  

Liczba beneficjentów: 87 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

X. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzenie 

Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Gdańska 111 

Cel: udzielanie niezbędnego wsparcia i pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym  

i szkolnym od 3 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 

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

emocjonalne, by lepiej mogły funkcjonować w społeczeństwie i konstruktywnie rozwiązywać 

problemy. Wychowankowie świetlicy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, niepełnych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem, przestępczością.    

Liczba beneficjentów: 74 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

XI. 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 UMŁ, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

XII. Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 

podopiecznych świetlic (Łask Kolumna) 

Cel: zapewnienie dzieciom 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 „Czarne 

stopy”. 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: 36 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej 

 

XIII. Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 

(Drzewociny) 

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

niewydolnych wychowawczo ubogich konstruktywnych form spędzania czasu wolnego 

podczas wakacji letnich z dala od środowiska, w którym się wychowują. Podczas kolonii 

realizowany był program „Oto Polska – podróż z Koziołkiem Matołkiem”. 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 poprzez udział  

w zajęciach plastycznych, tanecznych.   

Liczba beneficjentów: 40 

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XIV. Pomoc świąteczna 

Cel: przygotowanie paczek żywnościowych dla dzieci - podopiecznych specjalistycznych 

świetlic środowiskowych Caritas, Punktu Wsparcia „Przystanek 13”, Punktu Pomocy 

Charytatywnej. Produkty zostały dystrybuowane również w ramach akcji „Serce na 

gwiazdkę”, która odbyła się w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, 

Łasku i Zgierzu. Produkty zakupione w ramach projektu stanowiły uzupełnieniem do 

zabawek, gier i ubranek. 

Liczba beneficjentów: 1325 

Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

XV. Wolontariat na miarę 

Cel: promowanie idei bezinteresownego pomagania poprzez organizowanie szkoleń dla 

wolontariuszy chcących pomagać, koordynowanie i wspieranie ich wolontaryjnej pracy oraz 

kierowanie ich do osób/instytucji oczekujących wsparcia.  

Liczba beneficjentów: 50 



  

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej  

 

XVI. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka pomocy wolontaryjnej 

Cel: wsparcie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w wypełnianiu 

ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez wolontariuszy. Cel realizowano poprzez 

kierowanie wolontariuszy do rodzin pełniących pieczę zastępczą i wspieranie dzieci poprzez 

odrabianie z nimi lekcje oraz spędzając konstruktywnie czas wolny. 

Liczba beneficjentów: 50 

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

Łódzkiej  

 

XVII. Akademia życia 

Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt jest kierowany do osób w wieku 18 - 25 lat, zagrożonych lub dotkniętych 

wykluczeniem społeczny, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, dorastały  

w rodzinach niewydolnych wychowawczo, w których pojawiła się przemoc lub problem 

alkoholowy, są podopiecznymi, albo opuszczają ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i domy 

dziecka. Celem przedsięwzięcia jest nabycie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych  

i umiejętności społecznych, koniecznych do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi  

w projekcie zatrudnienie znalazło 17 osób. 

Liczba beneficjentów: 60 osób 

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. 

 

XVIII. Akademia życia 2 

Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt jest kierowany do osób w wieku 18 - 25 lat, zagrożonych lub dotkniętych 

wykluczeniem społeczny, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, dorastały  

w rodzinach niewydolnych wychowawczo, z problemem przemocy lub problem 

alkoholowym, są podopiecznymi, albo opuszczają ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i domy 

dziecka.  

Liczba beneficjentów: 60 osób 

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. 

 

XIX. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III 

Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ruchowo. W ramach 

projektu beneficjenci korzystali z następującego rodzaju wsparcia: szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe, szkoleń zawodowych, staży rehabilitacyjnych; wsparcia  

w kontynuacji edukacji, pomocy w zakupie sprzętu umożliwiającego podjęcie pracy oraz 

naukę, zajęć warsztatowych: psychologicznych, doradztwa zawodowego, prawnych, 

konsultacji indywidualnych m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem. 

Wsparciem objęci zostali również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. 

Liczba beneficjentów: 58 

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.  Lider projektu: PFRON, 



  

partnerzy Caritas Polska, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC 

MALTAŃSKA, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji w Warszawie 

 

XX. Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym 

i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) 

Cel: zapewnienie mieszkańcom dzielnic Łódź Bałuty i 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 58 430 posiłki. 

Liczba beneficjentów: 194 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

XXI. Realizacja programu osłonowego pn.: „Punkt Pomocy Charytatywnej” 

Cel: wsparcie osób biednych, niezamożnych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez 

doraźną pomoc rzeczową, wsparcie doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę 

podopiecznych. 

Liczba beneficjentów: 3380 

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXII. 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 40 podmiotów z Łodzi. 

Liczba beneficjentów: 11788  

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

Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXIII. Dystrybucja żywności 

Cel: wsparcie osób ubogich, bezdomnych, chorych poprzez różne formy dystrybucji 

żywności. Cele zostały zrealizowane poprzez wydawanie pieczywa, wydawanie paczek 

żywnościowych oraz paczek na święta; wydawanie ciepłego posiłku oraz paczek na weekend 

oraz dni wolne do pracy. 

Liczba beneficjentów: 380 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej  

 

XXIV. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze 

środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – cykl imprez dla 

podopiecznych Caritas 

Cel: wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez młodzież ze środowisk 

zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną, która wykazuje chęć dalszego kształcenia 

się i rozwoju osobistego poprzez podejmowanie działań aktywnego wypoczynku 

ukierunkowanego na przeciwdziałanie zachowaniom zagrażającym zdrowiu. Cel został 

zrealizowany poprzez przeprowadzenie seminarium na temat uzależnień oraz organizację  

i uczestnictwo w pieszym rajdzie po terenie Wzniesień Łódzkich oraz w spływie kajakowym 

rzeką Pilicą. 

Liczba beneficjentów: 15 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji UMŁ, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 



  

XXV. Kompleksowa terapia obrzęku limfatycznego pacjentom z chorobą nowotworową 

w warunkach domowych 

Cel: zapewnienie kompleksowej terapii dla osób, u których stwierdzono obrzęk limfatyczny 

spowodowany chorobą nowotworową. Terapia obejmowała wsparcie chorych w obszarze 

fizycznym – wdrożenie kompleksowych zabiegów fizjoterapeutycznych mających na celu 

zmniejszenie lub wyeliminowanie obrzęku limfatycznego oraz wsparcie psychologiczne 

beneficjentów projektu w obszarze emocjonalnym – akceptacji niepełnosprawności, poprawy 

woli systematycznego leczenia.   

Liczba beneficjentów: 21 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXVI. Zapewnienie opieki psychologicznej osobom z chorobami nowotworowymi i ich 

rodzinom oraz zapewnienie pacjentom 

Cel: wsparcie chorych z chorobą nowotworową, także leczonych paliatywnie (pacjentów 

Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas) oraz ich rodzin poprzez udzielanie konsultacji 

i prowadzenie różnych form terapii psychologicznej oraz rehabilitowanie chorych  

w warunkach domowych. Pomoc psychologiczna była realizowana w formie wizyt 

domowych psychologa, wsparcie rehabilitacyjne zostało realizowane poprzez prowadzenie 

rehabilitacji w formie wizyt domowych fizjoterapeutów.  

Liczba beneficjentów: 25 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
 

XXVII. Pomoc świąteczna 

Cel: przygotowanie paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Osoby 

niepełnosprawne były podopiecznymi Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla 

Osób Niepełnosprawnych oraz Punktu Pomocy Charytatywnej. Dzieci, które otrzymały 

paczki były podopiecznymi specjalistycznych świetlic środowiskowych Caritas, Punktu 

Wsparcia „Przystanek 13”, Punktu Pomocy Charytatywnej. Produkty zakupione w ramach 

projektu stanowiły również uzupełnieniem do paczek (artykuły chemiczne dla dorosłych oraz 

zabawki, gry i ubranka dla dzieci) przygotowywanych w ramach akcji „Serce na gwiazdkę”, 

która odbywała się w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku  

i Zgierzu. 

Liczba beneficjentów: 1955 
Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXVIII. Rehabilitacja lecznicza poza domem osoby niepełnosprawnej 

Cel: poprawa stanu psychofizycznego dzieci w wieku 3 – 21 lat z dziecięcym porażeniem 

mózgowym. W ramach projektu przeprowadzono 100 godzin rehabilitacji dla 10 dzieci (po 10 

godzin na dziecko). Dzięki realizacji projektu podniosła się sprawność fizyczna uczestników, 

poprawiło się ich samopoczucie oraz towarzyszącym im rodzicom.   

Liczba beneficjentów: 10 

Źródło finansowania: Wydział Spraw Społecznych UMŁ, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXIX. Szlakiem bez barier 

Cel: promowanie wśród osób niepełnosprawnych turystyki oraz aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Wyjazd został zorganizowany w czerwcu 2012, wzięły w nim udział zarówno 

osoby pełnosprawne – uczestnicy projektu dla bezrobotnych oraz  

Liczba beneficjentów: 34 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej 



  

 

XXX. Profesjonalny opiekun osób starszych 

Cel: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez umożliwienie udziału  

w szkoleniach osobom zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych  

w zawodzie opiekuna osób starszych. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach  

z zakresu rozwoju osobistego, warsztatach doradczych, szkoleniu z zakresu prawa pracy  

i kursie komputerowym. 

Liczba beneficjentów: 15 

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXXI. Wycieczka integracyjna do Częstochowy 

Cel: integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, będącymi pod opieką Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej Parafialnych Zespołów Caritas z terenu województwa łódzkiego. Cel 

zrealizowany został poprzez organizację wycieczki, która odbyła się 10 listopada 2012. 

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Jasnej Góry, wzięcia udziału w mszy świętej oraz 

drodze krzyżowej.  

Liczba beneficjentów: 50 

Źródło finansowania: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej. 

 

XXXII. Działania rozwijające sposoby i umiejętności spędzania czasu wolnego u 

dzieci najmłodszych 

Cel: Głównym celem realizacji zadania był rozwój sposobów i umiejętności spędzania czasu 

wolnego u dzieci najmłodszych, pochodzących ze środowisk zagrożonych alkoholizmem  

i patologią społeczną poprzez działania umożliwiające rozwój relacji pomiędzy 

podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu i Świetlic Środowiskowych dla dzieci wieku 

przedszkolnym.  

Liczba beneficjentów: 14 

Źródło finansowania: Wydział Edukacji UMŁ, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXXIII. Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku 

emerytalnym – osoby korzystające ze wsparcia Biura Wolontariatu  

Cel: aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do wyjścia z izolacji. Cel był realizowany poprzez organizowanie spotkań 

Klubu Dyskusyjnego, organizację wyjść (m.in. do kina, teatru, itp.), wycieczki  

z przewodnikiem po Łodzi oraz organizację spotkania wigilijnego. 

Liczba beneficjentów: 20 

Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

XXXIV. Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku 

emerytalnym – podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób Osieroconych 

działającym przy Zespole Domowej Opieki Hospicyjnej 

Cel: aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym poprzez konstruktywne spędzanie 

czasu wśród opiekunów osób pozostających pod opieką hospicjum oraz osobom w żałobie po 

śmierci osób bliskich. Cel został zrealizowany poprzez prowadzenie Grup Wsparcia dla osób 

w żałobie, spotkania Klubu Osieroconego, organizowanie wyjść do obiektów kulturalno–

oświatowych na terenie Łodzi, spotkań okolicznościowych.   

Liczba beneficjentów: 80 

Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 



  

 

XXXV. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 

Cel: objęcie doraźną pomocą osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością wychodzących  

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

ciepły posiłek oraz wsparcie merytoryczne. 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: 180 

Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

 

XXXVI. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. 

Cel: objęcie doraźną pomocą osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością wychodzących 

 z bezdomności. Beneficjenci zostali objęci wsparciem merytorycznym, otrzymali paczki 

żywnościowe, paczki ze środkami czystości i higieny, odzież, dofinansowanie do opału oraz 

umożliwiono korzystanie z pralni i prysznica. Dzięki realizacji zadania poprawiła się higiena 

beneficjentów (, poprawiły się warunki bytowe oraz kondycja psychofizycznej. Beneficjenci 

zostali motywowani do zmiany swojej sytuacji życiowej.  

Liczba beneficjentów: 500 

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej 

 

XXXVII. Regionalny Dzień Dziecka - bal w Bajkowej Krainie 

Cel: w sposób szczególny uczczenie Światowego Dnia Dziecka, poprzez umożliwienie 

dzieciom z ubogich rodzin udziału w fantastycznej zabawie, poczucie się wyjątkowymi. Na 

placu udało się zgromadzić ponad 3000 dzieci. Wszyscy mali goście otrzymali prezent  

w formie paczki ze słodyczami.  

Liczba beneficjentów: 3000 

Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, sponsorzy, 

darczyńcy, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
  

DDzziiaałłaanniiaa  ppoozzaa  pprroojjeekkttoowwee  
  

PPrraaccee  SSppoołłeecczznniiee  UUżżyytteecczznnee  

Program Prace Społecznie Użyteczne jest realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 

102/102A. W roku 2012 realizacja programu rozpoczęła się w lutym. Od do połowy grudnia 

w programie brało udział 12 osób, które przepracowały na rzecz Caritas 2579 godzin.  

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy  

w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

 

V OŚRODKI CARITAS 

 

A OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYPOCZYNKOWY  

W DRZEWOCINACH 

I. W 2012 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

1. Budynek „A” 



  

a. Odmalowana została jadalnia i sala kominkowa. Wymieniono koce w pokojach 

gościnnych. Pokoje wyposażono w lampki nocne. 

2. Budynek „B” 

a. Dokonano naprawy ubytków pokrycia dachowego. Odmalowano pokoje gościnne  

i korytarze. Wymieniono materace w pokojach gościnnych. Przygotowany został 

projekt przebudowy parteru budynku w części z gabinetem lekarskim. 

3. Budynek rehabilitacyjny 

a. Przygotowano budynek rehabilitacyjny do turnusów. W 2012 roku w budynku 

przeprowadzono rehabilitację podczas 5 turnusów rehabilitacyjnych. 

4. Kuchnia 

a. Dokonano przeglądu i niezbędnych napraw urządzeń kuchennych. Odmalowano 

pomieszczenia zaplecza kuchennego. 

5. Teren zewnętrzny 

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

oraz zestaw huśtawek) do sezonu. 

b. Naprawiono i zaimpregnowano drewniane elementy wyposażenia i wystroju ośrodka. 

c. 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). 

d. Wykonano deratyzację i dezynsekcję całego ośrodka. 

e. Wykonano przegląd instalacji kominowej i gazowej w ośrodku. 

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

wokół zbiornika. 

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

kempingowych. 

h. Oczyszczono koryto i nabrzeża rzeki na terenie ośrodka. 

 

II. W 2012 roku ośrodek przyjął ogółem 1170 osób w tym m.in.:  

1. 416 dzieci i młodzieży 

2. 200 osób niepełnosprawnych 

 

III. Ważne wydarzenia w ośrodku w 2012 roku: 

1. Zorganizowano 5 turnusów rehabilitacyjnych (1 dla dzieci z dziecięcym porażeniem 

mózgowym, 4 dla seniorów).  

2. Zorganizowano 3 turnusy kolonijne dla dzieci. 

3. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków dla ośrodka. Złożyliśmy 

wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi o pożyczkę na realizację inwestycji. Wniosek otrzymał pozytywną opinię  

i przygotowana została umowa pożyczki 

 

B OŚRODEK KOLONIJNY W ŁASKU-KOLUMNIE 

I. W 2012 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

1. Wykonano niezbędne naprawy wyposażenia w pomieszczeniach mieszkalnych 

ośrodka.  

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

wykonane zostały przeglądy instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej (z 

niezbędnymi naprawami). Wymieniono materace i koce w pokojach mieszkalnych. 



  

Naprawione i pomalowane zostały drewniane elementy wyposażenia na terenie 

ośrodka. 

3. W 2012 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku turnusy kolonijne: dla dzieci  

z domów dziecka, prowadzony przez s. Barbarę Sitek (50 osób) oraz dla 

podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas (40 osób). W sezonie letnim  

w ośrodku przebywali również podopieczni Sióstr Misjonarek Miłości (40 osób). Poza 

sezonem odbyły się warsztaty dla podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas  

i spotkania różnych grup z terenu archidiecezji łódzkiej. 

 

VI ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 

I. Status i historia 

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej (w skrócie ZDOH-Caritas) działa w strukturze Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej nieprzerwanie od 11 lutego 1995 roku. Zgodnie ze swoim statutem 

prowadzi działalność mającą na celu udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, 

socjalnej i duchowej osobom znajdującym się w zaawansowanym okresie nieuleczalnych 

chorób (głównie nowotworowych) oraz ich rodzinom. Od 1 marca 2000 roku ZDOH-

Caritas, jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ-Caritas - wpisany do rejestru 

Wojewody Łódzkiego od 1995) świadczy usługi medyczne dla pacjentów m. Łodzi  

w ramach hospicjum domowego, w oparciu o umowy podpisywane z Narodowym 

Funduszem Zdrowia (dawniej Łódzką Regionalną Kasą Chorych). Od 01.01.2005 r. NZOZ-

Caritas udziela również porad w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej. Z dniem 1.07.2011 

r. na mocy ustawy „O działalności leczniczej” Caritas Archidiecezji Łódzkiej stał się 

podmiotem leczniczym, zaś NZOZ – Caritas jego przedsiębiorstwem, w którym prowadzona 

jest działalność lecznicza. NZOZ-Caritas prowadzi także działalność szkoleniową  

i formacyjną. 

 

II. Źródła i wielkość finansowania 

1. Głównym źródłem finansowania NZOZ-Caritas są wpływy z realizacji umów 

zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

osobom ubezpieczonym, w 2012 r, obejmowały one 88,11% wszystkich przychodów. 

2. Na 2012 rok zakontraktowano w NFZ świadczenia medyczne na łączną kwotę: 

718.472,00 zł (w tym: świadczenia w hospicjum domowym – 712.862,00 zł; świadczenia 

w poradni – 5610,00 zł). Umowę zrealizowano w 100 % (różnica pomiędzy wartością 

umowy a przychodami w kwocie 180 zł wyniknęła z konieczności zwrotu do NFZ  

w 2012 roku 180 zł za błędnie rozliczone świadczenie wykonane w 2011 roku).  

3. Środki na działalność NZOZ-Caritas czerpał również z dotacji i darowizn finansowych 

oraz rzeczowych przekazywanych głównie przez osoby fizyczne i prawne. Wielkość 

wpływów z tego źródła w 2012 roku wyniosła 87.482,63 zł. Największe wpływy w tej 

grupie przychodów to: 

a. dotacja z Kurii na wynagrodzenie kapelana (40.205,20), 

b. wpłaty od p. Bogumiły Gralińskiej-Walczak (20.000,00), 

c. pieniądze zebrane podczas kwest organizowanych przez hospicjum i szkolne koła 

Caritas w ramach akcji Pola Nadziei (11.957,56), 

d. darowizna Polskiej Grupy Energetycznej Obrót SA (5000,00). 



  

Darowizny i dotacje stanowiły 10,73 % wszystkich przychodów.  

4. Wśród darowizn rzeczowych wspomnieć należy przekazany przez Caritas Polska dla 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej sprzęt medyczny zakupiony ze środków pochodzących  

z 1%, w tym 5 łóżek rehabilitacyjnych i 5 koncentratorów tlenu, który to sprzęt został 

użyczony hospicjum. 

5. Kolejnym źródłem finansowania działalności były dotacje w ramach realizowanych przez 

i na rzecz NZOZ-Caritas projektów: 1) Umowa zawarta pomiędzy Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na zakup leków i drobnego 

sprzętu medycznego dla hospicjum na kwotę 7.000,00 zł; 2) projekt „Zapewnienie 

kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego pacjentom z chorobą nowotworową  

w warunkach domowych” realizowany ze środków Województwa Łódzkiego; 3) projekt: 

„Zapewnienie opieki psychologicznej osobom z chorobami nowotworowymi i ich 

rodzinom oraz zapewnienie pacjentom rehabilitacji w warunkach domowych”, 

finansowany przez Województwo Łódzkie; 4) projekt "Wsparcie społeczne dla osób  

z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym", finansowany przez 

Województwo Łódzkie. Sprawozdanie finansowe z realizacji wszystkich powyższych 

projektów zawarte jest w sprawozdaniu Caritas Archidiecezji Łódzkiej, która, jako strona 

umowy, realizowała projekty i dysponowała przyznanymi środkami finansowymi.  

 

III. Personel 

NZOZ-Caritas zatrudniał w ciągu 2012 r. łącznie 23 osoby. Pracowników etatowych było 

12 (w tym 10 w pełnym wymiarze godzin), zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę 

o dzieło – 11 osób (w tym 8 przez cały rok). Stały skład zespołu w 2012 r. to: 4 lekarzy,  

6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, psycholog, pracownik socjalny, kapelan, 4 pracowników 

administracji, pracownik gospodarczy. W 2012 roku nie było zmian kadrowych  

w hospicjum. 

 

IV. Charakterystyka udzielanej pomocy  

1. 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 na dwa tygodnie i 2 pielęgniarskie w tygodniu. Mógł 

również bezpłatnie korzystać ze specjalistycznego sprzętu wypożyczanego mu do domu 

(łóżka, 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. 

Rodziny pacjentów są dodatkowo wspierane w opiece nad bliskimi przez 

przeszkolonych wolontariuszy. 

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

żałoby. Specjalnie przeszkolona grupa wolontariuszy zajmuje się wspieraniem 

członków osieroconych rodzin, wymagających pomocy w okresie żałoby. 

Organizowane są grupy wsparcia w osieroceniu i w żałobie, prowadzone są działania 

formacyjne i integracyjne, działa „Klub Osieroconych” aktywizujący osoby, które już 

poradziły sobie ze stratą najbliższych i chcą pomagać innym.  



  

 

V. Zakres udzielonej pomocy w 2012 r. 

1. W 2012 roku pod opieką NZOZ-Caritas znajdowało się łącznie 269 chorych  

(w poprzednim roku - 245); z czego w hospicjum domowym – 235 chorych, zaś  

w Poradni Medycyny Paliatywnej – 60 chorych (łączna liczba pacjentów nie jest sumą 

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

nimi przekwalifikowywani z poradni do hospicjum domowego lub odwrotnie –  

w zależności od stanu zdrowia i potrzeb pielęgnacyjnych). 

2. W jednym czasie pod opieką hospicjum domowego znajdowało się średnio 44 

pacjentów, co dało łącznie w ciągu roku 15977 osobodni opieki (w 2011 r. – 14430). 

Umowa z NFZ na 2012 r. została przekroczona o 480 osobodni; W ciągu całego roku 

wszyscy członkowie zespołu medycznego odbyli 7561 wizyt w domach chorych, w tym 

6623 wizyty lekarskie i pielęgniarskie (wymagania minimalne przekroczono o 991 

wizyt). 

3. Przez cały rok udzielono 299 porad (lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych, 

fizjoterapeutycznych i socjalnych) w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej, zarówno 

w gabinecie jak i w domu (w tym 151 lekarskich, które jako jedyne są finansowane 

przez NFZ). Konsultacje psychologiczne były udzielane także rodzinom i bliskim 

pacjentów w ramach projektu realizowanego od czerwca do grudnia. 

 

VI. Wolontariat 

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

Struktura wolontariatu ZDOH-Caritas składa się z trzech grup wolontariuszy:  

1) medycznych, czyli sprawujących domową opiekę nad chorymi, 2) wspomagających, 

czyli wspierających rodziny pacjentów oraz inne działania hospicjum, np. pomoc 

osieroconym, pomoc w biurze, 3) akcyjnych, czyli biorących udział jedynie w akcjach, 

takich jak kwesty, koncerty, festyny itp.. W 2012 roku w ZDOH-Caritas posługiwało 

regularnie 58 wolontariuszy oraz kilkunastu wykładowców kursu podstawowego  

i szkoleń dodatkowych. Spośród wolontariuszy stale współpracujących w 2012 roku - 

19 to opiekunowie chorych w domach (wolontariusze medyczni), a 39 to wolontariusze 

wspomagający. Doraźnie w trakcie organizowanych akcji hospicjum wspierali również 

wolontariusze z Biura Wolontariatu Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas, ich liczba 

zmieniała się w zależności od zasięgu akcji od kilku do kilkudziesięciu osób.  

2. Bezpośrednim wsparciem wolontariuszy objęto w 2012 roku 41 pacjentów oraz 50 

członków rodzin chorych. 

3. Wolontariusze hospicyjni przygotowywani są do posługi wolontaryjnej w czasie 10-

miesięcznego kursu organizowanego rokrocznie od 1995 r.  

4. Spośród 13 osób, które ukończyły kurs prowadzony w 2011 roku, 6 podjęło współpracę 

z hospicjum w roku 2012. Od początku 2012 roku zmieniono formułę kursu, dzieląc go 

na trzy moduły. Ukończenie pierwszego, najbardziej wstępnego, pozwala na 

uczestnictwo w wolontariacie akcyjnym; ukończenie dwóch modułów daje prawo do 

zostania wolontariuszem wspomagającym; zaś ukończenie wszystkich trzech modułów 

uprawnia do podjęcia wolontariatu domowego i opieki nad pacjentami. Nabór na 



  

ubiegłoroczny kurs prowadzony był za pośrednictwem ogłoszeń w parafiach  

i w mediach, głównie katolickich, a także informacji zamieszczanych w internecie. 

5. Na kurs (rozpoczęty 10 stycznia 2012 r.) zapisało się 36 osób. Moduł I ukończyło 36 

słuchaczy, moduł II – 18 i moduł III – 9. Współpracę z hospicjum, na początku  

w formie stażu, podjęło 5 absolwentów kursu 2012 r. 

 

VII. Formacja 

1. ZDOH-Caritas prowadził w 2012 roku szereg działań służących formowaniu swoich 

członków: 

a. W dniach 31.05. – 04.06.2012 – z okazji dwunastej rocznicy zawierzenia hospicjum 

Niepokalanemu Sercu Maryi zorganizowano autokarową pielgrzymkę wolontariuszy 

do Lwowa. Głównymi jej organizatorami byli  

b. Piotr Soból CP – kapelan ZDOH Caritas oraz wolontariuszka Wiesława Sobierajska. 

W pielgrzymce wzięło udział 47 osób, w tym dwunastu wolontariuszy ZDOH Caritas 

oraz chórzyści z Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. W czasie Mszy Świętej 

w Katedrze Lwowskiej dokonano corocznego ponowienia aktu zawierzenia 

pracowników, wolontariuszy i podopiecznych ZDOH Caritas Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny. Uczestnicy pielgrzymki modlili się na Cmentarzu 

Łyczakowskim oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Orląt 

Lwowskich. Podczas pielgrzymki zwiedzano również Krzemieniec, Poczajów, 

Żółkiew. 

c. zorganizowano trzy wyjazdowe, dwudniowe Dni Skupienia w ośrodku Caritas  

w Drzewocinach. Skupienia prowadzili kapłani: o. Juliusz Różycki OP, Ks. Grzegorz 

Kopytowski, o. Sebastian Walak CP. Brali w nich udział pracownicy i wolontariusze 

ZDOH-Caritas, kandydaci na wolontariuszy oraz przedstawiciele innych ośrodków 

hospicyjnych z Łodzi i regionu. 

d. zorganizowano 10 spotkań roboczych całego zespołu (personel + wolontariusze), na 

których omawiano bieżące zadania i problemy posługi, spotkania poprzedzała zawsze 

adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Caritas. 

e. w każdy poniedziałek zbierała się na wspólnej modlitwie i rozważaniach Słowa 

Bożego grupa modlitewna, w tym raz w miesiącu na spotkaniu biblijnym z udziałem 

kapelana o. Piotra Sobola CP. 

f. odprawionych zostało 9 Mszy Świętych w intencji chorych i posługujących oraz  

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

111, a także 6 w kaplicy ośrodka w Drzewocinach, za posługujących oraz za zmarłych 

współpracowników hospicjum. Msze Święte celebrował w większości Kapelan 

hospicjum o. Piotr Soból CP oraz kapłani prowadzący skupienia. 

g. zgodnie z kilkuletnim zwyczajem 3.11.2012 r. w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej 

odprawiona została koncelebrowana Msza Święta w intencji łodzian, przeżywających 

żałobę i ich bliskich zmarłych.  

h. zorganizowano 6 cyklicznych spotkań wolontariuszy z grupą rodzin osieroconych (po 

mszach św. w intencji zmarłych-podopiecznych hospicjum), a także spotkania 

okolicznościowe z okazji świąt, poprzedzane Eucharystią. 3.11.2012 r. odbył się 



  

wykład dla osób w żałobie pt. „Nie jestem sam – świętych obcowanie”, który wygłosił 

kapelan ZDOH o. Piotr Soból CP 

i. przez cały rok działała grupa wsparcia dla osób w żałobie prowadzona przez 

przeszkolone wolontariuszki, koordynowana przez panią psycholog – Annę 

Nabiałkowską, wspierana dodatkowo przez kapelana o. Piotra Sobola. Spotkania 

grupy odbywały się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w Biurze 

Wolontariatu na ul. Piotrkowskiej 85. Osieroceni mogli również uczestniczyć w mniej 

formalnych spotkaniach Klubu Osieroconych, koordynowanego przez Marię 

Jakubowską, brać udział w wycieczkach, wspólnych wyjściach do teatru itp.  

Z pomocy mogły korzystać nie tylko osoby osierocone związane z hospicjum, ale 

wszystkie zainteresowane taką formą wsparcia. Działalność na rzecz osób 

przeżywających żałobę została częściowo sfinansowana z wymienionej w punkcie  

2 dotacji. 

2. W dniu 20 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem pacjentów, 

opiekunów, osób osieroconych, zespołu medycznego, wolontariuszy, wykładowców  

i sympatyków ZDOH Caritas. Spotkanie zostało poprzedzone Mszą Świętą celebrowaną 

w kaplicy Caritas. Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego 

Teatru Wielkiego w Łodzi pod kierunkiem Waldemara Sutryka. 

 

VIII. Szkolenia 

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

paliatywnej i hospicyjnej. 

a. W 2012 roku zorganizowano 8 spotkań szkoleniowych dla personelu medycznego  

i wolontariuszy ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej województwa łódzkiego, 

poruszających wybrane zagadnienia problematyki hospicyjnej, poprowadzili je 

specjaliści z różnych dziedzin, zarówno członkowie personelu Caritas, jak i osoby  

z zewnątrz. 

b. Wstęp na wykłady odbywające się w siedzibie Caritas na ul. Gdańskiej 111 w trzecie 

czwartki miesiąca był wolny; 

c. Warsztaty dla wolontariuszy, pracowników i osób osieroconych pt.: „Praca własna – 

moje trudności w pracy z pacjentem; Moja żałoba – jeszcze ciągle ją przeżywam.” 

odbyły się w dniach: 12-13 maja 2012 r. w Drzewocinach. Prowadzącym była dr 

Maria Rogiewicz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i wykładowca Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.  

d. Zorganizowano wspomniany wcześniej XVII kurs dla kandydatów na wolontariuszy, 

pt. „Podstawy pracy wolontariusza hospicyjnego” 

e. dr Iwona Sitarska i fizjoterapeuta Dariusz Jędrzejczyk przeprowadzili cykl zajęć dla 

studentów Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego z zakresu rehabilitacji  

w domowej opiece paliatywnej; 

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

również w innych szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje, 

organizowanych przez wiodące ośrodki hospicyjno-paliatywne w Polsce oraz 

konferencjach i spotkaniach dotyczących opieki hospicyjnej i wolontariatu 



  

g. Część personelu hospicjum uczestniczyła w charakterze wykładowców w dwóch 

szkoleniach z zakresu pielęgnacji oraz sposobów sprawowania opieki nad osobami 

starszymi i chorymi organizowanych przez inne jednostki Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej (OAZiS i Caritas Działalność Gospodarcza). Pracownice ZDOH-Caritas,  

w szczególności dr Iwona Sitarska i dr Anna Walczak-Grzelak były również 

odpowiedzialne za opracowanie programu tych szkoleń i nadzór merytoryczny nad 

nimi. 

 

IX. Inne działania 

1. 12.01.2012 r. odbył się Noworoczny Koncert Kolęd dla pracowników i podopiecznych 

Caritas A.Ł. w wykonaniu chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Kościele 

Rektoralnym Środowisk Twórczych w Łodzi, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 22. 

2. Akcja edukacyjno-charytatywna Pola Nadziei 

W roku 2012 ZDOH- Caritas w okresie wiosennym kontynuował rozpoczętą jesienią 

2011 roku we współpracy z Biurem Wolontariatu Caritas łódzką kampanię edukacyjno-

charytatywną Pola Nadziei, zaś jesienią rozpoczęto kolejną, czwartą już kampanię. 

Główne cele kampanii to: uwrażliwianie społeczeństwa na los osób cierpiących, 

przygotowanie dzieci i młodzieży do pomocy chorym i cierpiącym, edukacja dotycząca 

opieki nad nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami oraz pozyskiwanie środków 

finansowych dla hospicjum. Międzynarodowym znakiem akcji są żonkile, których 

kwitnące wiosną kwiaty mają przypominać o nadziei wiecznie odradzającego się życia, 

nadziei tak potrzebnej osobom cierpiącym, oczekującym pomocy i opieki, szczególnie 

w trudnym okresie umierania. Główne wydarzenia kampanii, jakie miały miejsce  

w 2012 roku to: 

a. II Publiczna Debata z cyklu Sobota dla Hospicjum pod patronatem: J. M. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego oraz 

Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej- ks. mgr. Jacka Ambroszczyka. Debata 

odbyła się 24 marca 2012 r. w Centrum Dydaktycznym UM w Łodzi przy ul. 

Pomorskiej 251. Temat: ,,Komunikacja społeczna w opiece paliatywno-hospicyjnej  

i opiece u kresu życia”. Debata poruszyła  tematykę różnych form i obszarów 

współpracy zespołów opiekuńczych z wolontariuszami oraz edukacyjną rolę 

wolontariatu. Partnerem debaty była „Fundacja Lubię Pomagać” z Gdańska.  

W debacie oprócz pracowników i studentów UM i oddziału onkologii Wojewódzkiego 

Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi wzięli udział goście z Zakonu Bonifratrów  

z Krakowa i Cieszyna, pracownicy i wolontariusze hospicjów łódzkich oraz hospicjów 

ze Zgierza, Pabianic, Radomia i Jaworzna, a także przedstawiciele Domów Opieki 

Społecznej z Łodzi i Cieszyna, 

b. Msze Święte: inaugurująca i kończąca akcję, odprawione w Łódzkiej Archikatedrze, 

c. Kwesty organizowane przez hospicjum oraz przez Szkolne Kola Caritas, 

d. Sadzenie cebulek żonkili na nowych i założonych wcześniej polach, m. in. w szkołach 

oraz przed Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM, 

e. Prelekcje i spotkania wolontariuszy hospicyjnych z uczniami placówek edukacyjnych, 



  

Misją i celem nadrzędnym zakładu jest promowanie ekonomii 

społecznej poprzez profesjonalną i kreatywną pracę na łódzkim rynku 

poligraficznym i uczestnictwo w projektach związanych z 

przedsiębiorczością społeczną, co pozwala nam prowadzić rzetelnie i 

efektywnie aktywizację zawodową, społeczną i rehabilitację leczniczą 

niepełnosprawnych pracowników Zakładu. 

f. konkurs dla szkół na dzieło literackie (wiersz, opowiadanie, scenariusz filmu lub spotu 

społecznego) oraz plastyczne (rysunek, plakat) dotyczące tematyki pomagania 

potrzebującym i opieki nad ciężko chorymi, 

g. piknik dla szkół biorących udział w konkursie, który odbył się w dniu 18 września na 

terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi, z wręczeniem nagród oraz 

dyplomów dla uczestników, 

h. koncert charytatywny dla hospicjum. 12.10.2012 w Centrum Kliniczno-

Dydaktycznym UM w Łodzi. Wystąpili: Chór Uniwersytetu Medycznego oraz zespół 

Stargazer.  

3. W okresie czerwiec 2012 – maj 2013 Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas 

uczestniczy w realizacji projektu Wolontariat Pracowniczy dla Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, którego celem jest podniesienie wśród pracowników i studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aktywności w zakresie wolontariatu 

pracowniczego, w tym działającego na rzecz hospicjum. Projekt otrzymał 

dofinansowanie ze środków krajowego Programu Operacyjnego „Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich” oraz jest wspierany ze środków własnych Fundacji dla Uniwersytetu 

Medycznego. W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia: 

a. Konkurs dla szkół na dzieło literackie (wiersz, opowiadanie, scenariusz filmu lub 

spotu społecznego) oraz plastyczne (rysunek, plakat) dotyczące tematyki pomagania 

potrzebującym i opieki nad ciężko chorymi, w ramach wiosennej edukacyjnej części 

kampanii Pola Nadziei 2011/2012, której koordynatorem jest Zespół Domowej Opieki 

Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej (ZDOH-Caritas).W konkursie 

uczestniczyło 44 uczniów z 9 szkół, ogółem wpłynęło 41 prac w 4-rech kategoriach 

artystycznych. 

b. Koncert charytatywny „Akademicy dla hospicjum” z okazji Światowego Dnia 

Hospicjum – 12.X.2012. 

c. Szkolenie dla wolontariuszy ZDOH chętnych do edukowania młodzieży w szkołach 

różnego stopnia, na tematy związane z ludzkim cierpieniem, chorowaniem i śmiercią 

oraz działalnością hospicjów - 16 godz. szkolenia w dniach 8 i 15 grudnia 2012. 

d. Warsztaty dla studentów i lekarzy „Komunikowanie się w opiece onkologicznej i 

paliatywnej – przekazywanie niepomyślnych wiadomości – 16 godz. w dniach 10-11 

listopada 2012. 

 

VII ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 



  

I. Działalność Zakładu 

W 2012r w zakładzie zatrudnione były 32 osoby niepełnosprawne ze znacznym, 

umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. 

 
II. Rehabilitacja zawodowa 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu wspieranie osoby niepełnoprawnej w procesie 

rozwoju zawodowego i osobistego w efekcie, którego zwiększa ona swoje szanse 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W tym cel podjęto szereg ściśle powiązanych ze 

sobą działań. Realizowane działania obejmowały cztery obszary: 

1. Spotkania Indywidualne 

a. Na przestrzeni roku z każdym z pracowników prowadzono indywidualne poradnictwo 

zawodowe  

w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zawodowe i pozazawodowe, posiadane 

kwalifikacje  

i możliwości pracowników Zakładu. Podczas spotkań poruszano następujące tematy 

związane z rozwojem zawodowym pracowników:  

 określenie predyspozycji zawodowych, 

 określenie potrzeb szkoleniowych, 

 organizacja wykonywanej pracy,  

 samoocena,  

 rozszerzenie samowiedzy szczególnie w zakresie znajomości własnych zasobów, 

potrzeb, wartości, możliwości podnoszenia kwalifikacji, 

 postrzeganie siebie, jako pracownika, 

 motywowanie do pracy i podjęcia działań samorozwojowych. 

 radzenie sobie z niepokojem w miejscu pracy 

b. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów doradczych w trakcie spotkań 

indywidualnych prowadzono również rozmowy odnoszące się do sytuacji życiowej  

i rodzinnej. W efekcie podjętych działań opracowano terminarz szkoleń pracowników, 

zaktualizowano i sporządzono dla nowych pracowników Plany Rehabilitacji Społeczno – 

Zawodowej. Łącznie przeprowadzono około 200 rozmów indywidualnych. 

2. Spotkania grupowe 

a. W 2012 roku tematy przeprowadzonych grupowych spotkań w obszarze rehabilitacji 

zawodowej dotyczyły następujących tematów:  

 punktualność i obowiązkowość, jako wartość i postawa pracownika, 

 otoczenie fizyczne miejsca pracy,  

 psychologiczno-społeczne środowisko pracy, 

 wartości w życiu człowieka a praca, 

 rozmowa rekrutacyjna-przygotowanie się do rozmowy i jej przebieg, 

 tworzenie dokumentów aplikacyjnych, 

 cel i jego realizacja, 

 tworzenie i osiąganie celów zawodowych i życiowych, 

 schemat i sposoby podejmowania decyzji, 

 myślenie twórcze, 



  

 metody poszukiwania pracy, 

 struktura władz lokalnych i zakres ich działań, 

 wyboru zawodu i określenia predyspozycji zawodowych, 

 kompetencje i umiejętności zawodowe, 

 związek czasu wolnego z wykonywaną pracą i wyborem zawodu, 

 odpowiedzialność zawodowa, 

 wpływ pracy na funkcjonowanie pozazawodowe, 

 motywacji i satysfakcji z pracy,  

 zarządzania czasem pracy, 

 charakterystyki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, 

 charakterystyki lokalnego rynku pracy, 

 charakterystyka współczesnego pracownika i pracodawcy 

 analizy stanowisk pracy, 

 pisanie podań, 

 poszukiwanie informacji o pracodawcy 

 umiejętności planowania 

b. Spotkania miały formę warsztatową a praca miła charakter: 

 ćwiczeń indywidualnych, 

 grup zadaniowych, 

 mini wykładów, 

 dyskusji kierowanej. 

c. W trakcie spotkań pracownicy wypełniali testy związane z rehabilitacją zawodową. Testy 

dotyczyły: 

 asertywności, 

 umiejętności komunikacyjnych, 

 zdolności podejmowania decyzji, 

 sposobu nawiązywania relacji z innymi ludźmi. 

d. Ćwiczenia wykorzystywane w trakcie spotkań były przygotowywane autorsko, oraz  

w oparciu o elementy „ Spadochronu” R. N. Bollesa, Warsztat pracy europejskiego 

doradcy kariery zawodowej” A. Paszkowska-Rogacz, „Metody pracy z grupą  

w poradnictwie zawodowym A. Paszkowska-Rogacz „Kursu inspiracji'” Metodyczne 

Zeszyty Doradcze, „Gotowość do zmian. Droga do doskonalenia w świecie 

dynamicznych zmian” Metodyczne Zeszyty Doradcze. 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

a. W 2012 roku 8 nowych pracowników Zakładu odbyło kursy obsługi maszyn i urządzeń 

niezbędnych do pracy i obsługi klientów Zakładu: 

 obsługi ksero, 

 podstawowej obsługi komputera, 

 haftu matematycznego. 

b. Dodatkowo wszyscy pracownicy Zakładu zostali zapoznani z działaniem i możliwościami 

nowo zakupionego Hot Print. 2 osoby zostały przyuczone do obsługi lasera 



  

c. Tematyka szkoleń zewnętrznych była dostosowana do indywidualnych Planów 

Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej. Zrealizowane w 2012r szkolenia zewnętrzne to:  

SZKOLENIA  

Osoby uczestniczące Nazwa szkolenia termin Firma szkoleniowe 

Marcin Prokop 

Adam Sadowiak 

MS Access  wrzesień 

 

KM Studio 

Alicja Bednarek 

Paweł Pawlak 

Maria Patyk 

Obsługa Kas fiskalnych październik Pawel Plewka  

Tomasz Fałendysz 

Ewa Sobczak 

Dogoterapia I stopnia 

maj-wrzesień 

PERRO  

Agnieszka Potocka  

Tomasz Fałendysz 

Ewa Sobczak 

Dogoterapia II stopnia 

Dominika Gajda 

Michał Włochyński 

Adam Nagórka 

Beata Wielgosz 

Tomek Matuszkiewicz 

Anna Bazela  

Tomasz Fałendysz 

Waldemar Milczarek 

Ewa Sobczak 

Tomczak Ewa   

Adam Sadowiak 

Jarosław Matysek  

Kunikowska Katarzyna  

Dworzyńska Anna 

Neuromarketing i 

neuropsychologia twojego umysłu i 

oddziaływania na innych w 

praktyce. 

  Salamon 

Consulting  

Adam Nagórka 

Beata Wielgosz 

Tomek Matuszkiewicz 

Anna Bazela  

Tomasz Fałendysz 

Waldemar Milczarek 

Paweł Pawlak 

Tomczak Ewa  

Adam Sadowiak 

Jarosław Matysek 

Rakowski Grzegorz  

Dworzyńska Anna 

Techniki sprzedaży wrzesień KM STUDIO 

Anna Dworzyńska 

Jarosław Matysek 

Halina Kubiak 

Piotr Warszewski 

Katarzyna Kunikowska 

Ewa Sobczak 

Alicja Bednarek 

Magdalena Klamra 

Obsługi komputera z MS word 

 

październik KM STUDIO 

Rychwalska Marta III stopień księgowości 29.10.2011-

26.06.2012 

Stowarzyszenie 

Księgowych 

 

Łącznie zorganizowano 9 szkoleń zewnętrznych, w których wzięło udział 22 pracowników 

zakładu.  

d. 13 pracowników kontynuowało naukę: 



  

STUDIA  

1 Anna Bazela Pracownik socjalny SWSPiZ rozpoczęte w 2011  

3 Katarzyna Kunikowska Dziennikarstwo- AHE rozpoczęte w 2011  

4 Piotr Kurowski Pedagogika Cosinus, ul Wólczańska 81 Łódź  

5 Tomasz Matuszkiewicz Socjologia Uniwersytet Łódzki-   

6 Rakowski Grzegorz Podyplomowe studia -BHP Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania 

w Łodzi 
 

SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNEA  

1 Daniel Wajdner Policealna informatyka Cosinus, ul Wólczańska 81 Łódź -rozpoczęte w 2011  

LICEA DLA DOROSŁYCH  

1 Adam Nagórka wieczorowe LO dla dorosłych Cosinus, ul Wólczańska 81 Łódź  

2 Graczyk Wojciech wieczorowe LO dla dorosłych ul Czajkowskiego 14 Łódź  

3 Adam Sadowiak wieczorowe LO dla dorosłych ul Czajkowskiego 14 Łódź  

4 Ewa Sobczak wieczorowe LO dla dorosłych ul Czajkowskiego 14 Łódź  

5 Tomasz Rzepkowski Zaoczne LO dla dorosłych UL. Piłsudskiego 135  

INNE 

Tomasz Falendysz Kurs j. angielskiego  

 

4. Codzienne zadania wykonywane w Zakładzie związane działalnością Zakładu. 

a. Inne działania zmierzające do usamodzielnienia i ukierunkowania zawodowego 

pracowników niepełnosprawnych prowadzone były w ramach codziennych zadań i zleceń 

wykonywanych w zakładzie. Zadania te były przydzielane zgodnie z predyspozycjami oraz 

zdolnościami manualnymi i plastycznymi. W doborze zadań uwzględniano także poziom  

i rodzaj wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń zawodowych. Zdolności i predyspozycje 

rozpoznawano poprzez codzienną obserwację pracowników przez kadrę Zakładu.  

W trakcie wykonywania prac w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej pracownicy niepełnosprawni nabywali umiejętności zawodowe w zakresie: 

 grafika, 

 pracownika biurowego,  

 księgowej,  

 handlowca,  

 projektanta rękodzieła artystycznego, 

 stylistki paznokcia, 

 masażysty. 

 Pracownicy wykonywali również zadania związane z 

realizacją zleceń poligraficznych, rękodziełem 

artystycznym oraz obsługą klientów ZAZ w zakresie: 

 usług ksero,  

 bindowania,  

 produkcji pieczątek,  

 obsługi lasera, 



  

b. Ponadto, kształtowano odpowiednią postawę pracowników w 

miejscu pracy i wymagano, aby postawa ta była odpowiednio 

zachowana. W tym zakresie zwracano uwagę pracownika na 

konieczność:  

 punktualnego przystępowania do pracy,  

 zachowania odpowiedniego czasu przerwy,  

 dbania o czystość stanowiska pracy,  

 terminowego wykonywania zadań,  

 utrzymania jakości wykonanej pracy,  

 zgłaszania zaistniałych problemów ze sprzętem i 

materiami do pracy,  

 utrzymywania dobrej atmosfery i współpracy w grupie,  

 samodzielności w wykonywaniu zadań,  

 wykazywania inicjatywy własnej, 

 niesienia pomocy współpracownikom, którzy gorzej radzą 

sobie z zadaniami.  

 

III. Rehabilitacja społeczna 

Rehabilitacja społeczna realizowana w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkie była ściśle powiązana z rehabilitacją zawodową niepełnosprawnych 

pracowników zakładu. Rehabilitacja społeczna koncentrowała się przede wszystkim na 

adaptacji społecznej osoby niepełnosprawnej, czyli przystosowaniu się do wymogów życia 

społecznego przez opanowanie umiejętności i technik społecznego funkcjonowania  

i zachowania się.  

1. Szczegółowe zadania rehabilitacji społecznej: 

 wyrabianiu zaradności osobistej, zwłaszcza w sytuacjach 

problemowych , 

 pobudzanie aktywności społecznej, 

 wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról 

społecznych, 

 zwiększanie samoakceptacji i samoświadomości, 

 zmiana postaw osób niepełnosprawnych oraz ich pozycji w 

bliższym i dalszym otoczeniu społecznym,  

 zapoznanie pracowników z akceptowanymi społecznie 

sposobami radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i lękiem, 

 zwiększenie poczucia wewnętrznej kontroli i umiejętności podejmowania decyzji 

zgodnych z autonomiczną hierarchią wartości oraz przyjmowania odpowiedzialności za 

nie, 

 zachęcanie do formułowania własnych potrzeb i celów, określania środków ich 

realizacji i przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane samodzielne decyzje, 

 rozwijanie umiejętności wyrażania siebie, 

 poprawę kompetencji społecznych uczestników, zarówno w odniesieniu do 

umiejętności komunikowania się jak i współpracy w grupie. 



  

2. Zadania rehabilitacji społecznej były realizowane poprzez: 

a. rozmowy indywidualne, w trakcie, których pobudzano zaradność osobistą i aktywność 

własną osób niepełnosprawnych, wzmacniano zachowania i umiejętności niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania w roli pracownika, 

b. podjęcie współpracy z członkami rodzin pracowników niepełnosprawnych w celu 

zoptymalizowania procesu adaptacji w środowisku pracy i zwiększenia samodzielności 

życiowej, 

c. spotkania grupowe, prowadzone w formie warsztatowej o charakterze 

psychoedukacyjnym w trakcie, których omawiano tematy:  

 sposoby reagowania na sytuacje stresowe, 

 sposoby radzenia sobie ze stresem, 

 podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności, 

 wpływ na realizacje zadań i planów, 

 poczucia wewnętrznej kontroli, 

 hierarchia wartości,  

 umiejętność rozpoznawania emocji, 

 stereotypy i role życiowe, 

 mechanizmy obronne, 

 przyczyny konfliktów, 

 sposoby i modele reagowania na sytuacje konfliktową, 

 sposoby rozwiązywania konfliktu, 

 możliwości i ograniczenia, 

 świadomość własnych potrzeb, 

 określenie własnych zasobów, 

 organizacja przestrzeni życiowej, 

 asertywność, 

 komunikacja interpersonalna 

 role grupowe 

 gotowość do zmiany, 

d. angażowanie w akcje organizowaną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej: sprzedaż 

świec Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w hipermarkecie 

Selgros, zbiórka żywności w marketach Biedronka, Pola Nadziei,  

e. udział w kiermaszu rękodzieła „Robi się w Łodzi: 

f. udział w kiermaszu rękodzieła w trakcie festiwalu „ONA” 

g. udział w Targach Rehabilitacji podczas, których pracownicy promowali Zakład  

i nawiązywali kontakty z instytucjami pomocnymi w ich rozwoju oraz rehabilitacji 

zawodowej, społecznej i leczniczej, 

h. udział w prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu, ucząc się tym samym 

samodzielnego wypełniania ról i zadań społeczno-zawodowych,  

i. obsługę klientów Zakładu w zakresie usług ksero i bindowania, oraz obsługi 

sekretariatu, 



  

j. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących kwalifikacje 

zawodowe pracowników niepełnosprawnych Zakładu, a tym samym podnoszące 

poczucie własnej wartości, 

k. organizację spotkań świątecznych: Boże Narodzenie i Wielkanoc dla wszystkich 

pracowników Zakładu z Księżmi Dyrektorami Caritas,  

l. obserwację osób niepełnosprawnych w środowisku pracy celem uzyskania informacji 

na temat ich sprawności psychofizycznej, indywidualnej wydolności, wytrwałości, 

nabywania nowych umiejętności, zdolności koncentracji, kreatywności, inicjatywy 

własnej, zdolności komunikowania się w grupie, współpracy w innymi pracownikami,  

m. motywowanie pracowników do większej samodzielności i zaradności w obrębie 

czynności samoobsługowych oraz w zorganizowaniu i porządkowaniu własnego 

stanowiska pracy, 

n. przeprowadzenie w ciągu roku ocen okresowych pracowników, 

 

IV. Rehabilitacja lecznicza 

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

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

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

przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne”. 

1. Program rehabilitacji leczniczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej na rok 2012 zakładał następujące cele: 

 osiągnięcie i utrzymanie możliwie najwyższego poziomu sprawności fizycznej, 

 osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samoobsługi (lokomocja oraz czynności 

manualne),  

 Profilaktyka zmian wynikających z obniżonej aktywności ruchowej (profilaktyka 

powstawania przykurczy stawowych, zaników mięśni). 

a. Powyższe cele w 2012 roku realizowane były poprzez, czynne uczestnictwo 

niepełnosprawnych pracowników zakładu w zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej. 

Wszystkie zajęcia odbywały się w godzinach pracy, według ustalonego harmonogramu. 

Harmonogram zajęć uwzględniał czas przeznaczony na rehabilitację lecznicza według 

Indywidualnych Planów Usprawniania oraz był dostosowany do aktualnych zamówień  

i zobowiązań zakładu. 

2. Miejscem prowadzenia zajęć  

a. Zajęcia odbywają się w sali rehabilitacyjnej, znajdującej się 

na terenie zakładu pracy, która wyposażona była w: 

 UGUL z pełnym osprzętem 

 ATLAS 

 Tor do nauki chodzenia 

 Kolumna przyścienna z zestawem ciężarkowo – 

bloczkowym 

 Tablice do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem 

 Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych 

 Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego 



  

 Trenażery równowagi 

 Rower 

 Bieżnia elektryczna 

 Drabinki i materace 

 Fotel elektryczny do masażu 

 Parapodium 

 Lampa Sollux 

3. Rehabilitacja lecznicza przebiegała w oparciu o: 

a. badanie wstępne w przypadku osób nowo zatrudnionych w zakładzie, Badanie wstępne 

odbywało się po podpisaniu przez pracownika umowy o pracę i dostarczeniu 

zaświadczenia od lekarza o braku przeciw-wskazań do rehabilitacji leczniczej na terenie 

zakładu pracy. 

b. indywidualny plan usprawniania dostosowany do aktualnych potrzeb i stanu ogólnego 

pracowników (u nowozatrudnionych pracowników tworzony w oparciu o badanie 

wstępne u pracowników pracujących powyżej roku weryfikowany i aktualizowany) 

Indywidualny plan usprawniania zawierał: imię nazwisko, rozpoznanie (choroby 

podstawowej), rodzaj wykonywanych ćwiczeń oraz czas potrzebny na wykonanie 

ustalonych zabiegów. Ćwiczenia wykonywano poprzez dobór odpowiednich metod  

i technik terapeutycznych. W zakresie kinezyterapii (kinesis – z grec. ruch) stosowano 

zabiegi o działaniu miejscowym oraz ogólnym. 

4. Do najczęściej stosowanych zbiegów o charakterze miejscowym należały: 

 Ćw. Bierne 

 Ćw. czynno-bierne 

 Ćw. Samo wspomagane 

 Ćw. czynne w odciążeniu 

 Ćw. czynne wolne 

 Ćw. czynne oporowe 

 Ćw. Prowadzone 

 inne formy działań: 

o - mobilizacje stawowe 

o - relaksacja poizometryczna, 

o - kinesiotaping 

o - ćwiczenia oddechowe, 

5. W zakresie kinezyterapii o działaniu ogólnym wykorzystywano:  

 ćwiczenia ogólnousprawniające na materacu,  

 trening na rowerze stacjonarnym, 

 trening na bieżni ruchomej, 

 ćwiczenia w torze do nauki chodu, 

 ćwiczenia zmiany pozycji naukę przesiadania z wózka na leżankę, 

 pionizację z wykorzystaniem parapodium. 



  

a. Zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym planem pracy zakładu 4 razy w tygodniu. 

Czas przeznaczony na rehabilitację leczniczą był dostosowany do indywidualnych 

potrzeb zgodnie z indywidualnym planem usprawniania i wynosił 40 min. 

b. W przypadku niepełnosprawnych pracowników ZAZ postępy i wyniki usprawniania 

leczniczego są trudne do oceny, gdyż są to osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności a ich stan z uwagi na patologiczne zmiany morfologiczne często 

nieodwracalny. Nie mniej jednak w gronie pracowników systematycznie 

uczestniczących w zajęciach z zakresu rehabilitacji medycznej obserwowano lepszą 

adaptację do wzrostu obciążenia wysiłkiem (dłuższy czas wykonywania wysiłku - 

wzrost wytrzymałości, oraz wzrost siły zwłaszcza w grupie ćwiczących na urządzeniu 

do ćwiczeń oporowych (Atlas). Jako efekt rehabilitacji leczniczej można również 

przypisać zgłaszaną przez pracowników większą sprawność pokonywania przeszkód 

(np. krawężników u „wózkowiczów” czy schodów). 

6. W okresowej ocenie rehabilitacji leczniczej poddawano: 

a. frekwencję na zajęciach (w załączeniu listy obecności na zajęciach z zakresu 

rehabilitacji leczniczej), Frekwencja na zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej była 

mocno zróżnicowana. Na frekwencję miały wpływ: przedłużające się zwolnienia 

lekarskie, urlopy wypoczynkowe, szkolenia pracowników organizowane poza 

zakładem, turnusy rehabilitacyjne a w pojedynczych przypadkach zobowiązania 

zakładu (realizacja zleceń handlowych). 

b. motywację do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Ocena motywacji pracowników 

dokonywana była w oparciu o ich uczestnictwo i zaangażowanie w wykonywaniu 

ustalonych zabiegów. Ocena ta jest subiektywną oceną pracującego w zakładzie 

fizjoterapeuty mającą za zadanie motywacje do podejmowania większego wysiłku 

pracy nad samym sobą. 

 

V. Ekonomia społeczna – wyróżnienia dla ZAZ 

1. Świadomość społeczna dotycząca naszego zakładu ewoluuje wraz z Zakładem  

i ofertą kierowaną do naszych klientów. Rok 2012 zaowocował nowymi propozycjami 

ofertowymi, co jest nierozłącznie związane z coraz większą rzeszą firm korzystających  

z naszych usług. Początkowo były to osoby prywatne, fundacje i stowarzyszenia oraz 

firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne. Odpowiadając na potrzeby rynku w maju 

2012 r. zakupiliśmy gilotynę laserową a w czerwcu 2012 r. maszynę poligraficzną HP-

1800 (hot print). W 2012 roku śmielej zdobywaliśmy kolejne obszary rynku 

poligraficznego. Wśród naszych klientów można nadal znaleźć instytucje non profit jak 

również koncerny międzynarodowe, firmy prywatne oraz instytucje samorządowe. Nasi 

klienci niejednokrotnie przekonali się, iż dla nas nie ma zlecenia nie do wykonania, 

dzięki czemu cieszymy się opinią firmy kreatywnej, solidnej, rzetelnej i terminowo 

realizującej powierzone zadania. 

2. Sukcesy naszego zakładu na polu ekonomicznym są już zauważane w środowisku 

lokalnym. W dniu 22 listopada 2012 r. podczas Gali Przedsiębiorczości Społecznej, 

zostaliśmy po raz kolejny nominowani do nagrody Złotego Kłosa w kategorii na 

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w regionie łódzkim. W trakcie tej uroczystości 

otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym 



  

znakiem jakości ZAKUP PRO SPOŁECZNY. Dokument ten został wręczony  

p. Kierownik Monice Hoffmann-Grabowskiej przez wojewodę łódzkiego p. Jolantę 

Chełmińską oraz Andrzeja Markiewicza Prezesa Fundacji im. Królowej Polski  

św. Jadwigi. Certyfikat jest szczególnym wyróżnieniem za jakość świadczonych usług 

oraz przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym dla Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej w 2012r.  

 

VI. Zakład w świadomości opinii publicznej 

1. W minionym roku zaznaczyliśmy również swoją obecność w świadomości opinii 

publicznej poprzez obecność w mediach i uczestnictwo w konferencjach i targach 

związanych z tematyką osób niepełnosprawnych. 

a. W styczniu 2012r. gościliśmy w zakładzie uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 3 im. H. Jordana z ul. Tkackiej 34/36 z Łodzi. 

b. W lutym 2012r. odbyła się konferencja w ramach Dni Ekonomii Społecznej  

z udziałem pracowników zakładu w Spółdzielni Socjalnej „Exoop” w Łodzi przy ul. 

Snycerskiej 6. W dniu 23.02.2012r. pracownicy zakładu uczestniczyli w Giełdzie 

Pracy w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym LUTNIA przy ul. Piotrkowskiej 

243. W lutym 2012r. rozpoczęliśmy współpracę z Servire Caritati Sp .z.o.o. w której 

celem jest powstanie bazy danych firm i instytucji współpracujących z podmiotami 

Kościelnymi. 

c. W marcu i grudniu 2012 r. pracownicy zakładu brali udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Zbiórki Żywności w sieci sklepów „Biedronka”, także w marcu 2012r.pracownicy 

zakładu zajmowali się dystrybucją gazety „Bez Reszty” na terenie Łodzi. 

d. W kwietniu 2012r. zakończyła się akcja „Jałmużna Wielkopostna, 2012” w której to 

zebrano ogółem 103,62 zł. Udział pracowników zakładu w kiermaszu w dniu 

28.04.2012r. „Robi się w Łodzi”, gdzie prezentowano wyroby rękodzieła osób 

niepełnosprawnych. 

e. Uczestnictwo Kierownik Moniki Hoffmann-Grabowskiej w I Ogólnopolskim 

Spotkaniu Sieciującym Zakładów Aktywności Zawodowej w hotelu Szablewski  

w Dymaczewie w maju 2012r. 

f. W czerwcu 2012r. Kierownik Monika Hoffmann-Grabowska brała udział  

w seminarium Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu „Zintegrowany system 

wsparcia ekonomii społecznej” w Warszawie. W dniu 28.06..2012r. p. Kierownik 

Monika Hoffmann-Grabowska uczestniczyła w II spotkaniu Zespołu ds. Opracowania 

Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii 

Społecznej w Województwie Łódzkim. 

g. W lipcu 2012r. spotkanie animacyjne w Instytucie Europejskim nt. sieci Regionalnych 

Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy 

ekonomicznie - kontynuacja”. 

h. W dniach 27-28 sierpnia 2012r. w udział Kierownik Moniki Hoffmann-Grabowskiej 

w szkoleniu nt. „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”.  

i. We wrześniu w dniach 21-23.09.2012r. braliśmy czynny udział w „Targach 

rehabilitacyjnych”, organizując stoisko promocyjno-handlowe i prezentując 



  

działalność zakładu podczas konferencji poświęconej tematyce osób 

niepełnosprawnych zorganizowanej przy okazji Targów. 

j. 17.10.2012r. pracownicy zakładu uczestniczyli w Obchodach Międzynarodowego 

Dnia Walki z Ubóstwem na Placu Katedralnym w 

Łodzi. 

k. W październiku 2012r. w zakładzie odbywały się 

wizyty studyjne przedstawicieli Fundacji im. Królowej 

Polski św. Jadwigi. 

l. W dniach 25-26.10.2012r. miało miejsce szkolenie 

FISE w ramach projektu „Zrób biznes- budowanie 

partnerstw prywatno-społecznych” z udziałem 

Kierownik Moniki Hoffmann-Grabowskiej oraz 

Agnieszki Marzęty. 

m. W dniach 13-15.11.2012r. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zorganizowała 

pierwsze Walne Zgromadzenie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 

Zakładów Aktywności Zawodowej w Dymaczewie, na którym obecna była Kierownik 

Monika Hoffmann-Grabowska. 

n. W listopadzie 2012r. Kierownik Monika Hoffmann-Grabowska otrzymała zaproszenie 

na IV posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Wieloletniego Planu Działań w UBP 

Golden Floor w Łodzi, także w listopadzie 2012r. Kierownik Monika Hoffmann-

Grabowska została zaproszona na Międzynarodową Wielobranżową Konferencję 

Przedsiębiorstw Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. 

 
o. Gala Przedsiębiorczości Społecznej odbyła się 22 listopada 2012r. w Filharmonii 

Łódzkiej, na której to zakład otrzymał Certyfikat potwierdzający prawo do 

posługiwania się promocyjnym znakiem jakości ZAKUP PRO SPOŁECZNY. 

p. W grudniu 2012r. pracownicy uczestniczyli w kolejnej Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki 

Żywności w sieci sklepów Biedronka oraz w organizacji i obsłudze stoiska  

w Selgrosie w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (sprzedaż świec). 

2. Rok 2012 to również aktywne uczestnictwo Zakładu w akcjach organizowanych przez 

łódzką Caritas: 

 Jałmużna Wielkopostna; 

 Rozliczenie 337 PIT 2011 na sumę 6217,12 zł; 

 Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Dziecka 

zorganizowanym na Placu Katedralnym. 

 Targi rehabilitacyjne 

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 



  

Głównym zadaniem Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i 

Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych ułatwiająca 

powrót do życia społecznego i zawodowego. 

 Organizacja i obsługa stoiska w Selgros,– dystrybucja świec Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom oraz w Port Łódź w czasie targów „ Od przedszkolaka do 

starszaka”. 

 

VIII OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA 

BEZROBOTNYCH 
 

A OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAOWODOWEJ I SPOŁECZENJ - OAZiS 

 

I. Informacje ogólne o Ośrodku 

1. W lutym 2012 r. Ośrodek został przeniesiony z ulicy Wólczańskiej 108 na ulicę 

Mikołaja Gogola 12 (Widzew). 

2. Ośrodek w 2012 roku pracował codziennie w godzinach 8:00-20:00, pięć dni  

w tygodniu. 

3. W bazie Ośrodka zarejestrowanych jest 2370 osób. 

4. W 2011 roku zarejestrowaliśmy 255 osób w tym 138 kobiet. 

5. Zatrudnienie podjęło około 100 osób (w tym około 60 kobiet) w różnego rodzaju 

zawodach najczęściej; pracownik produkcji, pracownik magazynu, osoby sprzątające, 

sprzedawcy, opiekunki dziecięce, opiekunki osób starszych, pracownik budowlany  

i inne prace fizyczne niewymagające wykształcenia. Wśród osób poszukujących pracy 

największe zapotrzebowanie było w zawodach: sprzątaczka, portier, pracownik 

produkcji, magazynier, pracownik biurowy, pracownik budowlany, inne lekkie prace 

fizyczne. 

6. W Ośrodku w ramach umów o pracę zatrudnieni byli doradca zawodowy i psycholog. 

 

II. Główne zadania Ośrodka 

1. Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego mającego na celu wspieranie 

osób bezrobotnych w wyborze zawodu. 

2. Prowadzenie działań o charakterze psychologicznym: rozmowy indywidualne  

z beneficjentami wymagającymi takiej formy wsparcia. 

3. Przygotowywanie osób do rozmów kwalifikacyjnych: pomoc w napisaniu 

dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. 

4. Pośrednictwo pracy: nawiązywanie współpracy z pracodawcami poszukującymi 

pracowników, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie. 

 



  

III. Działania realizowane przez Ośrodek 

1. Od lutego 2012 roku Ośrodek realizuje projekt: „Akademia Życia 2”, który 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt ten jest kontynuacją projektu realizowanego w latach 

2010-2012 i skierowany jest do osób w wieku 18- 25 lat zagrożonych lub dotkniętych 

wykluczeniem społecznym; do osób, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, 

dorastały w rodzinach niewydolnych wychowawczo, w których pojawiła się przemoc 

lub problem alkoholowy, lub są podopiecznymi albo opuszczają ośrodki opiekuńczo-

wychowawcze i domy dziecka. W ramach projektu uczestnicy szkolili się w jednej  

z trzech ścieżek zawodowych: magazyniera, sprzedawca- handlowiec i pracownik 

usług gastronomicznych. Projekt zakłada dwie edycje, w których wzięło udział: w I 30 

osób (aktywnie uczestniczyło 29 osób), w II 34 osoby (aktywni 31). W ramach działań 

realizowane były następujące formy wsparcia, które w pierwszej części były wspólne 

dla wszystkich uczestników:   

 warsztaty integracyjne, 

 warsztaty psychospołeczne (121 godzin), 

Po zakończeniu tej części uczestnicy rozpoczęli szkolenia zawodowe zgodnie  

z wcześniej wybraną ścieżką zawodową: 

 ścieżka: magazynier; obsługa wózka widłowego (67 godzin), obsługa komputera  

i sieci Internet (50 godzin), kurs języka angielskiego (100 godzin); 

 ścieżka: sprzedawca- handlowiec; profesjonalny sprzedawca (30 godzin), obsługa 

kasy fiskalnej (30 godzin), obsługa komputera i sieci Internet (50 godzin), techniki 

sprzedaży bezpośredniej (8 godzin), kurs języka angielskiego (100 godzin); 

 ścieżka: pracownik usług gastronomicznych; pomocnik kucharza (60 godzin), 

obsługa kasy fiskalnej (30 godzin), HACCP (24 godzin), kurs języka angielskiego 

(100 godzin). 

 Po zakończeniu szkoleń zawodowych uczestnicy przystępowali do odbywania staży 

zawodowych. Ze względu na to, że projekt nadal jest realizowany na dzień 

sporządzania sprawozdania w stażach do tej pory wzięło udział 27 osób z I edycji. 

Uczestnicy II edycji są w trakcie szkoleń zawodowych. W ramach projektu 

beneficjenci mają zapewnione indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  

i psychologiem, pośrednictwo pracy, poradnictwo prawne, a także opiekę nad 

osobami zależnymi (opieka nad dziećmi). Mają również możliwość wyrobienia 

książeczek do celów sanitarno- epidemiologicznych.  

 W ramach projektu w 2012 roku pracę podjęło 12 osób. 

 Projekt zakończy się w lipcu 2013 roku. 

2. Od lutego do grudnia 2012 roku w Ośrodku realizowany był projekt dotyczący 

poradnictwa współfinansowany ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dla podopiecznych byli dostępni: radca prawny, kurator zawodowy i psycholog. 

Konsultanci Ci przyjmowali na ulicy Wólczańskiej 108 i M.Gogola 12 w Łodzi. 

Przeprowadzono łącznie 495 h, w tym: 152 h konsultacji prawnych, 126 h 

psychologicznych i 217 h rodzinnych. Z zaproponowanych działań skorzystało 219 

osób, w tym: 156 kobiet i 63 mężczyzn. 



  

Głównym zadaniem Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla 

Osób Niepełnosprawnych jest aktywizacja osób niepełnosprawnych 

ułatwiająca powrót do życia społecznego i zawodowego. 

3. Kontynuowany był kurs języka angielskiego prowadzony przez wolontariusza.  

W I połowie roku zajęcia odbywały się we wtorki w godzinach 14.00-20.00, natomiast 

w II w środy. 

4. Ośrodek rozpoczął realizację projektu „Wyjść z szarej strefy”. Jest to projekt 

skierowany do kobiet chcących wyjechać do Niemiec w charakterze opiekunki osób 

starszych. W 2012 roku z naszego pośrednictwa skorzystały dwie osoby, które 

wyjechały do Niemiec (diecezja Kelheim). Efektywność pośrednictwa pracy  

w zakresie opieki nad osobą starszą w Niemczech jest bardzo niska ze względu na 

wymogi, jakie postawiła niemiecka Caritas (bardzo dobra znajomość języka 

niemieckiego, doświadczenie w opiece nad osobą starszą). Większość osób, która 

zgłasza chęć wyjazdu niestety niestety nie zna języka w stopniu zadawalającym. 

 

B OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OAZiS ON 

 

I. Informacje ogólne o Ośrodku 

1. Ośrodek w 2012 roku pracował codziennie w godzinach 8:00-16:00, pięć dni  

w tygodniu. 

2. W Ośrodku zatrudnieni byli doradca zawodowy i psycholog. 

3. Od początku istnienia placówki zarejestrowało się 700 osób.  

4. W 2012 roku zarejestrowało się 168 osób, a 40 podjęło zatrudnienie. Działalność 

OAZiS ON skierowana była przede wszystkim do osób niepełnosprawnych (ze 

wszystkimi stopniami i rodzajami niepełnosprawności), którzy poszukiwali 

zatrudnienia, lub chcieli się aktywizować społecznie. Wsparciem objęliśmy też 

opiekunów osób niepełnosprawnych/ osoby najbliższe oraz pracodawców chcących 

zatrudniać osoby niepełnosprawne. 

 

II. Główne zadania Ośrodka 

1. Udzielanie informacji dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych, uprawnień 

niepełnosprawnych pracowników, ulg dla pracodawców oraz dotyczących lokalnego 

rynku pracy. 

2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem mające na celu 

wesprzeć osoby niepełnosprawne w podejmowaniu aktywności. W czasie spotkań 

klienci mogli uzyskać pomoc w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 

wyboru zawodu dostosowanego do ich predyspozycji, wyboru metod poszukiwania 

pracy i opracowaniu planu poszukiwania pracy, informacji dot. możliwości rozwoju 

zawodowego. 



  

3. Udzielanie informacji dotyczących możliwości rozwoju zawodowego i społecznego  

w mieście i regionie (szkoleń finansowanych z UE, kontynuacji nauki, staży 

zawodowych, punktów konsultacyjnych, pomocy charytatywnej). 

 

III. Działania realizowane przez Ośrodek 

1. Od marca 2012 roku Ośrodek realizuje projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt, którego liderem jest 

PFRON, a Caritas Polska, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie 

POMOC MALTAŃSKA, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" i Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji z Krakowa partnerami. Projekt ma na celu aktywizację 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, których 

niepełnosprawność wpływa na sprawność ruchową oraz wsparcie osób najbliższych z 

ich otoczenia. W ramach Projektu w 2012 roku zrekrutowaliśmy 41 osób 

niepełnosprawnych i 17 opiekunów.  Do tej pory zatrudnienie podjęły 4 osoby. 

Działania, w jakich uczestniczyli beneficjenci projektu to: 

a) zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów: 

w 2012 roku 10 opiekunów wzięło udział w warsztatach wyjazdowych, które 

odbyły się w Ośrodku Rekolekcyjno- Wypoczynkowym w Porszewicach. 

b) pomoc w kontynuacji nauki: 

3 osoba skorzystała z pomocy w kontynuacji nauki. 

c) szkolenia podnoszące kwalifikacje: 

3 osoby ukończyły kursy w zakresie podstaw obsługi komputera i sieci Internet, 

zdobywając tym samym umiejętności ułatwiające podjęcie zdalnej pracy  

i wyszukiwanie informacji, zdobywanie wiedzy, podtrzymywanie kontaktów  

z innymi ludźmi. 

d) staże zawodowe: 

1 osoba uczestniczyła w stażu zawodowym, który odbył się w Fundacji RAZEM. 

e) zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych: 

warsztaty realizowane w ramach tego działania mają dwojaką formę: stacjonarną, 

w której wzięło udział 9 osób i wyjazdową 10 osób. 

f) spotkania motywujące- aktywizujące: 

Jest to nowa forma wsparcia, która ma na celu dodatkowe zmotywowanie osób do 

podjęcia zatrudnienia. Ze względu na dużą ilość kobiet w projekcie zorganizowano 

jedno takie spotkanie z zakresu asertywności i poczucia własnej wartości. 

W ramach projektu organizujemy również spotkania z pracodawcami, które mają 

na celu pokazanie pracodawcom korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  

a także zaprezentowanie dobrych praktyk związanych z przyjmowanie ich do 

pracy. 

Projekt realizowany będzie do 28 lutego 2014 roku. 

 

A. WSPÓLNE DZIAŁANIA OŚRODKÓW 

1. W 2012 r. pracownicy realizowali następujące projekty: 



  

a) „Szlakiem bez barier” współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi.  

 Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych poprzez organizację wycieczki do Szklarskiej Poręby.  

W projekcie wzięła również udział młodzież z „Akademii Życia 2”, która pełniła 

funkcję opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Uczestnicy wycieczki byli nad wodospadem Szklarka, w Muzeum 

Mineralogicznym, w Centrum Edukacji Ekologicznej, w Sztolni Kowary i w Parku 

Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. 

 W projekcie wzięło udział 18 osób niepełnosprawnych, 16 osób młodych  

i 4 opiekunów. 

b) „Aktywni seniorzy” współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi. 

 Projekt miał na celu promowanie aktywności i samorozwoju w wieku dojrzałym. 

Uczestnikom projektu zostały zaproponowane: kursy komputerowy, szkolenia 

prowadzone przez prawnika oraz metody konstruktywnego spędzania wolnego 

czasu w tym: warsztaty, piesza wycieczka po Łodzi z przewodnikiem oraz 

szkolenia z podstawowych aspektów wolontariatu. 

 W projekcie wzięło udział 18 osób. 

c) „Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz 

osób współuzależnionych” współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi. 

 Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji 

poprzez spotkania z terapeutą, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej, spotkanie z osobą 

uzależnioną i spotkania warsztatowe dla osób nadużywających alkoholu  

i współuzależnionych. 

 Działaniami projektu zostało objętych 15 osób.  

 Ze względu na zainteresowanie i potrzebę osób, które wzięły udział w projekcie,  

w nowym roku będą kontynuowane spotkania warsztatowe w formie grup 

wsparcia. 

d) „Profesjonalny opiekun osób starszych” współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 Celem projektu była aktywizacja społeczno – ekonomiczna osób w wieku 45+.  

W ramach projektu proponowaliśmy następujące działania: warsztaty doradcze,  

z zakresu rozwoju osobistego, szkolenia: prawo pracy w pigułce, kurs 

komputerowy oraz szkolenie zawodowe opiekun osób starszych. 

 Projektem zostało objętych 15 osób, z czego 12 ukończyło. 

e) „Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną- cykl imprez dla 

podopiecznych Caritas” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi. 

 Celem projektu było wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez 

młodzież ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną, która 

wykazywała chęć dalszego kształcenia się i rozwoju osobistego poprzez 



  

podejmowanie działań aktywnego wypoczynku ukierunkowanego na 

przeciwdziałanie zachowaniom zagrażającym zdrowiu. Cel ten realizowaliśmy 

poprzez seminaria na temat uzależnień i spływ kajakowy rzeką Pilicą. 

 W projekcie wzięło udział 25 osób. 

2. Pracownicy Ośrodków angażowali się w akcje organizowane przez Caritas. Brali 

między innymi udział w: Dniu Dziecka, XX-leciu Punktu Pomocy Charytatywnej  

i Sercu na Gwiazdkę. 

3. W III kwartale 2012 roku realizowaliśmy na zlecenie MOPS grupy wsparcia, które 

odbywały się w 3 dzielnicach Łodzi (usługa płatna). 

4. Podjęliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, z którą wspólnie 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy złożyliśmy projekt na aktywizację zawodową  

i społeczną osób niepełnosprawnych. Projekt otrzymał pozytywną ocenę i otrzymał 

dofinansowanie. W realizację projektu zaangażowani są pracownicy merytoryczni 

ośrodków, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie doradca zawodowego  

i psychologicznego dla uczestników projektu. 

5. 17 grudnia pracownicy Ośrodków zorganizowali Wigilię dla podopiecznych. 

Spotkanie odbyło się na ulicy Gdańskiej 111 w siedzibie Caritas i wzięło w nim udział 

około 70 osób. Dzięki pozyskanym darom, a także projektowi „Pomoc świąteczna” 

każdy uczestnik spotkania otrzymał wigilijną paczkę. 

6. Przez cały rok pracownicy również dbając o jakość naszych usług podnosili swoje 

kwalifikacje: 

 


