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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. 

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. 

 

I DZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 
Szczegółowe działania realizowane w 2013 roku. 

1. Koordynowano i przeprowadzono prace remontowo-porządkowe. 
2. Koordynowano lub pomagano w organizacji spotkań świątecznych i okolicznościowych: 

 spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych; 
 spotkania opłatkowego wolontariuszy kadry kolonijnej; 
 uroczystości odpustowe w siedzibie Caritas; 

3. Koordynowano akcję Kolonie letnie Caritas 2013. 
4. Koordynowano akcję Turnusy rehabilitacyjne Caritas 2013. 
5. Pomoc w przygotowaniach do uroczystości Dnia Dziecka, Święta Eucharystii, Wigilii, akcji Serce na 

gwiazdkę. 
6. Dział Organizacyjny koordynował pomoc w zakresie: 

a. w 2013 roku z pomocy finansowej ogólnej (dofinansowanie do aparatu słuchowego, opału, 
zapomoga ogólna itp.) skorzystało 6 osób na kwotę 1673 zł. 

b. z dofinansowania do kolonii skorzystało 12 osób na kwotę 7080 zł 
c. z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego skorzystały 2 osoby na kwotę 496 zł. 
d. z dofinansowania do leków skorzystało 101 osób na łączną kwotę 8235 zł. 

II DZIAŁ POMOCY CHARYTATYWNEJ 

A PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 

 
 

 

 

 

 

 

 
1. Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost liczby osób  korzystających z różnych form  pomocy 

PPCh, zwłaszcza wśród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych i opuszczających zakłady 

Głównym zadaniem Działu Organizacyjnego jest wspieranie działalności 

poszczególnych jednostek Caritas. Ponadto, realizuje bieżące działania w 

zakresie funkcjonowania administracyjnego Caritas. 



- 2 - 

 

karne a także rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Staramy się, aby 
oferta proponowanych przez nas form pomocy, wyczerpywała oczekiwania i potrzeby naszych 
podopiecznych, ale też w jak największym stopniu pomagała w ich usamodzielnianiu i przeciwdziałała 
dalszej deprywacji. 

2. Szczegółowe działania realizowane w 2013 roku: 
a. Realizowano działania na rzecz podopiecznych PPCh i Kuchni Społecznej: 
 rozpoznawano faktyczne potrzeby osób zgłaszających się po pomoc i kwalifikowano ich do 

określonych świadczeń; 
 wydawano pomoc rzeczową w postaci :odzieży, środków czystości, sprzętu AGD, środków 

higienicznych, zabawek, wyprawek szkolnych, opału, mebli, środków opatrunkowych i leków; 
 wydawano paczki żywnościowe; 
 kierowano na gorący posiłek; 
 wydawano codziennie ciepły posiłek w postaci zupy z wkładką mięsną oraz paczki żywnościowej 

na dni wolne od pracy; 
 organizowano zbiórki żywności w marketach; 
  zorganizowano obchody „Dnia walki z ubóstwem”  
 realizowano projekty na rzecz podopiecznych (np. pomocy żywnościowej PEAD, dotyczące 

pomocy osobom bezdomnym, wychodzącym z bezdomności, niepełnosprawnym oraz ich 
rodzinom, a zwłaszcza dzieciom); 

 zorganizowano pielgrzymkę do Częstochowy dla osób bezdomnych, oraz wolontariuszy i 
podopiecznych w tym również podopiecznych Parafialnych Zespołów Caritas; 

 rozwijano grupę wsparcia AA „RAZEM”; 
 umożliwiano podopiecznym korzystanie z prysznica i pralki; 
 wydawano paczki okolicznościowe (z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia); 
 udzielano porad prawnych i socjalnych, pomagano w załatwianiu trudnych spraw w innych 

instytucjach; 
 ściśle współpracowano z Ośrodkami Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w celu aktywizacji 

zawodowej podopiecznych; 
 udzielano na bieżąco informacji o nowych projektach, akcjach i działaniach prowadzonych przez 

Caritas na rzecz podopiecznych; 
 przygotowano projekt pralni społecznej – przedstawiony do budżetu obywatelskiego; 
 osobom starszym i niepełnosprawnym – w ramach realizowanego projektu - zaproponowano 

wspólne wyjście do teatru i kina; 
 w ramach realizacji projektu dotyczącego prowadzenia mediacji – proponowano taka formę 

pomocy w sytuacjach konfliktu między lokatorem a administracja, zwłaszcza w sytuacjach 
zadłużenia; 

 zaproszono podopiecznych na wigilię.. 
b. Realizowano działania na rzecz wolontariuszy pracujących w PPCh: 
 zwiększono zaangażowanie podopiecznych w wolontariat – w 2013 roku w PPCh pomagało 15 

osób; 
c. Realizowano działania zwiększające efektywność pracy PPCh: 
 pozyskiwano sponsorów i darczyńców; 
 nawiązano lub kontynuowano współpracę z instytucjami: MOPS, parafie, Parafialne Zespoły 

Charytatywne Caritas, 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, Wyższe Seminarium Duchowne, 
zgromadzenia zakonne, Centrum Służby Rodzinie, Konwent Bonifratrów, .i inne. 

 w ramach realizacji projektów kontynuowano wcześniejsze i podejmowano nowe działania: 
wyprawka szkolna dla dzieci oraz zakup opału, wyjście do teatru i kina, mediacje; 

 dwukrotnie /w marcu i w grudniu / przeprowadzono akcję zbiórki żywności w sklepach sieci 
Biedronka i innych, na terenie całej Archidiecezji; 

 przeprowadzono akcję „Tornister pełen uśmiechu”. 
3. Osiągnięto wymierne rezultaty realizowanych działań: 

a. objęto pomocą ogółem 10 800 osób z terenu całej archidiecezji; 
b. wydano każdej rodzinie po kilka paczek ze środkami chemicznymi, odzieżą nową i używaną, 

sprzętem gospodarstwa domowego, żywnością itp.; 
c. wydano z kuchni społecznej 114 773 posiłków /w tym dla podopiecznych domów dziennego 

pobytu, świetlic środowiskowych, oraz podopiecznych punktu pomocy charytatywnej/; 
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Głównym zadaniem Magazynu Caritas jest pozyskiwanie, 

magazynowanie i wydawanie zgromadzonych artykułów. 

d. przekazano 115 759,2 kg artykułów spożywczych- oprócz żywności wydanej w ramach programu 
PEAD; 

e. wydano 70 050 ,03 kg żywności w ramach programu PEAD (w tym: cukru – 4023 kg; dżemu -
4795,83 kg; groszku z marchewką -4420,8; herbatników -3039 kg; kaszy gryczanej – 4249 kg; 
klopsików wieprzowych w sosie pomidorowym – 8923,3 kg; koncentratu pomidorowego – 
1424,8 kg; makaronu świderki- 4018 kg; mąki – 4160 kg; mielonki wieprzowej 2620 kg; mleka – 
16 319 kg; oleju rzepakowego -2443 kg; płatków kukurydzianych – 3191,5 kg; ryżu – 4020 kg; 
sera podpuszczkowego 1448 kg; sera topionego – 954,8 kg dla około 800 osób miesięcznie, w 
ciągu roku z tej pomocy skorzystało 1325 osób, w tym 626 – które zgłosiły się po raz pierwszy - 
wydano im łącznie 8909 paczek z żywnością (dla 471 kobiet, 506 mężczyzn i 347 dzieci); 

f. w ramach realizacji programów dla osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności wydano 
paczki przemysłowe zawierające m. in. artykuły gospodarstwa domowego, obuwie, odzież dla 220 
osób, paczki z artykułami higieniczno – chemicznymi dla 436 osób, ciepłe posiłki dla 167 osób, 
leki 100 dla osób, żywność dla 550 osób; 

g. dary ze zbiórek żywności w marketach - w ilości ok. 27 ton zostały rozdysponowane wśród 5 000 
osób – mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej –podopiecznych Zespołów Parafialnych Caritas, 
Szkolnych Kół Caritas i Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas; 

h. przygotowano ponad 500 paczek z odzieżą używaną; 
i. przygotowano 400  paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i 400 paczek z okazji Bożego 

Narodzenia; 
j. w ramach akcji Caritas „tornister pełen uśmiechu” wydano wyprawki szkolne dla około 400 

uczniów /od klasy „0” do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej/; 
k. w spotkaniach grupy AA „ Razem” brało udział około 30 osób; 
l. wydano na potrzeby innych instytucji (schroniska, hostele, noclegownie, SKC) ok. 400 kg odzieży i 

obuwia. 

 

B MAGAZYN 

 
 
 
 
 
 
 

1. W 2013 roku zadania realizowało 3 pracowników Caritas, 1 osoba zatrudnione w ramach prac 
społecznie użytecznych, oraz 6 osób wolontariuszy. 

2. W czasie całego 2013 roku osiągnięto następujące rezultaty: 
a. Program PEAD 2013. 

 Przyjęto do magazynu żywność 857779,20 kg żywności (16 artykułów) w 78 dostawach o 
wartości 2 878 975,26 zł. 

 Następnie wydano dla 61 podmiotów z Archidiecezji Łódzkiej, które objęły pomocą 13202 
podopiecznych. 

 W czasie realizacji programu PEAD 2013 A.R.R. w magazynie Caritas przeprowadziła 10 
kontroli, które wypadły bez uwag i zastrzeżeń. 

b. W formie darowizny dla potrzeb Caritas pozyskano i przyjęto do magazynu następujące artykuły: 
 113465 kg artykułów żywnościowych o wartości 337677,50 zł. 
 3750 kg art. odzieżowych nowych o wartości 212880,00 zł. 
 62164 kg odzieży używanej o wartości 125138,00 zł. 
 785 kg sprzęt gospodarstwa domowego 31800,00 zł. 
 1353,60 kg artykułów chemicznych o wartości 56235,30 zł. 
 437,80 kg farby do malowania pomieszczeń 6567,00 zł. 
Razem pozyskano 181955,40 kg różnych artykułów o wartości 619297,80 zł. 

3. W ramach wielkanocnej akcji Caritas w 2013 roku wydano z magazynu 7800 szt. chlebów miłości, 
5600 szt baranków cukrowych, 1150 szt paschalików dużych, 3560 szt paschalików małych, 950 szt. 
pisanek kolorowych 750 paschalików świec. 
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Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest 

zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym, 

schorowanym, samotnym i niezaradnym życiowo. 

4. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2013 sprzedano 11820 szt świec dużych, 8520 szt. 
świec kul, 49500 świec małych z naklejką, 4700 szt. świec małych z aplikacją, 500 szt. naklejek na 
świece małe. 
 

C DOM DZIENNEGO POBYTU UL. GDAŃSKA 111 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. W roku 2013 z opieki Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 korzystało 75 osób, w tym 48 
kobiet, 27 mężczyzn w wieku od 43 do 89 lat. Podopieczni zamieszkują dzielnice: Śródmieście, Bałuty, 
Górna, Polesie i Widzew. 

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące formy działań: 
a. 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 DDP, organizowanie pomocy materialnej w oparciu o Magazyn Pomocy 
Żywnościowej i Rzeczowej Caritas, dla osób w trudnej sytuacji finansowej w postaci artykułów 
spożywczych, odzieży, obuwia); 

b. 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); 

c. Prowadzenie działań prozdrowotnych - w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.30 – 12.30 odbywał 
się dyżur pielęgniarki, która realizowała podstawowe czynności poświęcone profilaktyce zdrowia 
osób starszych (styczeń – wrzesień 2013), prowadzenie pogadanek dotyczących zachowań 
prozdrowotnych, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia; 

d. Organizacja spotkań o charakterze integracyjnym we współpracy z innymi podmiotami: 
 Dzień Babci i Dziadka – wyjście pensjonariuszy z dziećmi ze Specjalistycznej Świetlicy 

Środowiskowej dla dzieci młodszych do Kawiarenki Baśniowej – styczeń 2013; 
 wyjście integracyjne z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej dla dzieci młodszych do Teatru 

Arlekin – styczeń 2013; 
 wspólne zwiedzanie Katedry Prawosławnej wraz z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej dla dzieci 

starszych – lipiec 2013; 
 udział w Balu Seniora z okazji karnawału w integracji z pensjonariuszami z DDzP Caritas 

mieszczącego się przy ul. Czarnieckiego 4 – luty 2013; 
 spotkanie wielkanocne pensjonariuszy DDzP – kwiecień 2013; 
 spotkanie z pensjonariuszami DDzP przy ul. Czarnieckiego 4 z okazji piątej rocznicy stworzenia 

placówki – wrzesień 2013; 
 spotkanie wigilijne dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Łódzkiej – grudzień 2013; 

e. Organizacja wycieczek o charakterze pielgrzymkowym, turystycznym: 
 pielgrzymka pensjonariuszy DDzP z ul. Gdańskiej, z ul. Czarnieckiego do Sanktuarium Matki Bożej 

Niepokalanej – czerwiec 2013; 
 udział pensjonariuszy w  wycieczce rekreacyjnej do lasu łagiewnickiego – sierpień 2013; 
 dzień Seniora w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas w Kolumnie – październik 2013; 

f. Organizacja spotkań okolicznościowych wewnątrz społeczności DDzP: 
 Tłusty Czwartek – integracja pensjonariuszy w tańcu, śpiewie, zabawie – luty 2013; 
 spotkanie walentynkowe seniorów – zabawy integracyjne dla osób starszych – luty 2013; 
 uroczystość z okazji Dnia Kobiet – wręczenie paniom kwiatów oraz upominków własnoręcznie 

wykonanych przez pensjonariuszy podczas zajęć  - marzec 2013; 
 zabawa taneczna pensjonariuszy połączona z konkursami – czerwiec 2013; 
 spotkanie andrzejkowe seniorów – listopad 2013; 
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Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest 

zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym, 

schorowanym, samotnym i niezaradnym życiowo. 

 spotkanie mikołajkowe seniorów – grudzień 2013; 
 uroczystości imieninowe pensjonariuszy połączone z uczestnictwem we Mszy św. - styczeń – 

grudzień 2013; 
g. Umożliwienie korzystania pensjonariuszy z opieki duchowej ( uczestnictwo we Mszach św. 

spowiedź, wspólne modlitwy, rekolekcje, skupienia ); 
h. Prowadzenie aktywizacji psychicznej i fizycznej pensjonariuszy: 
 prowadzenie zajęć aktywizujących (muzyczne, czytelnicze, plastyczne - gry, konkursy, zabawy ) - 

styczeń - luty 2013; 
 koncert Krzysztofa Cwynara w Łódzkim Domu Kultury „ Karnawałowe wspomnienie świąt” – 

styczeń 2013; 
 udział pensjonariuszy w szkoleniu pt. „ Odzyskiwanie odszkodowań powypadkowych” - luty 

2013; 
 udział pensjonariuszy w seansie relaksacyjno – zdrowotnym w Grocie Solnej – marzec 2013; 
 wyjście pensjonariuszy do Pałacu Poznańskich na występ zespołu „ Fajne babki” - kwiecień 2013; 
 prelekcja oraz prezentacja zdjęć nt. Przedwojennej Łodzi dr. Jacka Reginia Zacharskiego – 

wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego – kwiecień 2013; 
 udział pensjonariuszy w programie aktywizującym osoby starsze pt. „ Żyj łatwiej”, warsztaty 

wizerunku, jak korzystać z usług banku, zdrowe odżywianie – maj 2013; 
 wyjście pensjonariuszy do Ogrodu Botanicznego – maj 2013; 
 udział pensjonariuszy w koncercie Krzysztofa Cwynara w Łódzkim Domu Kultury „ A jak 

akceptacja” - czerwiec 2013; 
 udział w szkoleniu z pierwszej pomocy w ramach akcji programu 60+ „ Starszy Ratownik” - 

sierpień 2013; 
 zwiedzanie wystawy „ Zanim powstała wielka łódź, Triada łódzka w Muzeum Historii Miasta 

Łodzi oraz zwiedzanie pomieszczeń Pałacu Poznańskiego z przewodnikiem – wrzesień 2013; 
 zwiedzanie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej przy Muzeum Włókiennictwa – 

październik 2013; 
 zwiedzanie Pałacu Herbsta – październik 2013; 
 zwiedzanie Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej listopad 2013; 
 zwiedzanie Muzeum Kinematografii – listopad 2013; 
 wyjście do Pałacu Poznańskiego na występ zespołu „ Jarzębina” - listopad 2013; 
 wyjście do Łódzkiego Domu Kultury na występ zespołu Krzysztofa Cwynara Sprawni 

Niepełnosprawni – listopad 2013; 
 wyjście pensjonariuszy na seans relaksacyjny do Groty Solnej – grudzień 2013; 
 wyjście do Teatru Wielkiego na koncert „ Najpiękniejsze kolędy świata” - grudzień 2013; 

3. Dzięki prowadzeniu DDzP można zaobserwować poprawę 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 DDzP 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. W DDzP rodzą się wielkie przyjaźnie, przebywający 
tam pomagają sobie wzajemnie. Często wystarczy kontakt z innymi osobami, z którymi można 
podzielić się nie tylko wspomnieniami ale i troskami życia codziennego, aby poczuć się lepiej. 

 

D DOM DZIENNEGO POBYTU UL. CZARNIECKIEGO 4 
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1. Dom Dziennego Pobytu dysponował 25 miejscami. Pensjonariusze byli kierowani do placówki decyzją 
Kierownika I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź – 
Bałuty. W okresie sprawozdawczym opieką Domu objętych było 40 mieszkańców dzielnicy Łódź - 
Bałuty, w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn. W tym 8 pensjonariuszy, z powodu dochodów 
nieprzekraczających kryterium ustawowego, zgodnie z decyzją MOPS, korzystało z bezpłatnych 
posiłków. Pozostali opłacali posiłki zgodnie z dzienną stawką żywieniową w wysokości 8 zł. 
Pensjonariuszami Domu były osoby w wieku od 46 do 91 lat.  

2. W okresie sprawozdawczym organizowano różne formy spędzania czasu wolnego dostosowane do 
potrzeb, możliwości i oczekiwań seniorów. Zapewniono im posiłki i pomoc w utrzymaniu higieny 
osobistej dzięki czemu zaobserwowano poprawę zdrowia i lepsze samopoczucie pensjonariuszy. 
Poprawie uległa kondycja psycho-fizyczna 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 ich sytuacja 
życiowa, w tym kwestie formalno – prawne. Nastąpiła integracja wewnątrz społeczności Domu, a także 
integracja międzypokoleniowa i ze społeczeństwem.  

3. Świadczenie usług opiekuńczych i doradztwo socjalnego. 
Codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00, pensjonariusze mieli możliwość 
przebywania w DDzP. W lipcu i sierpniu placówka była otwarta w godz. 13.00 – 18.00. Seniorzy mogli 
liczyć na fachową opiekę i pomoc pracowników, a także na wsparcie grupy samopomocowej, 
funkcjonującej w ramach społeczności Domu, która miała charakter i formę otwartą. W jej spotkaniach 
uczestniczyli podopieczni, którzy w danej chwili mieli taką potrzebę i czuli się na siłach, by pomóc 
innym. Pensjonariusze wspierali się w pokonywaniu codziennych trudności, wymieniając się 
doświadczeniami i oferując sobie wzajemną pomoc (m.in.: zanoszenie posiłków dla chorych 
pensjonariuszy, odwiedziny chorego w szpitalu, wykonywanie drobnych zakupów, pomoc 
niepełnosprawnym pensjonariuszom w załatwianiu spraw administracyjnych, udział w ceremoniach 
pogrzebowych pensjonariuszy oraz zmarłych z ich rodzin, pomoc w dbaniu o higienę osobistą itp.). 
Szczególną rolę w tej materii odgrywała 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 
podopiecznych Domu oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej (szczególnie dla osób czasowo 
wyłączonych z uczestnictwa w zajęciach ze względu na zły stan zdrowia). W Domu prowadzone było 
również doradztwo socjalne i pomoc w sprawach osobistych, urzędowych i mieszkaniowych (np. 
pisanie podań, wyjaśnianie niezrozumiałych dla  pensjonariuszy spraw administracyjnych). 
Pracownicy podejmowali działania interwencyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych zarówno w 
grupie pensjonariuszy jaki i w środowiskach rodzinnych. W sytuacjach trudnych nawiązywano 
współpracę z rejonowymi pracownikami socjalnymi podopiecznych. W sytuacjach kryzysowych 
pensjonariusze mogli liczyć na pomoc materialną w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych, 
odzieży, opału na zimę. Osoby, które pozbawione są odpowiednich warunków sanitarnych w swoich 
domach, mogły korzystać z natrysku, jaki znajduje się w pomieszczeniach Domu.  

4. Zapewnienie wyżywienia. 
Codziennie od poniedziałku do piątku, między godziną 12:30 a 13:15, pensjonariusze DDzP mieli 
zapewniony dwudaniowy obiad, który był przywożony w specjalnych termosach, a także 
śniadanie/kolację, którą pobierali na wynos w jednorazowych pojemnikach. Posiłki były 
przygotowywane przez Kuchnię Caritas Archidiecezji Łódzkiej znajdującą się przy ul. Gdańskiej 111. W 
szczególnych przypadkach, posiłki były wydawane na wynos w godz. 13:15 - 13.45. Dotyczyło to osób, 
które z powodu choroby lub innych ważnych okoliczności, nie mogły danego dnia skorzystać z posiłku 
w pomieszczeniach Domu. Przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem podopieczni otrzymali paczki z 
artykułami spożywczymi i chemicznymi. 

5. Opieka medyczna. 
Profesjonalna opieka medyczna była realizowana podczas imprez okolicznościowych i wycieczek, 
przez pielęgniarkę – wolontariuszkę. Na miejscu, raz w tygodniu było mierzone pensjonariuszom 
ciśnienie i tętno. W stanach szczególnie złego samopoczucia podopiecznych, wzywane było pogotowie. 
W przypadku podopiecznych wymagających szczególnej opieki, podawano im w placówce leki 
przepisane przez lekarza. W sierpniu zostało zorganizowane spotkanie w ratownikiem medycznym na 
temat zasad udzielania pierwszej pomocy. 

6. Integracja ze społecznościami innych DDzP, integracja międzypokoleniowa, organizacja imprez 
okolicznościowych wewnątrz społeczności DDzP. 
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Głównym zadaniem Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej jest wszechstronna działalność opiekuńczo – 

wychowawcza o charakterze społecznym, korekcyjnym, rozwojowym  

i twórczym. 

a. Świętowanie Dnia Babci i Dziadka - integracja z wychowankami Specjalistycznej Świetlicy 
Środowiskowej Caritas przy ul. Czarnieckiego 4  

b. Zabawa karnawałowa - integracja z podopiecznymi DDzP Caritas przy ul. Gdańskiej 111  
c. Spotkanie wielkanocne - integracja z podopiecznymi DDzP Caritas przy ul. Gdańskiej 111  
d. Spotkanie z okazji Dnia Matki – integracja z podopiecznymi DDzP przy ul. Wrocławskiej 10  
e. Zabawa taneczna - integracja z podopiecznymi DDzP przy ul. Wrocławskiej 10  
f. Obchody V-tej rocznicy powstania DDzP - integracja z podopiecznymi DDzP Caritas przy ul. 

Gdańskiej 111  
g. Obchody Dnia Seniora - integracja z podopiecznymi DDzP „Zacisze” przy ul. Organizacji WiN 37  
h. Udział w spotkaniu wigilijnym Rady Osiedla Bałuty – Doły – integracja z członkami Rady i 

mieszkańcami osiedla   
i. Spotkanie bożonarodzeniowe – integracja z podopiecznymi wszystkich placówek Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej  
j. Imprezy okolicznościowe wewnątrz społeczności Domu z okazji imienin pensjonariuszy i 

bieżących wydarzeń tj. Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Andrzejki. 
7. Wycieczki o charakterze pielgrzymkowo – turystycznym, zajęcia o charakterze kulturalno – 

rekreacyjnym. 
a. Wyjście do Teatru Nowego na spektakl „Kokolobolo”; 
b. Udział w koncercie Pana Krzysztofa Cwynara i zespołu Integracja w Łódzkim Domu Kultury; 
c. Prelekcja o Łodzi przedwojennej; 
d. Pielgrzymka autokarowa do Niepokalanowa - integracja z podopiecznymi DDzP Caritas przy ul. 

Gdańskiej 111; 
e. Wyjścia na lody do pobliskiej kawiarni; 
f. Wyjście do Groty Solnej; 
g. Wizyta w kościele ewangelicko – augsburskim pw. Św. Mateusza - integracja z wychowankami 

Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas przy ul. Czarnieckiego 4; 
h. Udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Łodzi; 
i. Wyjazd rekreacyjny do Ośrodka Caritas w Kolumnie (integracja ze społecznością DDzP Caritas ul. 

Gdańska 111); 
j. Udział w koncercie zespołu Jarzębiny w Pałacu Poznańskiego; 
k. Zajęcia plastyczno – techniczne, m.in. malowanie wydmuszek, warsztaty wykonywania ikon, 

malowanie witraży na szkle, kaligrafowanie motta Łodzi; 
l. Projekcje filmów, m.in. „Tajemnice Biblii”, „Zemsta”, Świadek koronny”, „Pan Wołodyjowski”, 

„Brat, przyjaciel, papież”, „Ogniem i mieczem”, „Solidarni 2010”, „Odrobina nieba”, „Królewna 
Śnieżka”; 

m. Zajęcia muzyczne, m.in. wspólne śpiewy pieśni religijnych i biesiadnych, słuchanie muzyki 
klasycznej; 

n. Zajęcia literackie, m.in. czytanie poezji i powieści (m.in. „Diana. Moja historia”), czytanie prasy 
codziennej, odczytanie encykliki Ojca Świętego Franciszka pt: „Lumen Fidei”; 

o. Wykonywanie dekoracji pomieszczeń Domu; 
p. Spotkania modlitewne tj. nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, nabożeństwa majowe, 

modlitwa różańcowa, Msze Święte, stworzenie duchowej grupy pielgrzymkowej. 
 

E SPECJALISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Głównym celem prowadzenia Świetlicy jest wsparcie rodziny przez objęcie dziecka opieką i 
wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej. 
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2. Cel zadania realizowany był w szczególności poprzez: działania opiekuńczo – wychowawcze, pracę 
środowiskowo – materialną w tym prowadzenie dożywiania, działania specjalistyczne oraz zajęcia 
socjalizacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

3. Ważnym zadaniem Świetlicy było promowanie wartości chrześcijańskich i włączenie ich w proces 
opieki i wychowania dzieci i młodzieży. 

4. W roku 2013 opieką objętych zostało 86 dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 16 lat (w tym 36 w wieku 
przedszkolnym i 50 w wieku szkolnym). 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. 

5. W roku 2013 w Świetlicy realizowano następujące projekty: 
a. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizowanie i 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo -specjalistycznej dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (niepublicznych) – kat. XVI. Projekt 
współfinansowany był ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łodzi; 

b. „Łódź Trójmasztowa – cykl działań z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturalnego”. 
Projekt współfinansowany był ze środków Fundacji BZ WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów; 

c. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Poradnictwo 
psychologiczne i rodzinne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Projekt współfinansowany był ze 
środków Urzędu Miasta Łodzi; 

d. W ramach Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzony jest projekt: 
Zajęcia korekcyjno - edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem - 
indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany był ze środków Urzędu 
Miasta Łodzi; 

e. „Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i łodzieży z rodzin 
alkoholowych”. Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi. 

6. 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. 

7. Praca w Świetlicy oparta była na czterech filarach: praca opiekuńczo – wychowawcza, praca 
środowiskowo – materialna, praca specjalistyczna oraz praca socjalizacyjno – edukacyjno – rozwojowa 
z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

8. Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona była wobec dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
9. Prowadzono indywidualną pracę z wychowankiem, rozpoznawano potrzeby dziecka, wychwytywano i 

diagnozowano etiologię niezaspokojonych potrzeb dzieci przez ich codzienną obserwację. 
10. Organizowano pomoc w nauce dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z zapotrzebowaniem 

podopiecznych; kształtowanie postawy samodzielności w podejmowaniu wysiłku nauki; 
systematyczne kontrolowanie zeszytów i nawiązywanie kontaktu ze szkołami; udzielanie bezpłatnych 
korepetycji z języka angielskiego; prowadzenie zajęć wyrównawczych z j. polskiego i matematyki; 
organizacja cyklu quizów i konkursów – „przez zabawę do nauki”. 

11. Organizowano sposoby spędzania czasu wolnego i rozwijano zainteresowania dzieci w wieku 
szkolnym: 

a. Prowadzono zajęcia rozwijające zdolności twórcze z wykorzystaniem artterapii: prowadzenie 
warsztatów teatralnych (przygotowywanie przedstawienia dla rodziców „Królewna Śmieszka i 
sześciu krasnoludków”); prowadzenie zająć filmowych z cyklu „Kinoteka młodego człowieka” – 
projekcja filmów: „Artur i Minimki” „Rio” „Kot w butach”, „Kochaj i Tańcz” Sabrina nastoletnia 
czarownica”, „Niefortunny splot wypadków” „Marzyciel” „Harry Potter” ”Noc w muzeum”, 
„Mikołajek”; prowadzenie warsztatów twórczych: „Głupoty i psoty panny Chichoty”, „Uruchamiamy 
szare komórki”, „Kocham moją mamę”, „Moje śmieszne ja”, „Łamigłówki mądrej główki” „NIE Słoń”; 
udział w warsztatach twórczych organizowanych przez organizacji i instytucje zewnętrzne:  „Jak 
stworzyć ilustrację do bajki” – warsztaty w ramach programu „Ludzki język Łódzki” – Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, „Jem i owoce i warzywa wtedy zdrowia mi przybywa” – warsztaty rysowania 
komiksów prowadzone w ramach programu „Dożywianie z Carrefour”; 

b. Organizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe: udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych 
prowadzonych na terenie Manufaktury w Łodzi: kręgle, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, „Beach 
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Soccer”; organizacja gier i zabaw na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca 
i okolicy, wyjście na sanki na górkę do parku Poniatowskiego organizacja zajęć ruchowych na 
pobliskim skwerku – gry i zabawy, piłka nożna, chusta klauza itp organizacja pikniku w Parku 
Poniatowskiego (gry i zabawy, turnieje); organizacja meczów piłki nożnej pomiędzy świetlicami 
Caritas  w Parku 3 Maja; udział dzieci w turnieju sportowym zorganizowanym przez firmę Magellan 
we współpracy z Widzewem Łódź; zajęcia rekreacyjno – ruchowe w pomieszczeniach świetlicy: 
aerobik przy muzyce, turnieje tenisa stołowego; udział dzieci/ młodzieży w projekcie „Ze sportem 
mi do twarzy” – cotygodniowe treningi ogólnorozwojowe z elementami koszykówki na hali ŁKS; 

c. Prowadzono zajęcia plastyczno – techniczne: udział w zajęciach manualnych sprawiał dużo 
satysfakcji uczestnikom. Wśród wielu działań plastycznych w roku 2013 można wyróżnić: 
tworzenie masek karnawałowych, robienie upominków dla babć i dziadków, tworzenie dekoracji 
do przedstawienia teatralnego, robienie oryginalnych nakryć głowy na bal karnawałowy, robienie 
świąteczno-wiosennych witraży; „Nasze urodziny” – tworzenie urodzinowego plakatu – kalendarza, 
udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Miasta Łodzi; witraże – nauka malowania na szkle, 
wykonywanie witraży o tematyce świątecznej; 

d. Organizowano czas wolny w postaci innych działań: wspomnienie postaci Jana Pawła II – 
pogadanka, quiz i krzyżówka tematyczna; spotkania integracyjne ze świetlicą Caritas z ul 
Piotrkowskiej – wspólne gry i zabawy, turnieje, konkursy, nauka przez zabawę – zajęcia rozwijające 
pamięć wzrokową, wspólne gry i zabawy pamięciowe; Ortografia w zagadkach, udział w zajęciach 
karaoke z klubie LeGranda przy ul Rewolucji; udział w warsztatach muzycznych w Muzeum Miasta 
Łodzi - „Łódź utkana dźwiękami”, cykl zajęć dotyczący odżywiania się człowieka: „Wiem co jem”,  
„Pokaż kotku co masz w środku”, Szybkie i zdrowe przekąski obiadowe: spaghetti bolognese, 
Kanapkolandi, Pasta z sosem serowym itp. 

12. Organizowano zajęcia 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: pogadanka i quiz upamiętniający 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zabawa 
karnawałowa dzieci w wieku szkolnym oraz bal przebierańców dla dzieci w wieku przedszkolnym cykl 
wyjść muzealnych - Muzeum Kinematografii, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych; Muzeum Archeologiczne itp.; zajęcia z cyklu „Kultura żywego słowa”: 
zapoznanie dzieci z kulturą czytelniczą podczas wizyty w Księgarni PWN, wyjście na wystawę kolekcji 
książki dziecięcej i warsztaty do biblioteki im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi; udział w festiwalu 
„Cztery pory roku Łodzi” – uczestnictwo w żywej lekcji historii i sztuki Łodzi w pasażu Rubinsteina; 
uczestnictwo w wycieczce do Warszawy do Teatru Kamienica na spektakl „Czerwony Kapturek” – 
wycieczka z okazji Dnia Dziecka; uczestnictwo dzieci w warsztatach edukacyjnych „Hydropolis – 
zabawy z wodą”; udział w cyklu zajęć organizowanych przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych: 
„Miasto szyfrów”, „Chińczyk międzywojenny”, „Odszukaj eksponat”, „Puzzle historyczne” „Jan Matejko 
słynna postać” . 

13. Prowadzono cykliczne zajęcia w ramach projektu „Łódź Trójmasztowa”- zapoznanie się z topografią 
miasta współczesnego, porównanie z mapami miasta XIX i początku XX wieku. wyjście do cerkwi 
prawosławnej (zwiedzanie, poznanie religii prawosławnej), poznanie różnic pomiędzy religią katolicką 
a prawosławną, malowanie ikon, poznawanie baśni i legend o mieście Łodzi, zajęcia fotograficzne – 
fotografowanie współczesnej Łodzi na podstawie pocztówek z XIX wieku, organizacja cukli spacerów z 
przewodnikiem: po Księżym Młynie i Muzeum Włókiennictw,  Rosyjskie ślady Izraela (Poznańskiego), 
„Tuwim odczarowany”;  quiz z wiedzy o Rosji – „Coraz bliższa nam Rosja”; zajęcia kulinarne (kuchnia 
rosyjska) – Sałatka Oliviera, bliny itp.; Spacer po starym cmentarzu przy ul Ogrodowej, zwiedzenie 
wielokulturowej nekropolii; warsztaty edukacyjne – Łódź  Fabrykancka; gra miejska na zakończenie 
działań: Podróż przez czas i przestrzeń. 

14. Prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej – podopieczni brali udział w mszy 
św. w kaplicy Caritas i w kościele parafialnym z okazji pierwszych piątków miesiąca oraz 
różnorodnych uroczystości wynikających z kalendarza katolickiego i szkolnego; podopieczni brali 
udział w spotkaniu wszystkich świetlic Caritas przed okresem Wielkiej Nocy oraz w spotkaniu 
Wigilijnym. Każdego dnia dzieci modliły się przed i po posiłku. 

15. Wdrażano wychowanków do współodpowiedzialności za funkcjonowanie świetlicy: dzieci 
wykonywały,, zgodnie z ustalonymi podczas społeczności korekcyjnej dyżurami, drobne prace mające 
na celu utrzymanie świetlicy w należytym stanie np. byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku i 
ładu w poszczególnych pomieszczeniach, podlewali kwiatki, zmieniali dekoracje, 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 
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również aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas, zgodnych z 
wyznawaną przez instytucję misją. 

16. Współpracowano z rodzicami: w grupie dla dzieci w wieku szkolnym prowadzono indywidualne 
konsultacje z rodzicami w czasie których kierownik świetlicy lub wychowawca dyżurny zawsze był 
dostępny, aby udzielić informacji o dziecku oraz wysłuchać problemów przedstawionych przez 
opiekunów; w grupie dzieci w wieku przedszkolnym kontakt z rodzicami/opiekunami codzienny – na 
bieżąco omawiano i weryfikowano wszelkie sytuacje związane z dziećmi; chętni rodzice włączali się 
również w działalność świetlicy, pomagając np. w pracach porządkowych (zmywanie naczyń po 
obiedzie, sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom); dzieci z rodzicami wzięli udział w 
spotkaniu integracyjnym wszystkich świetlic w trakcie festynu „Święto Rodziny”. 

17. Praca środowiskowo – materialna prowadzona była wobec dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
18. Prowadzono pracę środowiskową: zebranie informacji na temat aktualnej sytuacji dziecka poprzez 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z rodzicem lub opiekunem dziecka, diagnoza sytuacji: 
rodzinnej, bytowej oraz materialnej wychowanka; codzienne obserwacje wychowanków: stanu ubioru 
dziecka, przyborów szkolnych, stanu higieny osobistej itp. 

19. Organizowano pomocy materialnej w postaci: 
a. Prowadzono codzienne dożywianie z którego skorzystało 86  wychowanków; w grupie dzieci w 

wieku przedszkolnym dożywianie obejmowało drugie śniadanie, obiad jednodaniowy i 
podwieczorek; w grupie dzieci szkolnych dożywianie obejmowało obiad jednodaniowy i 
podwieczorek; 

b. Prowadzono pomoc żywnościowo – materialną: poprzez dzieci pomoc żywnościowa przekazywana 
była także ich rodzinom w formie suchego prowiantu zabieranego do domów; wydano paczki 
rodzinne z żywnością; zależnie od potrzeb zaopatrywano również podopiecznych w przedmioty 
niezbędne do zajęć szkolnych, a także obuwie, odzież itp.; w doposażeniu dzieci i rodzin 
współpracowano z innymi działami Caritas w tym z Punktem Pomocy Charytatywnej oraz z 
Magazynem Pomocy Żywnościowej i Rzeczowe; na rozpoczęcie roku szkolnego rozdano wszystkim 
dzieciom szkolnym wyprawki w postaci plecaków i wyposażenia w artykuły i przybory szkolne. 
Część dzieci otrzymała również podręczniki; z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkie rodziny 
otrzymały paczki rodzinne zawierające produkty spożywcze i chemiczne. 

20. Współpracowano z instytucjami powołanymi do pracy na rzecz dziecka i rodziny: pracownicy 
placówki utrzymywali stały kontakt z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami dzieci i zbierali 
informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania wychowanków świetlicy na terenie szkoły; 
kontaktowano się w sprawach dzieci i rodziny dziecka z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin 
oraz kuratorami mającymi nadzór nad wychowankami placówki. 

21. Praca specjalistyczna prowadzona była szczególnie wobec dzieci w wieku szkolnym. 
22. Tworzono diagnozy pedagogiczne ze szczególnym naciskiem na sytuację rodzinną i szkolną dziecka: 

konstruowano diagnozy pomagające w indywidualnej pracy z wychowankiem uwzględniające jego 
specyficzne potrzeby; skupiano się głównie na sytuacji rodzinnej, szkolnej i społecznej dziecka; 
analizowano wychowanka głównie pod kątem zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, 
problemów adaptacyjnych, niskiej samooceny, niepowodzeń szkolnych oraz kontekstu rodzinnego. 

23. Prowadzono indywidualną pracę pedagogiczną z dzieckiem i rodziną: prowadzono rozmowy 
indywidualne z dzieckiem, rozwiązywano bieżące problemy oraz trudności jakie spotykały 
wychowanków w danej chwili; odbywały się konsultacje z rodzicami i opiekunami naszych 
wychowanków kiedy tylko zaistniała taka potrzeba; Prowadzone były również rozmowy wspierające 
byłych podopiecznych placówki. Tworzono indywidualne programy korekcyjne dla wychowanków 
oraz wykorzystywano w pracy z dziećmi mediacje i kontrakty. 

a. Udzielana była pomoc logopedyczna: podczas tych zajęć wychowankowie dzielnie ćwiczyli 
poprawną wymowę, nabywali nowe kompetencje językowe oraz komunikacyjne, a także 
pokonywali istniejące trudności w pisaniu i czytaniu; 

b. Udzielana była pomoc psychologiczna: prowadzone były indywidualne spotkania dzieci i rodziców 
z psychologiem, poradnictwo, diagnozowanie 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. 

24. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne metodą społeczności korekcyjnej w grupie dla dzieci wieku 
szkolnym: zajęcia o tym charakterze pozwoliły skuteczniej wesprzeć rozwój wychowanków, 
kształtując u nich postawę wzajemnej szczerości, otwartości, zrozumienia, zaufania oraz poczucia 
odpowiedzialności za siebie i grupę; dały szansę na korygowanie pewnych niepożądanych zachowań i 
rozwiązywanie na bieżąco wszystkich kwestii spornych (konfliktów, trudności); dzięki nim możliwe 
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było ustalanie norm i zasad obowiązujących na terenie świetlicy oraz wspólne podejmowanie decyzji 
dotyczących jej funkcjonowania. 

25. Prowadzono zajęć grupowych wynikające z diagnozy i dostosowanych do potrzeb dzieci . W roku 2013 
prowadzono dwa rodzaje zajęć grupowych – cyklicznych: 

a. Realizowano zajęcia z cyklu „Wezuwiusz”: Zajęcia korekcyjno – edukacyjne w zakresie radzenia 
sobie ze stresem, agresją, konfliktem. Zrealizowano 7 bloków zajęć: blok I – kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie z uczuciami i emocjami, blok II – kształtowanie umiejętności 
komunikacyjnych, blok III – kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością i gniewem; blok 
IV – kształtowanie umiejętności alternatywnych w stosunku do agresji; blok V – kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem; blok VI – kształtowanie umiejętności radzenia sobie w 
sytuacji konfliktu; blok VII – kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu. 
Poprowadzono łącznie 21 godzin zajęć; 

b. Realizowano zajęcia z cyklu „Pryzmat”: Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i 
abstynencji wśród dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych/. Grupa miała charakter zamknięty i  
przeznaczona była dla dzieci z rodzin alkoholowych. Tematyka: Integracja i rozwój grupy, 
Komunikacja, Edukacja alkoholowa, Emocje i wartości, Nabieranie umiejętności w zakresie 
samostanowienia i obrony własnych praw, Zamknięcie grupy. Poprowadzono łącznie 36 godzin 
zajęć. 

26. Prowadzono konsultacje merytoryczne dla kadry placówki: kadra świetlicy wspierana była 
konsultacjami merytorycznymi ze specjalistą – psychologiem, socjoterapeutą, 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. 

27. Praca socjalizacyjno–edukacyjno–rozwojowa prowadzona była z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
28. Praca z dziećmi w wieku od 3 do 5 roku życia oparta była na fundamencie diagnozy: trudności 

wychowawczych, deficytów rozwojowych, kontekstu rodzinnego oraz sytuacji materialno-bytowej; 
podstawą sporządzenia diagnozy był wywiad środowiskowy oraz codzienna obserwacja dziecka w 
placówce; pracując z najmłodszymi dziećmi, zwracano szczególną uwagę na odpowiedni dobór metod 
dostosowanych do możliwości percepcyjnych małego odbiorcy; zajęcia skoncentrowane były na 
wzmacnianiu obszarów. 

29. Sfery językowej i komunikacyjnej: ćwiczenia logopedyczne, nauka poprawnego wysławiania się i 
budowania wypowiedzi,  praca z tekstem i kartami pracy rozwijającymi logiczne myślenie oraz 
umiejętności grafomotoryczne; poznawanie twórczości literackiej dla dzieci (baśnie, bajki, wiersze, 
opowiadania); poznawanie liter; ćwiczenia w opisywania słowami przedmiotów, miejsc, przestrzeni i 
osób. 

30. Sfery społeczno-moralnej: wdrażanie podopiecznych do zasad zachowania się w grupie, 
przestrzegania ustalonych reguł; przyswajanie różnych zwrotów grzecznościowych, nabywanie 
umiejętności interpersonalnych; poznanie podstawowych relacji społecznych; prawda i kłamstwo - 
nauka rozróżniania wydarzeń; nauka bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku, w ruchu 
drogowym ; poznawanie zawodów które służą ludziom: strażak, policjant, lekarz (nauka numerów 
alarmowych); cykl „ Jak się zachowywać w przedszkolu”: potrafimy się dzielić, sprzątamy, proszę o 
ciszę, bawimy się; manewry z nożem i widelcem – nauka zasad posługiwania się sztućcami, 
zachowania się w trakcie posiłku; rozwijanie sfery religijnej – Adwent – przygotowanie do Bożego 
Narodzenia – zajęcia cykliczne, rozwijanie sfery religijnej, nauka podstawowych modlitw (przed 
posiłkiem, Aniele Boży… itp.). 

31. Sfery prozdrowotnej i ruchowej  gimnastyka ogólnorozwojowa, zabawy rytmiczne przy muzyce, 
zdobywanie umiejętności samoobsługowych oraz wyrabianie odpowiednich nawyków żywieniowych i 
higienicznych;  organizacja wyjść poza placówkę – lepienie bałwana, gry i zabawy na śniegu, wyjścia na 
plac zabaw, gry i zabawy na skwerku, zabawy w piaskownicy,  itp. organizowanie gier i zabaw 
rozwijających umiejętności rozpoznawanie części ciała, samoświadomości swojego ciała. 

32. Sfery muzycznej: poznawanie przez dzieci piosenek i pląsów, organizowano codzienne zabawy przy 
muzyce, tańce; w okresie karnawału zorganizowano bal przebierańców; nauka i rozpoznawanie 
instrumentów, gry na instrumentach, nauka kolęd i piosenek świątecznych. 

33. Sfery przyrodniczej: uczono poznawania i obserwowania zjawisk przyrodniczych, w tym – stanu 
pogody, zmian związanych z porami roku; ubierania się adekwatnie do warunków atmosferycznych; 
poznanie zwierząt i roślin, obszarów ich występowania; organizacja zajęć z serii „Nad morzem” – 
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poznanie mapy polski, zdjęć morza, zwierząt morskich, plaży, roślin; poznawanie Jesieni – objawy, 
rośliny, kolory, poszukiwanie jesieni; poznawanie owoców i warzyw, produkty: soki, przetwory, 
sałatki; Zima za pasem – rozpoznawanie oznak zimy, zmiany w przyrodzie w okresie zimy, co jest pod  
śniegiem, jak się ubierać by nie zmarznąć, ćwiczenia na rozgrzewkę. 

34. Sfery plastyczno–konstrukcyjnej: wycinanie, kolorowanie, malowanie farbami (także przy użyciu 
własnego ciała), uczono się wykorzystywania różnych materiałów, rozwijano wyobraźnię i twórcze 
myślenie, budowano z klocków przestrzenne budowle wg własnych pomysłów, układano puzzle, 
układanie kompozycji z koralików, zabawy z kołem i orgiami,  itp.; wykonywanie prac i upominków dla 
najbliższych z okazji różnorodnych świąt i okoliczności: Dzień Babci i Dziadka Święta Wielkanocne, 
Dzień Matki, Dzień Taty itp.; wykonywanie prac ilustrujących i nawiązujących do poznanych tekstów 
literackich (baśnie, bajki, wiersze) przy użyciu różnorodnych technik; wykonywanie prac ilustrujących 
postacie ludzkie (części ciała, części twarzy, chłopiec, dziewczynka, człowiek w ruchu itp.); 
rozpoznawanie i nazywanie kolorów; wykonywanie prac plastyczno–przestrzennych: modelowanie w 
plastelinie, modelinie, plastelinie,  organizowano zajęcia integracyjne z dziećmi ze świetlicy przy ul 
Piotrkowskiej 85 – „Spotkanie z kolorami” malowanie palcami, łączenie barw, malowanie na tkaninie; 
„Śniegowa zgadywanka smakowa” – rozpoznawanie smaków, rozwijanie zmysłu smaku i powonienia, 
plastyczne działania z mąką (motywy świąteczne). 

35. Sfery kulturalno- edukacyjnej: wyjście do Baśniowej Kawiarenki na interaktywne przedstawienie  
„Brzydkie kaczątko”; wyjście do Teatru Arlekin na spektakl „Niebieski Piesek”; rozwijano kulturę 
czytelniczą – spotkania z książką, czytanie bajek, opowiadań i wierszy dla dzieci, zabawy z książką; 
wprowadzano dzieci w kulturę świąt, tradycji i zwyczajów – Dzień Babci i Dziadka okres karnawału, 
ostatki, Święta Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Taty; zorganizowano wyjście do 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – udział w interaktywnych zajęciach ukazujących różnorodne 
formy książki; wyjcie do Teatru Pinokio na przedstawienie „Tuwimki”. 

36. Sfery  matematycznej: uczenie się liczenia, podstawowych figur geometrycznych i stosunków między 
nimi: mały- duży, większy – mniejszy itp.; organizowanie gier i zabaw rozwijających logiczne myślenie; 
poznawanie cyferek. 

37. Prowadzono działania w ramach integracji międzypokoleniowej: wyjście dzieci wraz z 
pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu do Baśniowej Kawiarenki; do teatru Arlekin na spektakl 
„Niebieski Piesek, na spacery do parku, na skwerek – wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy; w dniu 
babci i dziadka dzieci odwiedziły „dziadków” z Domu Dziennego Pobytu i wręczyły im upominki oraz 
powiedziały wierszyk i zatańczyły; spotkanie integracyjne dzieci, ich rodzeństwa i rodziców (wyjście 
do straży pożarnej, wspólny posiłek, gry i zabawy integracyjne); spotkanie wigilijne dla wszystkich 
dzieci i ich rodziców/opiekunów. 

38. 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. 

 

F SPECJALISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. PIOTRKOWSKA 85 
1. W 2013 roku opieką objętych zostało 92 dzieci w dwóch grupach wiekowych od 3 do 5 i od 6 do 16 

roku życia. Dzieci będące wychowankami placówki pochodziły z rodzin zamieszkałych w rejonie 
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dzielnicy Łódź- Śródmieście. Środowisko rodzinne wychowanków nacechowane jest szeregiem 
wielorakich dysfunkcji i patologii, wśród których należy wyszczególnić problem uzależnienia od 
alkoholu, długotrwałe bezrobocie, niewydolność wychowawczą. Wszystkie rodziny podopiecznych 
borykają się z problem niedostatku materialnego. Beneficjentami pracy pedagogicznej były dzieci w 
wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym. Na wszystkich szczeblach wiekowych 
obserwowano różnorakie zaburzenia rozwoju: emocjonalnego, społecznego, edukacyjnego, moralnego 
etc. Większość dzieci była, przez miejsce swojego zamieszkania, szczególnie narażona na dodatkową 
demoralizację, inicjację alkoholową oraz używanie środków psychoaktywnych np. dopalaczy. W pracy 
pedagogicznej starano się aktywnie współpracować z rodzinami podopiecznych w celu optymalizacji 
pozytywnych skutków pomocy udzielanej przez placówkę. 

2. Dzieci do placówki przyjmowane były bez skierowania, na wniosek rodzica bądź opiekuna 
prawnego. Kadra placówki aktywnie współpracowała w tym zakresie z pedagogami pobliskich szkół, 
pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi oraz kuratorami. 

3. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8.00 do 
18.00 – w tym od 8.00 do 14.00 odbywała się praca pedagogiczna z dziećmi w wieku przedszkolnym, 
natomiast w godzinach od 14.00 do 18.00 praca z dziećmi w wieku szkolnym. 

4. W placówce realizowano różne formy pracy z podopiecznymi wynikające z porozumieniem 
zawartym z MOPS. 
a. pracę opiekuńczo wychowawczą, która miała na celu diagnozowanie aktualnych potrzeb i 

trudności podopiecznych zarówno w zakresie sytuacji rodzinnej, szkolnej jak i społecznej, 
emocjonalnej i moralnej. Diagnoza leżała więc u podstaw podejmowanych wysiłków 
pedagogicznych- zadanie to bardzo często było dodatkowo utrudniane przez rodziców/ opiekunów 
podopiecznych, którzy w czasie wstępnego wywiadu podczas zapisu do placówki, ukrywali wiele 
istotnych dla pracy z dzieckiem informacji. Praca ta dotyczyła wyszczególnionych obszarów: 

 Organizowanie pomocy w nauce dla dzieci w wieku szkolnym: codziennie w godzinach od 14.00 do 
16.00 odbywała się zorganizowana praca edukacyjno- korekcyjna. Dzieciom udzielano pomocy w 
odrabianiu lekcji oraz prowadzono indywidualne zajęcia wyrównawcze. Dzięki pomocy 
wolontariuszy udało się organizować indywidualne bądź w grupach dwuosobowych korepetycje 
z konkretnych przedmiotów. W okresie objętym sprawozdaniem kadra prowadziła autorski cykl 
zajęć „Literkowo”, w czasie których dzieci podzielone wg wieku uczestniczyły w edukacyjnych 
zajęciach wyrównawczych. 

 Organizowanie sposobów spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań: podopiecznym 
proponowano bardzo wiele form spędzania czasu wolnego. W okresie objętym sprawozdaniem 
zrealizowano między innymi zajęcia: 
o „Oczko-Koczkow. Wieści z Piotrkowskiej„ - redagowanie gazetki świetlicowej 
o zajęcia i warsztaty plastyczne min. „zimowe witraże”, „ poznaję siebie przez farby”, „Łódź 

dawniej i dziś- plener fotograficzny”, „Moja szopka bożonarodzeniowa”, „Mały konkurs 
graffiti”, „chodź pomaluj mój świat” 

o wyjścia rekreacyjne na pobliskie tereny zielone, animowane przez wychowawców gry 
terenowe, zabawy ruchowe, zawody orientacyjna -ruchowe 

o zajęcia muzyczne i taneczne min. „rytm mojego ciała, „muzyka z gimnastyką na wesoło”, 
„pomarańcze i mandarynki- twórczość Marka Grechuty”, „Śpiewamy piosenki Anny German”, 
„Hej kolęda, kolęda!”, „Gibonsy -pląsy i tańce”, „poznajemy instrumenty dęte” 

o seanse filmowe min „Marzyciel”, „Seria niefortunnych zdarzeń”, „Jumanji”, „Pan od muzyki” 
oraz wyjścia na seanse kinowe 

o quizy i konkursy wiedzy min. „W drogę przez województwa”, „Od stóp do głów”, „Św. Mikołaj 
biskup Mirry”, „quiz wiedzy o kulturze żydowskiej”, „zostań mistrzem łamigłówek”, „But na 
mapie Europy” 

o ćwiczenia i przygotowania autorskiej inscenizacji wielkanocnej „Światło” 
o zajęcia z udziałem gościa „Wyruszamy w drogę do Santiago”- zajęcia opowiadające o trasie 

pielgrzymki pieszej do Santiago de Compostela 
o udział w treningach koszykówki w ramach projektu „Ze sportem mi do twarzy” 

b. zajęcia w tradycji i kulturze: podopieczni mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach 
poświęconych tradycjom karnawałowym na świecie „co mi w duszy gra- karnawał trwa”; 
twórczości i życiu Juliana Tuwima, który odbył się w postaci gry terenowej przygotowanej przez 
kadrę placówki; wychowankowie uczestniczyli także w szeregu zajęć historycznych 
organizowanych zarówno przez kadrę jak i Muzeum Tradycji Niepodległościowych; cyklu zajęć 
projektowych „Łódź Trójmasztowa” w czasie których wychowankowie zaznajamiali się z kulturą 
żydowską. Ponadto dzieci były zaznajamiane z istotnymi elementami wychowania katolickiego, co 
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Głównym zadaniem Świetlicy Środowiskowej Caritas jest 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej 

miało miejsce poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych dotyczących min. święta Wszystkich 
Świętych, Różańca Świętego, istoty świąt Wielkanocnych oraz Drogi Krzyżowej, a także 
prawdziwego sensu świąt Bożego Narodzenia. Organizowano wspólne śpiewanie pieśni religijnych 
i kolęd oraz przygotowywano dwie oprawy Mszy Świętej. 

c. Wdrażano wychowanków do współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki. Było to 
możliwe dzięki wspólnemu omawianiu tygodniowego harmonogramu pracy świetlicy np. wybór 
tematu, pomocy do zajęć, samodzielnemu prowadzeniu zajęć pod opieką pedagoga; przydzielone 
drobne prace porządkowe w placówce np. powierzenie wychowankowi odpowiedzialności za 
świetlicową biblioteczkę; zajęcia warsztatowe np. „Poznajemy prawa dziecka”. Ponadto dzieci w 
ramach swoich możliwości włączane były w akcje Caritas takie jak np. zbiórki żywności czy 
sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

d. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków, szczególnie poprzez kontakt w ramach 
indywidualnych konsultacji, zarówno bezpośrednich, pisemnych jak i telefonicznych; cykliczne 
zebrania rodziców; organizację Święta Rodziny. 

e. W zakresie pracy środowiskowo materialnej placówka prowadziła dożywianie (dodatkowo w 
formie produktów suchych); wychowankowie byli doposażeni w ubrania, obuwie, przybory 
szkolne i piśmiennicze. Kadra placówki na bieżąco monitorowała potrzeby wychowanków i starała 
się wspomagać rodzinę w zakresie tego wymagającym. 

f. Pedagodzy placówki podejmowali współpracę z pedagogami pobliskich szkół, Sądem wydz. VII 
ds Nieletnich i Rodziny, pracownikami socjalnymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi, 
asystentami rodzinnymi oraz wychowawcami podopiecznych. Współpraca ta miała na celu 
holistyczne wsparcie wychowanka w jego środowisku rodzinnym oraz szkolnym. 

g. W okresie objętym sprawozdaniem organizowano także cykliczne zajęcia 
socjoterapeutyczne (społeczność korekcyjna) oraz zajęcia grupowe wynikające z diagnozy i 
dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Były to min. zajęcia relaksacyjne i ruchowe z 
elementami relaksacji, zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacji 
konfliktu, czytanie bajek terapeutycznych, zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu 

h. Ponadto w placówce prowadzono pracę socjalizacyjno- edukacyjno- rozwojową z dziećmi w 
wieku przedszkolnym. Dzieci będące podopiecznymi placówki były dziećmi zaniedbanymi we 
wszystkich wyróżnionych sferach, często przejawiały zachowania będące kopią zachowań ich 
rodziców/ opiekunów, przybierały one postać agresji werbalnej i niewerbalnej- przekleństw, bicia, 
gryzienia etc. Dzieci wdrażane były do czynności samoobsługowych takich jak posługiwanie się 
łyżką, picie z kubka, jedzenie zupy, korzystanie z toalety, mycie rąk, ubieranie. Pedagodzy pracujący 
z dziećmi łączyli w ciągu zajęć różne formy pracy: plastyczne, ruchowe, edukacyjne by 
podopiecznym dać jak największy ładunek pozytywnych bodźców i doświadczeń, których 
pozbawieni są w środowisku rodzinnym. Dzieci miały możliwość korzystania z wszelkich zabaw 
stolikowych, puzzli, gier planszowych etc. Opiekunowie codziennie czytają dzieciom głośno 
wyselekcjonowane bajki i opowiadania. Mali podopieczni zapoznawani byli także z wydarzeniami i 
obchodami takich uroczystości jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne oraz 
Bożego narodzenia, Dzień Dziecka, Barbórka, Święto pluszowego Misia. Ponadto dzieci 
zaznajamiane są z kulturą katolicką- uczone są krótkich modlitw oraz piosenek o treści religijnej 
oraz kolęd. Kontakt z rodzicami/ opiekunami wychowanków odbywa się na zasadach wspólnych 
dla całej świetlicy, z tym że jest wzbogacony o codzienny bezpośredni kontakt w czasie 
przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki. 

5. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące rezultaty: 
a. zorganizowano czas wolny dla grupy 92 dzieci, spędzających w nacechowanym dysfunkcjami i 

patologiami środowisku sąsiedzkim i rodzinnym; 
b. organizowano zajęcia rozwijające u uczestników projektu umiejętności poprawnego 

funkcjonowania w społeczeństwie’ 
c. wzmacniano pozytywną postawę do obowiązku szkolnego i poprawę zaangażowania w samodzielne 

odrabianie prac domowych, w niektórych przypadkach nastąpiła widoczna poprawa ocen’ 
d. poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć rozwijano u podopiecznych indywidualne 

zainteresowania, motywowano do działań konstruktywnych, redukowano negatywne napięcia 
emocjonalne. 

G SPECJALISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. CZARNIECKIEGO 4 
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1. W 2013 roku opieką objętych zostało 51 dzieci (w tym 22 dziewczynki i 29 chłopców), w wieku od 6 
do 16 lat. Dzieci pochodziły z 32 rodzin (w tym 10 rodzin wielodzietnych). Wychowankowie to 
przede wszystkim dzieci mieszkające w dzielnicy Łódź – Bałuty. Dzieci uczęszczające na zajęcia 
pochodziły z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia, wielodzietnych, 
niepełnych, zastępczych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, w trudnej 
sytuacji materialnej lub społecznej. Beneficjenci projektu to grupa przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, sprawiający trudności wychowawcze w domu i w szkole, mający 
trudności w kontaktach z rówieśnikami, zagrożeni patologia społeczną w tym: alkoholizmem, 
narkomanią praz przestępczością. Wsparciem objęte były również rodziny podopiecznych. 

2. Dzieci przyjmowane były na Świetlicę bez skierowania, na prośbę rodziców/opiekunów, często w 
porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami znającymi sytuację 
rodzinną i materialną dzieci. 

3. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 1400  do 
1800. 

4. 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. Służyły temu liczne 
rozmowy, przeprowadzanie wywiadów (głównie przy zapisywaniu dzieci do placówki) i prowadzenie 
bacznych obserwacji. 

a. Wychowawcy i wolontariusze Świetlicy dużo uwagi poświęcali na organizowanie pomocy w nauce 
i nadrabianie zaległości szkolnych, zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych. Wdrożono dzieci 
do systematycznego odrabiania lekcji w czasie do tego przeznaczonym. W miarę możliwości i 
potrzeb wychowanków, prowadzone były indywidualne korepetycje z poszczególnych 
przedmiotów, np. z języka angielskiego. W celu realizowania w/w zadania odbywała się kontrola 
zeszytów i podręczników szkolnych, a także prowadzono systematycznie konsultacje z 
rodzicami/opiekunami. W razie potrzeby nawiązywano kontakt z wychowawcami i nauczycielami 
dzieci; 

b. Do zadań Świetlicy należało także organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań 
wychowanków. W ramach tego zadania prowadzone były różnorodne zajęcia, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, a także możliwości intelektualnych, manualnych i fizycznych 
wychowanków. Poza umożliwieniem dzieciom organizowania przez nich zabaw swobodnych 
zgodnie z ich upodobaniami, na terenie placówki a także poza nią, odbywały się zajęcia: plastyczne i 
techniczne, muzyczne i taneczne, sportowe i sprawnościowe, komputerowe, biblioteczne, kulinarne 
oraz wspólne oglądanie bajek i filmów. 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; 

c. W układaniu tygodniowych planów zajęć uwzględniano obchody dni tj.: 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. Organizowano także 
święta i zabawy okolicznościowe wynikające z tradycji naszego kraju i regionu (np. zabawy 
karnawałowe, Ostatki, Andrzejki). Wychowankowie i kadra Świetlicy czynnie uczestniczyli w 
chrześcijańskich uroczystościach i świętach np.: wspólne pierwszopiątkowe Msze św. oraz na 
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, modlitwa przed i po posiłku oraz w intencji spraw 
ważnych dla dzieci i ich rodzin, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Spotkanie Wielkanocne i Wigilijne, 
odwiedzanie cmentarzy przed Świętem Wszystkich Świętych). W ramach zajęć kulturowo – 
edukacyjnych dotyczących naszego regionu, historii, tradycji i kultury, zrealizowano projekt 
nazwany „Łódź Trójmasztowa”. W miarę możliwości organizowano wyjścia do łódzkich muzeów, 
teatrów i kin. W ramach budowania poczucia więzi pomiędzy wychowankami i kadrą, obchodzono 
urodziny dzieci i imieniny wychowawców i wolontariuszy oraz rocznicę powstania Świetlicy; 

d. Ważnym elementem działania Świetlicy było wdrażanie wychowanków do 
współodpowiedzialności za funkcjonowanie Świetlicy. Wychowankowie mieli ustalone dyżury 
porządkowe i przydział obowiązków na każdy tydzień. Dzieci uczestniczyły w tworzeniu planów 
tygodniowych i miesięcznych (podczas społeczności) oraz brały aktywny udział w organizowaniu 
zabaw i  imprez, poprzez podejmowanie konkretnych zadań i odpowiedzialność za ich wykonanie. 
Zarówno kadra jak i wychowankowie byli zaangażowani w akcje prowadzone prze Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej. W Wielkim Poście dzieci pod opieką wychowawców sprzedawały baranki, 
chlebki, paschaliki i kartki wielkanocne. W okolicach świąt Bożego Narodzenia rozprowadzano 
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, czekoladowe mikołaje i sianko w Hali Targowej 
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Bałuckiego Rynku. Cały dochód stanowił wsparcie działalności placówki. Dwa razy w ciągu roku 
wychowankowie brali udział w zbiórce żywności w pobliskich hipermarkecie. Zebrana żywność 
została rozdysponowana pomiędzy podopiecznych; 

e. Przez cały okres sprawozdawczy współpracowano z rodzicami/opiekunami wychowanków. W 
razie potrzeby 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. 

5. Realizowano pracę środowiskowo – materialną, która służyła poprawie warunków środowiska 
naturalnego dzieci, w miejscu ich zamieszkania. Pracownicy dążyli do poprawy jakości życia 
podopiecznych poprzez wspieranie ich życia rodzinnego. 

a. Poprzez wywiad przeprowadzony z rodzicami/opiekunami, kadra Świetlicy zapoznała się z 
sytuacją rodzinną, szkolną, materialną, zdrowotną i mieszkaniową dziecka i jego rodziny. Rodziny 
mogły liczyć na wsparcie rozmową, poradą, udzieleniem informacji w trudnej sytuacji życiowej 
oraz pokierowanie do specjalistów w danej dziedzinie; 

b. 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, obuwie. Najczęściej realizowano to przy współpracy z innymi działami Caritas, 
w tym z Punktem Pomocy Charytatywnej i Magazynem Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej; 

c. W okresie sprawozdawczym utrzymywana była współpraca ze szkołami (dyrektorzy, pedagodzy, 
wychowawcy, nauczyciele), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i sądami za pośrednictwem 
kuratorów. Współpraca polegała na wymianie informacji w celu tworzeniu wspólnego programu 
pomocy dziecku i jego rodzinie. 

6. Realizowano pracę specjalistyczną, która w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na sytuacji 
szkolnej i rodzinnej dziecka oraz zaburzeniach zachowania i funkcjonowania w Świetlicy: 

a. Raz w miesiącu wypełniane były karty pobytu dziecka w placówce a w stosownym czasie 
sporządzano diagnozy, aktualizowane w razie wystąpienia istotnych zmian w sytuacji dziecka. 
Szczególny nacisk kładziony był na sytuację rodzinną i szkolną wychowanków; 

b. Prowadzona była indywidualna praca pedagogiczna z dzieckiem i rodziną. Raz w tygodniu zarówno 
dzieci jak i ich rodzice/opiekunowie, mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych w placówce. 
Na bieżąco udzielano także konsultacji o charakterze pedagogicznym i wychowawczym; 

c. Raz w tygodniu odbywała się tzw. społeczność korekcyjna 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. Był to także czas zabaw i gier 
socjoterapeutycznych; 

d. Prowadzono dla pracowników placówki konsultacje merytoryczne o charakterze superwizyjnym. 
Na owych spotkaniach kadra omawiała trudne i problemowe sytuacje dzieci oraz skupiała się na 
współpracy między sobą. Rozwijano umiejętności współpracy, analizy i wnioskowania. Dzielono się 
swoimi doświadczeniami zawodowymi i analizowano wzajemne funkcjonowanie w sytuacjach 
zadaniowych. Stanowiło to również możliwość przepracowania trudnych sytuacji na tle kadry pod 
okiem specjalisty – psychologa. Spotkania te finansowane były z dotacji Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej; 

e. 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 i przemocą. Przeprowadzono również zajęcia 
dotyczące promowania zdrowego stylu życia w abstynencji i trzeźwości wśród dzieci i młodzieży 
(”Pryzmat”). W okresie sprawozdawczym przeprowadzano pogadanki tematyczne o m.in. 
okazywaniu szacunku osobom starszym, właściwym zachowaniu wobec osób agresywnych, 
kulturalnym spożywania posiłków, bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji i ferii. 

 

H PUNKT WSPARCIA „PRZYSTANEK 13” ul. RYBNA 13 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. W 2013 roku Punkt Wsparcia i działająca przy nim Świetlica Podwórkowa objął pomocą 38 dzieci, w 

tym 20 chłopców i 18 dziewcząt. Ze względu na potrzeby emocjonalne i intelektualne dzieci stworzono 
dwie grupy: starszą (w wieku powyżej 11 lat) i młodszą (poniżej 11 lat). 

2. Działania w Punkcie Wsparcia oparte były o działania organizowane w pomieszczeniach Punktu (40 
m2). W okresie 2013 roku realizowano: 

a. Spotkania i zajęcia wymagające korzystania z wyposażenia placówki: zajęcia plastyczne, muzyczne, 
kulinarne. Tego typu działania cieszyły się dużym uznaniem u dzieci i podopieczni chętnie w nich 
uczestniczyli; 

b. 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; 

c. Dożywianie dzieci - dzieci codziennie otrzymywały ciepły posiłek, kanapki i herbatę oraz 
podwieczorek. Wyżywienie finansowano dzięki programowi „Dożywianie z Carrefour”. Od czerwca 
2013 r. dożywianie współfinansowała firma z Warszawy ICP Group. W okresie 2013 r. wydano ok. 
4800 posiłków.; 

d. Spotkania z rodzinami dzieci – podopieczni Świetlicy Podwórkowej kilkakrotnie przygotowali 
spotkania dla swoich rodziców, na które przygotowywali poczęstunek oraz krótki występ; 

e. Spotkania całego zespołu pracującego w dziećmi i młodzieżą w rejonie działania placówki - 
omawiano sytuacje trudne, podejmowano decyzje, dzielono się zadaniami i odpowiedzialnością za 
konkretne działania. Planowano pracę Punktu i Świetlicy na kolejny okres. 

3. Pomieszczenia Punktu Wsparcia pełniły formę bazy lokalowej do działań prowadzonych w ramach 
Świetlicy Podwórkowej „Przestanek 13”. W Punkcie znajdowała się dokumentacja Świetlicy 
Podwórkowej oraz przedmioty i sprzęt wykorzystywany w działaniach podwórkowych. 

4. Działania Świetlicy Podwórkowej „Przystanek 13” realizowane były w obrębie ulic: Rybna, Bazarowa, 
Lutomierska, Zachodnia, Limanowskiego. 

5. Głównym celem prowadzenia Świetlicy Podwórkowej było wsparcie rodziny przez objęcie dziecka 
opieką i wychowaniem. 

6. Działania Świetlicy Podwórkowej dofinansowane były ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

7. Praca w Świetlicy Podwórkowej oparta była na 5 filarach: I -Praca podwórkowa w przestrzeni ulicy, II -
Praca podwórkowa w przestrzeni miasta, III –Działania socjoterapeutyczne i edukacyjno – rozwojowe, 
IV -Włączenie dzieci z grupy ryzyka w działalność społeczną i charytatywną, V -Praca z rodziną w tym 
wsparcie rodziny w sytuacji trudnej. 

8. Praca podwórkowa w przestrzeni ulicy prowadzona była przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i 
okolicy – proponowano dzieciom i młodzieży ciekawe zajęcia, które są alternatywą do spędzania czasu 
na ulicy: 

a. Prowadzono zajęcia w parku „Śledzia”, na skwerze przy ul Bazarowej oraz na „Hyde Parku” – 
zajęcia dostosowane były do pór roku i pogody: gry i zabawy na śniegu, konkursy z 
wykorzystaniem „jabłuszek”, lepienie bałwana i innych form ze śniegu itp. (aura zimowa), gry i 
zabawy ruchowe, konkursy sprawnościowe, zabawy ze sprzętem: piłki, skakanki, badminton, 
deskorolka, chusta animacyjna itp. (aura wiosenna, letnia i jesienna); 

b. Prowadzono cykl zajęć zatytułowany - Stare i nowe gry podwórkowe – ciąg spotkań w trakcie 
których podopieczni poznawali gry podwórkowe swoich rodziców jak też i całkiem nowe gry i 
zabawy; 
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c. Organizowano zajęcia sportowo – ruchowe przy wykorzystaniu infrastruktury różnych obiektów i 
instytucji działających w regionie Świetlicy: zajęcia ruchowe i gry zespołowe na boiskach SP 24, 54, 
organizacja sposobów spędzania wolnego czasu w parkach miejskich (Helenówek, Staromiejski, 
Mickiewicza) – korzystano z infrastruktury parku: boisk, ścieżek zdrowia itp; 

d. Współpracowano z instytucjami i organizacjami działającymi w okolicy – podopieczni brali udział 
w zajęciach proponowanych przez nich: zajęcia teatralne w pomieszczeniach Stowarzyszenia Living 
Place – przygotowywanie jasełek; udział w warsztatach plastycznych w Bursie Szkół Artystycznych. 

9. Praca podwórkowa w przestrzeni miasta prowadzona była w formie wyjść poza obręb wytyczonych 
ulic enklawy (Rybna, Limanowskiego, Zachodnia, Lutomierska): 

a. Prowadzono działania z nurtu wychowanie w tradycji i kulturze – podopieczni brali udział w balu 
karnawałowym w świetlicy przy ul Gdańskiej oraz uczestniczyli w cyklu działań/wydarzeń 
nawiązujących do historii miasta Łodzi, jej tradycji i kultury: spacer po Cmentarzu przy ul 
Ogrodowej - poznanie historii miasta z punktu widzenia wielkich ludzi XIX wieku, udział w grze 
miejskiej na zakończenie projektu „Łódź Trójmasztowa” - gra śladami kultury żydowskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej; podopieczni uczestniczyli w czterech spacerach ze „Spacerownikiem” trasą: 
Stare Miasto i Bałuty; Legionów – Gdańska; Śródmieście i nie tylko; od Legionów do Andrzeja; 

b. Prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej – organizowano wyjścia do 
kaplicy Caritas i Kościołów na terenie miasta na mszę św. z okazji pierwszych piątków miesiąca 
oraz różnorodnych uroczystości wynikających z kalendarza katolickiego i szkolnego; podopieczni 
brali udział w spotkaniu wszystkich świetlic Caritas przed okresem Wielkiej Nocy oraz w spotkaniu 
Wigilijnym. W ramach przygotowaniach do Bożego Narodzenia i spotkania Wigilijnego wszystkich 
podopiecznych Caritas wykonali Jasełka w Katedrze Łódzkiej; 

c. Organizowano zajęcia sportowo – rekreacyjne korzystając z infrastruktury miasta i organizacji 
działających na terenie Łodzi. Podopieczni świetlicy uczestniczyli: w zajęciach tanecznych 
organizowanych w Szkole Baletowej; w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na terenie 
Manufaktury: lodowisko, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa „plaża” w okresie wakacyjnym; w 
cotygodniowych treningach koszykówki na hali ŁKS w ramach projekty partnerskiego „Ze sportem 
mi do twarzy”; w wyjściach na Stadion Żużlowy „Orła” przy ul 6 sierpnia (oglądanie i kibicowanie w 
trakcie meczy żużlowych - nauka akceptowanych społecznie form kibicowania i wyrażania emocji 
sportowych);  w turnieju sportowym na stadionie Widzewa, organizowanym przez firmę Magellan 
w porozumieniu z Klubem Sportowym Widzew; w cyklu wyjść do sali zabaw kondycyjnych 
„Figloraj” i „Twister”; w zajęciach w parku linowym w Arturówku; w zajęciach tanecznych w 
Fundacji Baletu i Sztuki Tańca; w wyjściach na basen „:Wodny Raj”; 

d. Organizowano wyjścia do obiektów edukacyjno – kulturalnych. Uczestnicy Świetlicy prali udział: w 
wycieczce do Warszawy do Teatru Kamienica na przedstawienie pt „Czerwony Kapturek” (z okazji 
Dania Dziecka); w wyjściu do Muzeum Sztuki 2 przy ul Ogrodowej (udział w zajęciach 
edukacyjnych na terenie muzeum), w cyklu wyjść do kina na filmy „1000 lat po ziemi”, „Krudowie”, 
„Miminki rozrabiają”; w wyjściach do ZOO; w wyjściu do Eksperymentarium; w wyjściu do Teatru 
Muzycznego na przedstawienie Lula Bajki; 

e. organizowano zajęcia twórcze i rozwijające zmysł plastyczno – fotograficzny uczestników: wyjście 
na spacer ul Piotrkowską – wykonywanie zdjęć zabytkowej ulicy w aurze zimowej; wyjście do 
Parku Sienkiewicza – udział w zajęciach prowadzonych przez fundację „Cztery Pory Roku Łodzi”; 
organizacja zajęć w przestrzeni cyrkowej „Carnival”; udział w warsztatach rysowania komiksów 
(warsztaty siedzibie Caritas przy ul Gdańskiej); udział w zajęciach fotograficznych w 
profesjonalnym studio fotograficznym; 

f. organizowano inne formy spędzania czasu wolnego: udział dzieci w pikniku – „Święto Rodziny” 
(spotkanie integracyjne dla rodziców i dzieci ze wszystkich świetlic Caritas); udział w integracyjnej 
zabawie tanecznej ze świetlicą z Czarnieckiego; organizacja wyjść do lokali gastronomicznych 
(pizzeria, lody, chińczyk, pijalnia czekolady) połączona z nauką zasad savoir vivre, zachowania się 
w miejscach publicznych itp.; udział w  warsztatach piekarniczo cukierniczych w profesjonalnej 
piekarni w hipermarkecie Carrefour. 

10. Działania socjoterapeutyczne i edukacyjno - rozwojowe – organizowano gry, zabawy, zajęcia 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci w celu podjęcia działań zmieniających sądy 
poznawcze i korygujących treści urazowe wychowanków, prowadzono zajęcia z zakresu rozwoju 
osobistego i umiejętności społecznych: kim jestem? Autoprezentacja; poznanie swoich mocnych i 
słabych stron; gry i zabawy podnoszące poczucie własnej wartości; moje podwórko, mój świat; 
skuteczna komunikacja; współpraca i współdziałanie; grupowe podejmowanie decyzji; przekraczanie 
siebie i swoich obaw (jak coś załatwić, poprosić o coś, zapytać się o miejsce – cykl zajęć w przestrzeni 
miejskiej); Kiedyś… - jak rozmawiać o tym co będzie „kiedyś”, czego się boimy, rozmowy o śmierci, 
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Głównym zadaniem Biura Wolontariatu jest promowanie idei 

wolontariatu i koordynowanie działań wolontaryjnych 

realizowanych w Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

tęsknocie za tymi którzy odeszli; zajęcia z profilaktyki agresji, z podstaw „savoir vivre” w miejscach 
publicznych (nauka i ćwiczenie zachowań typu: „proszę, dziękuję, przepuszczanie przez drzwi, pytanie 
o drogę, itp.). 

11. Praca z rodziną w tym wsparcie rodziny w sytuacji trudnej. Umożliwiano podopiecznym i ich rodzinom 
korzystanie z holistycznej pomocy i wsparcia udzielanej przez Caritas w obszarze działalności 
statutowej: wydawano paczki rodzinne z żywnością; zależnie od potrzeb zaopatrywano podopiecznych 
i ich rodziny w przedmioty niezbędne do zajęć szkolnych, obuwie, odzież itp. - współpracowano w tym 
zakresie z innymi działami Caritas w tym z Punktem Pomocy Charytatywnej oraz z Magazynem 
Pomocy Żywnościowej i Rzeczowe; rozdano wszystkim dzieciom wyprawki szkolne (plecaki z 
wyposażeniem) - cześć dzieci otrzymała również podręczniki szkolne. Rodzice/opiekunowie dzieci 
zwracali się do wychowawców o wsparcie i pomoc w różnych obszarach i problemach. Wychowawcy 
doradzali i pomagali, w sytuacjach przekraczających ich kompetencje kierowali/informowali o 
specjalistycznych instytucjach i formach pomocy. W grudniu rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczyli 
we wspólnej wieczerzy Wigilijnej. 

12. Włączenie dzieci z grupy ryzyka w działalność społeczną i charytatywną. Powierzano podopiecznym 
zadania organizacyjne wymagające współpracy i współdziałania poprzez kształtowanie postaw pro – 
społecznych oraz dbałości o „swoje miejsce” i jego najbliższe sąsiedztwo. Wychowankowie brali udział 
w akcjach charytatywnych realizowanych przez Caritas na rzecz potrzebujących: podopieczni wraz z 
wychowawcami brali udział w zbiórkach publicznych organizowanych przez Caritas – zebrane środki 
przeznaczone zostały na wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży, brali udział w akcji Caritas 
„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, organizowali i przygotowali Jasełka - część artystyczną na 
spotkanie Wigilijne wszystkich podopiecznych Caritas. 

 

I BIURO WOLONTARIATU 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Głównym zadaniem Biura jest koordynacja działalności wolontaryjnej realizowanej w Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, co odbywa się poprzez: 
a. promocję idei wolontariatu i stały nabór wolontariuszy 
b. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy 
c. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami odwołującymi się do 

pomocy wolontariuszy 
d. organizowanie i monitorowanie wszelkich działań wolontariuszy w ramach Caritas 
e. koordynowanie pracy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas 

2. W ramach wolontariatu koordynowanego przez Biuro rozwinęły się różne jego rodzaje: 
a. wolontariat instytucjonalny (posługa wolontariuszy w różnych działach i placówkach Caritas) 
b. wolontariat domowy (indywidualna posługa wolontariusza w domu osoby chorej, 

niepełnosprawnej, samotnej czy też w podeszłym wieku 
c. wolontariat akcyjny (udział wolontariuszy w różnorodnych akcjach organizowanych  przez 

Caritas) 
d. wolontariat na rzecz rodzin zastępczych (pomoc dzieciom poprzez korepetycje i organizację 

czasu wolnego) 
3. Szczegółowe działania realizowane w roku 2013 przedstawiają się następująco: 
I. Promocja wolontariatu i nabór nowych wolontariuszy: 

a. Informacje o działalności Biura zamieszczano w Internecie, systematycznie aktualizowano 
wiadomości na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

b. 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 

http://www.ngo.pl/


- 20 - 

 

przez Biuro Wolontariatu Caritas (akcje charytatywne, poszukiwanie wolontariuszy, inicjatywy, 
szkolenia, informacje o spotkaniach integracyjnych, akcjach, uroczystościach).  

c. W ramach promocji wolontariatu podjęto różnorodne działania: 
 Organizowano cykliczne spotkania ze studentami łódzkich uczelni oraz uczniami szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w czasie których przedstawiano ideę działań 
wolontariusza, wskazywano istniejące zapotrzebowanie na takie działania w różnych sferach 
życia, zachęcano do podejmowania wolontariatu. Spotkania odbywały się raz w miesiącu z 
wyłączeniem okresu wakacji letnich 

 .Przygotowano (zaprojektowano i wydrukowano) 2000 plakatów oraz 4000 ulotek promujących 
wolontariat.  

 Systematycznie pozyskiwano wolontariuszy, którzy byli kierowani do placówek pomocowych 
Caritas, do podmiotów zgłaszających takie zapotrzebowanie (np. Centrum Służby Rodzinie, DPS 
„Włókniarz”) 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. 

d. W okresie sprawozdawczym przyjęto zgłoszenia 121 nowych wolontariuszy, którzy zostali 
skierowanych do indywidualnych podopiecznych, do pracy z dziećmi na terenie Biura 
Wolontariatu lub placówek opiekuńczo-wychowawczych Caritas, ewentualnie znaleźli miejsce w 
innych 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. Wolontariusze kierowani byli także 
na różnorodne szkolenia.  

 Praca wolontariuszy była na bieżąco monitorowana przez koordynatora wolontariatu, Stały był 
także kontakt z pracownikami działów pomocowych zatrudniających wolontariuszy. 
Organizowano dla wolontariuszy spotkania formacyjno – szkoleniowe średnio raz w miesiącu. 
Mieli również zapewnione wsparcie psychologa – terapeuty. 

 Opracowana baza danych o wolontariuszach była uaktualniana i systematycznie uzupełniana. 
II. Szkolenia wolontariuszy: 

a. W okresie od stycznia do grudnia 2013 przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 
  „Podstawowe aspekty wolontariatu” - szkolenia ogólne dotyczące idei wolontariatu, praw i 

obowiązków wolontariusza, aspektów prawnych wolontariatu oraz zagadnień istotnych w 
posłudze wolontariusza. W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 szkoleń (łącznie 38 godzin), 
wzięło w nich udział 188 osób (wolontariuszy indywidualnych i członków SKC) 

 „Psychologiczno – społeczne aspekty starości” – szkolenie z elementami warsztatowymi, w 
którym uczestniczyły w nich 34 osoby, wszystkie przygotowywały się do posługi w ramach 
wolontariatu domowego u podopiecznych w podeszłym wieku, samotnych, chorych lub 
niepełnosprawnych. 

 „Praca z trudną młodzieżą” - uczestnicy tych szkoleń przygotowywali się do wolontariatu w 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz do różnych form pracy z młodymi ludźmi, m.in. 
we współpracy z rodzinami zastępczymi. Odbyły się 4 dwugodzinne szkolenia połączone z 
zajęciami warsztatowymi, udział w nich wzięło 27 osób. 

 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 20 godzin 
konsultacji psychologicznych. 

III. Współpraca z instytucjami i organizacjami – zrealizowane projekty: 
a. W roku 2013 Biuro współpracowało z jednostkami samorządowymi, takimi jak Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łodzi  oraz Biuro do Spraw Partycypacji Społecznej UMŁ, w ramach tej 
współpracy zrealizowane zostały zadania zlecone ujęte w projektach „Organizowanie dla rodzin 
zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej”, „Promocja i 
organizacja wolontariatu w mieście Łodzi”. Oprócz tego współrealizowane było również zadanie 
zlecone przez Wojewodę Łódzkiego „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób 
w wieku emerytalnym”. 

b. Stała współpraca prowadzona była także z Biurem Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej 
„Centerko” działającym przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Dotyczyła ona delegowania wolontariuszy i 
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wymiany doświadczeń, a przede wszystkim oceny wniosków i wytypowania zwycięzców konkursu 
„Barwy wolontariatu”. 

c. Ścisły kontakt nawiązany został również ze Stowarzyszeniem „Drogi Pielgrzyma”, a służył wspólnej 
organizacji Rajdu Wolontariuszy. W roku 2013 miała miejsce jego czwarta edycja. 

d. Bardzo ważna była także współpraca ze stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
pomagali oni czynnie w przeprowadzeniu zbiórek żywności, włączali się w pracę z dziećmi z rodzin 
zastępczych, podejmowali dyżury na wystawie „Pielgrzym Tysiąclecia” i współorganizowali grę 
miejską poświęconą osobie Jana Pawła II. 

IV. Udział wolontariuszy w działaniach Caritas: 
a. 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: 

 „Pola Nadziei” – projekt realizowany przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas we 
współpracy z Biurem Wolontariatu w ramach którego z udziałem wolontariuszy odbyła  się 
debata w Uniwersytecie Medycznym , kwesta na rzecz Hospicjum oraz festyn podsumowujący 
działalność w roku szkolnym 2012/2013.. W „Polach Nadziei” uczestniczą obecnie 34 placówki 
(uczelnie, szkoły, placówki wychowawczo-edukacyjne, parafie), przed każdą z nich zasadzone 
zostało pole żonkili, które są symbolem hospicyjnym. 

 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który miał miejsce w Łasku w dniu 01.06.2013. i 
adresowany był do szerokiej społeczności tego miasta. Organizatorem imprezy była Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, a 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. 100 wolontariuszy działających w 
Szkolnych Kołach w Łasku oraz przybyłych z Łodzi. 

 Piknik Szkolnych Kół Caritas odbywający się w dniu 12.06.2013 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, zbiorowa nauka tańca ze sceny, 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 
ponad. 600 dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół z Łodzi, Łasku, Pabianic, Konstantynowa, Zgierza, 
Piotrkowa i Tuszyna. 

 Piknik Przedszkolnych Kół Caritas, który odbył się po raz pierwszy, a przeprowadzony został 
w dniu 25. w ogrodach i w sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Udział 
wzięły w nim grupy dzieci z przedszkoli łódzkich i pabianickich wraz z opiekunami. Łącznie 
pojawiło się na pikniku ponad 200 maluchów. 

 „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. Akcją objęto 40 parafii, w tym parafie z 
Łodzi, Bedonia, Bełchatowa, Chabielic, Konstantynowa, Łasku, Pabianic, Parzęczewa, Stróży, 
Tomaszowa, Tuszyna, Zelowa i Zgierza. Uzyskany efekt był niezwykle zadowalający, pozyskano 
ponad 1200 wyprawek. Wzrost zainteresowania parafii udziałem w akcji  pozwala mieć nadzieję 
na jeszcze większe jej upowszechnienie  w latach następnych. Uzupełnieniem tej akcji było 
sprowadzenie w porozumieniu z Caritas w Polsce podręczników szkolnych i nieodpłatne 
przekazanie ich do szkół. 

 IV Pieszy Rajd Wolontariuszy odbył się w tym roku w dwóch turach. Trasa pierwszego dnia 
rajdu (13.09.)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 300 osób. 
W dniach 21. i 22.09. od Czerniewic poprzez Spałę do Smardzewic, a następnie do Piotrkowa 
Trybunalskiego wędrowali wolontariusze indywidualni, w tej części rajdu wzięły udział 54 osoby. 
Wszyscy uczestnicy mieli okazję do poznania zabytków architektury i kultury naszego regionu, 
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pełnej rekreacji na turystycznym szlaku, lepszego wzajemnego poznania się i pełniejszej 
integracji.  

 Rozprowadzanie kremówek z okazji Dnia Papieskiego – akcja prowadzona po raz pierwszy, 
adresowana do Szkolnych Kół. Wzięło w niej udział 6 Kół i Biuro Wolontariatu. Rozprowadzono 
1400 kremówek. 

 Zbiórka żywności „Tak, pomagam” - akcję zbiórki darów dla potrzebujących propagowali i 
prowadzili głównie członkowie PZC i SKC. Zbiórka odbyła się w dwóch terminach: 8. – 9.03.2013 i 
6. -7.12.2013. Każdorazowo uczestniczyło w niej kilkuset wolontariuszy. 

 „Serce na Gwiazdkę” to akcja, w którą wolontariusze włączyli się w dwojaki sposób. Uczniowie z 
trzydziestu dwóch SKC prowadzili ją w formie zbiórki słodyczy, łącznie zebrano 514,55 kg, co 
stanowi rekordowy wynik w zestawieniu z dotychczasowymi zbiórkami. Na podkreślenie 
zasługują najbardziej zasłużone placówki: Przedszkole nr 13 z Pabianic (68,5 kg), Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Tuszyna (43 kg), Szkoła Podstawowa nr 137 z Łodzi (38 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 02.12. – 11.12.br. każdego dnia trzy 
zespoły wolontariuszy (Mikołaj + Anioł) odwiedzało wskazane wcześniej rodziny. Pomocą służyli 
tu również taksówkarze, oferując bezpłatny przejazd. Łącznie w akcji uczestniczyło 48 
wolontariuszy indywidualnych. 

 „Drzewko Serc” – 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.  

 Wigilia Charytatywna dla Osób Bezdomnych w Hali Konferencyjno-Wystawienniczej w dniu 
19.12.2013 dla 450 podopiecznych, w jej przygotowaniu i obsłudze uczestniczyli wolontariusze z 
następujących szkół: XX LO i XXIX LO w Łodzi, LO w Koluszkach, 41 Gimnazjum i 7 Gimnazjum w 
Łodzi, ZSO nr 1 i ZSP nr 15 w Łodzi oraz wolontariusze indywidualni, łącznie 68 osób. 

 Strefa Dzieciom – do obsługi tej akcji w dniu 21.12.2013 zaproszeni byli wolontariusze SKC, w 
Teatrze Wielkim działało 51 osób. 

 Rozprowadzanie czekoladowych mikołajów – akcja organizowana po raz pierwszy, 
adresowana do Szkolnych Kół, przystąpiło do niej 31 szkół. 

 Organizacyjna pomoc w obsłudze wystawy „Pielgrzym Tysiąclecia” eksponowanej w 
Wytwórni, a poświęconej osobie i dziełu Jana Pawła II. Wystawa trwała od 27.10.2013 do 
20.01.2014. W tym czasie Biuro Wolontariatu oddelegowało do obsługi wystawy 51 osób, czynnie 
włączyły się w pomoc dwa Szkolne Koła – z XX LO i ZSO nr 1 w Łodzi. Wolontariusze Caritas 
pełnili dyżury w łącznej ilości ok. 450 godz. 

 Pomoc w obsłudze Maratonu „Dbam o Zdrowie” -  na prośbę organizatora Maratonu do 
pomocy w obsłudze imprezy w dniu 14.04.2013 oddelegowane zostały 3 dziesięcioosobowe 
zespoły i 3 koordynatorów do każdego z nich, łącznie 33 osoby. zadaniem poszczególnych 
zespołów była kompleksowa obsługa wyznaczonych odcinków trasy Maratonu. 

 Pomoc w organizacji festynu odpustowego w Ksawerowie w dniu 1.09.2013. Pracownicy 
Biura i wolontariusze włączyli się w przeprowadzenie uroczystości odpustowych  poprzez 
organizację zabawy fantowej „Koło fortuny”, animację atrakcji dla dzieci, obsługę stoisk z 
popcornem, watą cukrową, napojami i ciepłymi daniami. W przygotowaniu i poprowadzeniu 
festynu pomogło 16 wolontariuszy. Z płatnych atrakcji uzyskano kwotę ok. 2 700,00 zł 

V. Wolontariat domowy (indywidualny) 
a. 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.  

b. 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 2013 w tym wolontariacie działało ponad 120 osób, spośród nich 
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najliczniejsze grupy stanowili studenci i osoby powyżej 50 roku życia. Równocześnie w 
dokumentacji Biura znajdowało się ok. 40 zgłoszeń osób zwracających się o pomoc, nie wszyscy oni 
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. 

c. Dla podopiecznych tego wolontariatu zostały w ciągu roku 2013 zorganizowane następujące 
uroczystości i wyjścia: spotkanie wielkanocne, wyjście do Palmiarni, dwukrotne wyjście do kina 
Charlie, do Teatru Wielkiego i Muzycznego, a także wycieczka z przewodnikiem po terenie 
Manufaktury ze zwiedzaniem wystaw w Pałacu Poznańskiego, spacer po Starym Cmentarzu oraz 
pogadanki i spotkania w formie klubu dyskusyjnego w pomieszczeniach Biura Wolontariatu. 

VI. Działania na rzecz rodzin zastępczych: 
a. Działania te podjęte zostały w związku z realizacją projektu MOPS, w ramach którego osiągnięte 

zostały następujące rezultaty: 
 utworzono bazę danych rodzin zastępczych – w okresie sprawozdawczym współdziałano z 28 

rodzinami i 5 rodzinnymi domami dziecka 
 nawiązano ścisłą współpracę z Wydziałem Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS 
 nawiązano kontakt z Fundacją Happy Kids  
 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, 

 oddelegowano 36 wolontariuszy do pracy z dziećmi i  wspierania rodzin zastępczych, 
 udzielano systematycznej pomocy w nauce 30 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 

 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, na basen i na tor kartingowy. 

 poprzez realizację projektu promowano pełnienie pieczy zastępczej. 
 pracownik Biura (D. Sażyn) zaproszony został do udziału w pracach Zespołu Monitorowania 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2012 – 2014 powołanego przez MOPS. 
VII. Obsługa kampanii „Poznaj… i pomóż”: 
a. Biuro Wolontariatu prowadzi kampanię „Poznaj… i pomóż”, w ramach której w roku 2013: 

 20 osób zostało objętych pomocą 
 11 darczyńców przekazywało środki finansowe  
 9 wolontariuszy wspierało podopiecznych 
 21 110,00 zł przekazali darczyńcy na rzecz podopiecznych 
 1003,00 zł pozyskano na koszty obsługi kampanii 

VIII. Uroczystości organizowane przez Biuro: 
a. Spotkania dla wolontariuszy: 

 Spotkania organizacyjne odbywały się przed każdą akcją. Wolontariusze byli wprowadzani w 
działania organizowane przez Caritas. W czasie spotkań zapoznawano się ze scenariuszem 
imprez, ich regulaminem, omawiano zasady BHP, dokonywano wstępnego przydziału funkcji i 
zadań. 

 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 IV Rajdu, zaproszeni byli 
na uroczystość Dnia Wolontariusza, podczas której otrzymali pamiątkowe upominki i kartki z 
życzeniami, a najofiarniejsi uhonorowani zostali tytułem „Anioła Wolontariatu”. Uroczystość  
uświetniona została występem Chóru Gospel Ósmy Dzień. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj 
ok. 20 – 30 osób, w Dniu wolontariusza pojawiło się ponad 40. 

 W celu pełniejszej integracji wolontariuszy zorganizowany został wyjazd do Warszawy. Miał on 
miejsce w dniu 9.11.2013. Podczas wyjazdu zwiedzono Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki i kościół  
p.w. św. Stanisława Kostki oraz odwiedzono cmentarz wojskowy i cywilny na Powązkach. 
Dodatkowym walorem wyjazdu była wizyta w siedzibie Caritas Polska, gdzie zamówiony został 
obiad. W wyjeździe uczestniczyło 48 osób. 
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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. 

 W dniu 13.04.2013 odbyła się kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i wolontariuszy 
Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Organizatorem 
wyjazdu było Biuro Wolontariatu. W pielgrzymce uczestniczyło łącznie 155 wolontariuszy 
reprezentujących Parafialne Zespoły, Szkolne Koła, wolontariat domowy i hospicyjny. 

 

J SZKOLNE KOŁA CARITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zgodnie z danymi na koniec roku 2013 w szkołach i przedszkolach na terenie diecezji  istniało 175 
Szkolnych Kół. W ciągu roku 2013 przybyło 18 nowych 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. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj od 40 do 50 osób. 

3. W ciągu roku odbyły się 4 spotkania w Pabianicach i 3 w Zgierzu dla lokalnych opiekunów SKC i 
liderów PZC. 

4. Szkolne Koła Caritas uczestniczyły również w spotkaniach: 
a. 5.02. w pomieszczeniach Muzeum Miasta Łodzi odbył się VII Bal SKC, na którym bawilo się 200 

uczniów szkół podstawowych, a obsługiwało go 24 wolontariuszy. 
b. 20.02. młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaproszona została do kina „Bałtyk” na film 

„Hobbit”, w seansie uczestniczyło prawie 500 osób. 
c. 24.05. na terenie Uniwersytetu Medycznego odbył się festyn podsumowujący „Pola Nadziei” w roku 

szk. 2012/2013. W jego organizacji pomagało 18 wolontariuszy. 
d. w parku im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu odbył się Piknik SKC połączony z I Biegiem Charytatywnym. 

Podczas pikniku zainaugurowane zostały obchody Dziesięciolecia SKC.  
e. Obchody Dziesięciolecia SKC miały formułę kolejnych 10 jubileuszowych wydarzeń: 

 Piknik SKC – 12.06. (ok. 600 uczestników, 30 obsługujących wolontariuszy) 
 Wyjazd do Gniezna na Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kół w dniach 15. -16.06. (46 

uczestników) 
 Piknik Przedszkolnych Kół Caritas – 25.06. (200 uczestników, 28 obsługujących 

wolontariuszy) 
 Uroczyste rozpoczęcie działalności w nowym roku szkolnym – 18.09.  
 IV Rajd SKC – 13.09. (ok. 300 uczestników, 14 obsługujących wolontariuszy) 
 Gra miejska poświęcona osobie Jana Pawła II dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 

16.10 (uczestniczyło 10 szkół – 70 osób, 18 wolontariuszy + 10 stypendystów Dzieła Nowego 
Tysiąclecia jako obsługa) 

 Wyjście do kina dla szkół podstawowych – 24.10.(420 uczniów -wolontariuszy SKC ) 
 Konkurs plastyczny zw. z osobą Jana Pawła II– listopad 
 Skupienie Adwentowe – uroczyste zamknięcie obchodów – 9.12. (ok. 650 uczestników, 12 

wolontariuszy obsługujących) 
 Kronika Dziesięciolecia (jest w trakcie wykonywania) 

5. Spośród wydarzeń rocznicowych szczególne znaczenie miało Skupienie Adwentowe. Przypadało ono 
niemal dokładnie w dziesiątą rocznicę powołania pierwszego Szkolnego Koła w ZSS nr 4 w Łodzi. W 
jego trakcie powołane zostało pierwsze Koło na poziomie akademickim, jest to Kleryckie Koło Caritas. 
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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. 

Głównym zadaniem organizowanych akcji jest pomoc konkretnym 
osobom lub zebranie środków w celu finansowania działań 

charytatywnych, a także promowanie dzieł Caritas. 

K PARAFIALNE ZESPOŁY CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

 

 

1. W ramach koordynacji działań PZC odbyło się 10 spotkań przedstawicieli Zespołów. Miały one 
charakter formacyjno – organizacyjny. 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.  

2. W okresie Wielkiego Postu członkowie PZC mieli możliwość uczestniczenia w Skupieniu 
Wielkopostnym w dniu 23.03.2013 

3. 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.  

 

III AKCJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
14. Strefa Dzieciom - akcja ŁSSE i Caritas 
Już po raz 14. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspólnie z Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
zorganizowały należącą do największych w Województwie Łódzkim akcję charytatywną dla dzieci - 
"Strefa Dzieciom". Impreza odbyła się w sobotę, 5 stycznia 2013 roku, o godz. 11.00, w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi. W ramach spotkania odbyło się przedstawienie teatralne "Zorro", uroczyste 
wręczenie świątecznych prezentów oraz atrakcje podczas przerwy w spektaklu: animacje szczudlarzy i 
cyrkowców, malowanie buzi, słodki poczęstunek dla 800 dzieci z regionu łódzkiego. Tradycyjnie już, w 
ramach akcji Strefa udzieliła finansowego wsparcia działań łódzkiej Caritas na rzecz dzieci – zakupiono 
laser biostymulacyjny dla ośrodka w Drzewocinach oraz dofinansowano dożywianie podopiecznych 
świetlic i udział dzieci w turnusie rehabilitacyjnym. 
Trzecie dziecko w Oknie Życia w Piotrkowie Trybunalskim 
Półtoraroczny chłopiec, podrzucony w piotrkowskim Oknie Życia 30 stycznia przed południem, został 
wcześniej porwany. Dziecko uprowadził z Sulejowa 21-letni mężczyzna. Policja ustala przyczyny 
zdarzenia. Siostry salezjanki, opiekujące się piotrkowskim Oknem Życia, znalazły chłopca o godz. 11.10. 
Bardzo płakał, siedział w kącie pomieszczenia, był jednak w dobrym stanie i trafił do miejscowego 
szpitala. W tym czasie policja przystąpiła do ustalania tożsamości rodziców. Jednocześnie w Sulejowie na 
komisariat zgłosiła się kobieta, która zgłosiła zaginięcie swojego półtorarocznego syna. W szpitalu 
rozpoznała, że zostawione w Oknie Życia dziecko, to jej syn. Policja ustaliła, że w czasie, gdy matka wyszła 
do sklepu, a ojciec był zajęty na zewnątrz domu, do mieszkania wszedł ich znajomy. Bez wiedzy i zgody 
rodziców zabrał dziecko, zawiózł do Piotrkowa i zostawił w Oknie Życia. Policja ustala motywy jego 
działania. "Jakkolwiek było, dziecko zostało uratowane. Gdyby nie było tego Okna Życia, nie wiadomo, 
gdzie by trafiło" - komentuje s. Maria Mrozek, przełożona domu. 
Do tej pory w piotrkowskim Oknie Życia zostawiona została dwójka dzieci. Pierwszy chłopiec znalazł się 
w nim 26 lutego 2010 roku. Był zdrowy, zadbany, a podczas chrztu z wody otrzymał imię Jan. Drugi 
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chłopiec został pozostawiony 31 marca tego samego roku. Siostry salezjanki ochrzciły go z wody i nadały 
imię Dominik. Według lekarzy chłopiec urodził się 7-10 dni wcześniej i był zdrowy. 
Piotrkowskie Okno Życia działa od 2009 roku (poświęcenie nastąpiło podczas inauguracji peregrynacji 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po archidiecezji łódzkiej). Zostało utworzone przez Caritas w domu 
zakonnym sióstr salezjanek, które czuwają nad jego stanem. Inicjatywa utworzenia Okien (piotrkowskiego 
i znajdującego się w Łodzi przy klasztorze sióstr urszulanek) wyszła od nieformalnej grupy Wdzięczni za 
Dar Życia, która zebrała pierwsze pieniądze na ich utworzenie. 
Na terenie archidiecezji łódzkiej działają trzy Okna Życia: w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Pabianicach 
oraz Okno Nadziei przy szpitalu Rydygiera. 
Bal Szkolnych Kół Caritas 2013 
We wtorek, 5 lutego 2013 roku najmłodsi wolontariusze łódzkiej Caritas - członkowie Szkolnych Kół 
Caritas ze szkół podstawowych na terenie archidiecezji łódzkiej bawili się na balu karnawałowym, 
zorganizowanym w Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15. Salę lustrzaną Pałacu Poznańskiego 
wypełniły postacie z baśniowego ZOO. Obok siebie pląsały żabki, koty, misie, kolorowe ptaki, a nawet żółw 
ze skorupą na plecach! Podczas balu przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy strój wykonany 
własnoręcznie. Zwyciężyła Martyna Witek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu - przebrana za 
żółwia. W nagrodę ubogie dziecko z jej szkoły pojechało na kolonie letnie łódzkiej Caritas w 
Drzewocinach. 
Bal Karnawałowy Seniorów 
W dniu 7 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej łódzkiej Caritas przy ul. Gdańskiej 111 odbył się 
karnawałowy bal, w którym uczestniczyli pensjonariusze domów dziennego pobytu Caritas. Zastępca 
dyrektora caritas, ks. Marcin Grzelak, rozpoczął bal od przywitania "starszej młodzieży" zebranej w 
siedzibie Caritas. Ten opis seniorów stanowi trafne określenie ich stanu ducha, któremu dali upust na 
parkiecie podczas tańców i pląsów. 
Podopieczni Domów na kilka godzin odrzucili swoje bolące nogi, kręgosłupy i problemy z krążeniem na 
rzecz dobrej zabawy jak za dawnych lat. Nie brakowało tradycyjnych przebierańców i wyborów pary 
wieczoru czyli Króla i Królowej Balu. 
XXI Światowy Dzień Chorego 
W poniedziałek, 11 lutego 2013 roku, obchodzony był XXI Światowy Dzień Chorego. Hasłem były słowa 
Chrystusa, które skierował do uczonego w Prawie w rozmowie o tym, kto jest bliźnim: "Idź, i Ty czyń 
podobnie" (Łk 10,37). Tradycyjnie już Caritas w Polsce przygotowała obrazki z modlitwą za chorych i 
fragmentem orędzia Benedykta XVI na XXI 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. Po homilii kapłani udzielili chorym sakramentu namaszczenia chorych. Po 
eucharystii zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo indywidualne chorych. 
Liturgiczne obchody Dnia Chorego u ojców pasjonistów przygotowali pracownicy i wolontariusze 
domowego hospicjum i Biura Wolontariatu łódzkiej Caritas. 
Jałmużna wielkopostna 2013 - Wiara działająca w miłości 
U progu Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, 13 lutego 2012 roku, Caritas w Polsce rozpoczęła 
kampanię Jałmużna Wielkopostna 2013. Hasło kampanii – "Wiara działająca w miłości" – zachęcało do 
świadectwa wiary w konkretnych czynach, w okazywaniu miłosierdzia bliźnim. Celem jałmużny 
wielkopostnej w 2013 roku było wsparcie leczenia dzieci i dorosłych. Łódzka Caritas przygotowała 30 
tysięcy tekturowych skarbonek, które trafiły do parafii archidiecezji łódzkiej i Szkolnych Kół Caritas. Do 
skarbonek trafiły pieniądze, z 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 60.734,16 złotych. 
Marcowa zbiórka żywności Caritas 
W piątek i sobotę, 8 i 9 marca 2013 roku, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała kolejną zbiórkę 
żywności w ramach IV Zbiórki Żywności Caritas w Polsce. Na terenie naszej archidiecezji zbiórka 
prowadzona była w 67 sklepach: sieci Biedronka w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach, Tomaszowie 
Mazowieckim, Brzezinach, Tuszynie, Łasku, Rokicinach, Ozorkowie, Bełchatowie, Dobroniu i Piotrkowie 
Trybunalskim, w marketach Carrefour w Łodzi i Pabianicach, w sklepie Vobiano w Łasku, w sklepie Sam-
Skan w Łodzi, w sklepach Piotr i Paweł w Porcie Łódź i Pabianicach oraz w sklepie E.Leclerk w Łodzi. 
Tysiąc wolontariuszy zebrało prawie 11 ton żywności, która 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. 
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Wielkanocne Dzieło Caritas 2013 
7 i pół tysiąca Chlebków Miłości, 5 i pół tysiąca cukrowych baranków oraz 6 i pół tysiąca wielkanocnych 
świec – paschalików i woskowych pisanek przygotowała Caritas Archidiecezji Łódzkiej w ramach 
Wielkanocnego Dzieła Caritas. Chlebki, baranki i paschaliki dostępne były od Niedzieli Palmowej (24 
marca) w parafiach archidiecezji łódzkiej oraz szkołach, w których działają Szkolne Koła Caritas. 
Jak co roku, pieniądze pozyskane z akcji podzielone zostały pomiędzy parafie, szkoły i Caritas, by 
wspomóc na święta najbardziej potrzebujących. Niektóre parafie naszej archidiecezji zorganizowały 
również zbiórkę żywności na śniadanie wielkanocne dla najuboższych parafian. 
Jałmużna wielkopostna kapłanów archidiecezji łódzkiej 
Już po raz trzeci księża pracujący w archidiecezji łódzkiej złożyli ofiarę pieniężną w ramach Jałmużny 
Kapłańskiej 2013 roku. Do wielkopostnej ofiarności swoich kapłanów zaprosił Metropolita Łódzki Ksiądz 
Arcybiskup Marek Jędraszewski. Celem jałmużny w 2013 roku było wsparcie ubogich, którymi opiekują 
się Siostry Misjonarki Miłości. 
Swoją jałmużnę księża przekazywali do Wielkiego Czwartku do skarbony ustawionej w portierni Kurii 
Archidiecezji Łódzkiej, przy ul. ks. I. Skorupki 3 lub w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111. Przed mszą 
krzyżma (w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej) skarbona ustawiona była w 
prezbiterium archikatedry, a następnie zaniesiona została do ołtarza w procesji z darami. Zebrana w ten 
sposób kwota 19 tysięcy złotych przekazana została za pośrednictwem łódzkiej Caritas na działalność 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Łodzi. 
Kolejny numer gazety BEZ RESZTY 
Trzeci już numer bezpłatnego pisma „Bez Reszty” ukazał się 22 marca 2013 roku na terenie archidiecezji 
łódzkiej. Gazeta rozdawana była na ulicach Łodzi oraz w parafiach. W tym numerze „Bez Reszty” można 
było przeczytać m.in. wywiad z prof. Jackiem Mollem, kardiochirurgiem dziecięcym, kawalerem Orderu 
Uśmiechu i członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Łódzkim. W piśmie znalazły się reportaże 
pokazujące m.in. działalność jednego z Parafialnych Zespołów Caritas z Pabianic oraz Szkolnego Koła 
Caritas z Łodzi. 
Z rozkładówki dowiedzieliśmy się, jak skutecznie i praktycznie można pomagać osobom 
niepełnosprawnym ruchowo, które kończą studia, rozwijają się i chcą być samodzielnie. „Bez Reszty” 
opisywało też niektóre aspekty działalności łódzkiej Caritas. Na stronach Caritas i Radia Plus ukazały się 
bezpłatne e-wydanie gazety, a dzięki specjalnym kodom obrazkowym czytelnicy, mogli obejrzeć w 
internecie dodatkowe materiały multimedialne. 
Serce dla Kuby – łódzka Caritas w Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 
W dniach 12 - 14 kwietnia 2013 roku miało miejsce jedno z największych wydarzeń sportowych w 
naszym mieście – Łódź Maraton Dbam o zdrowie. Jednym z partnerów charytatywnych imprezy była 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej, której celem w maratonie było ratowanie życia 3-letniego Kuby. Podczas 
wszystkich wydarzeń związanych z łódzkim maratonem wolontariusze i pracownicy Caritas, a także 
rodzina i przyjaciele małego Kuby zbierali pieniądze na operację jego małego serca. 
W piątek, 12 kwietnia, zbiórka prowadzona była podczas targów sportowych w Atlas Arenie, w godz. 
12.00 – 21.00. W sobotę, oprócz wydarzeń targowych, organizatorzy zaprosili na piknik rodzinny na 
terenach przyległych do Atlas Areny, w godz. 10.00 – 18.00. Caritas przygotowała na piknik słodkie 
atrakcje dla najmłodszych. W niedzielę, 14 kwietnia, od godz. 9.00, najważniejsze wydarzenie – bieg na 
dystansie 10 km i maraton. Oprócz zbiórki pieniężnej wolontariusze i pracownicy Caritas zorganizowali 
punkt kibicowania przy Atlas Arenie od ul. Krzemienieckiej. Caritas miała również swoich reprezentantów 
w gronie biegaczy – na dystansie 10 km pobiegł ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor łódzkiej Caritas i Łukasz 
Woźniak, fizjoterapeuta z hospicjum domowego Caritas, a w maratonie udział wziął Leszek Jerzewski, 
kierownik administracyjny hospicjum domowego Caritas. Dla małego Kuby pobiegli również sympatycy i 
przyjaciele Caritas. W wyniku przeprowadzonych zbiórek udało się zebrać na operację Kuby kwotę 
4.287,14 złotych. Operacja przeprowadzona została z sukcesem w czerwcu 2013 roku. 
69. Tydzień Miłosierdzia 
Codzienna modlitwa z rozważaniami uczynków miłosierdzia co do duszy, zbiórka pieniężna na operację 
serca 3-letniego Kuby i pielgrzymka pracowników i wolontariuszy do krakowskich Łagiewnik to działania 
które Caritas Archidiecezji Łódzkiej przeprowadziła Tygodniu Miłosierdzia. W niektórych parafiach 
archidiecezji przeprowadzona została również akcja Torba Miłosierdzia, w ramach której wierni 
przekazali artykuły żywnościowe i chemiczne najuboższym parafianom. Produkty przynieśli w ciągu 
tygodnia w przygotowanych przez Caritas Torbach Miłosierdzia. 
W poszczególne dni Tygodnia Miłosierdzia, podczas mszy świętych w kaplicy Caritas, rozważane były 
poszczególne uczynki miłosierdzia co do ducha. W poniedziałek - grzesznych upominać, we wtorek – 
nieumiejętnych pouczać, w środę – pocieszać strapionych, w czwartek – krzywdy cierpliwie znosić, w 
piątek – urazy chętnie darować i w sobotę – modlić się za żywych i umarłych.  
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Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, w sobotę, 13 kwietnia, pracownicy i wolontariusze łódzkiej Caritas 
wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. 
W 2013 roku po raz pierwszy Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 
kwietnia. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski postanowiła, że obchodom 69. Tygodnia 
Miłosierdzia w 2013 roku będzie towarzyszyć hasło: „Wiara żywa uczynkami”. Hasło nawiązuje do 
obchodzonego obecnie w Kościele powszechnym Roku Wiary oraz tegorocznego programu 
duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest wzmocnienie świadectwa polskich 
katolików wobec ludzi niewierzących w Boga. 
Festyn Rodzinny Caritas w Łasku „Bądźmy razem” 
W sobotę, 1 czerwca 2013 roku, łódzka Caritas zorganizowała festyn rodzinny w ramach Ogólnopolskiego 
Festynu Rodzinnego Caritas z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”. Caritas zaprosiła do Łasku do 
wspólnej zabawy dzieci i rodziców z terenu archidiecezji łódzkiej. Mimo niestabilnej pogody, częstych 
opadów deszczu i mokrej murawy boiska, mieszkańcy Łasku i okolic przyszli na festyn. 
Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Łasku, Starostwo Powiatowe w Łasku i Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku. Partnerem strategicznym była firma 
Jerenimo Martins S.A. - właściciel sklepów sieci Biedronka, który ufundował paczki dla dzieci. Pogoda nie 
rozpieszczała organizatorów od samego rana. Pełni nadziei poprawę pogody przygotowaliśmy festyn i 
oczekiwaliśmy na jego uczestników. 
O godz. 14.00 odprawiona została msza święta w kolegiacie łaskiej, po której wyruszył Marsz dla 
Życia. Marsz zorganizowany został przez Fundację Życie, pod hasłem „Kierunek: Rodzina”. Marsz miał 
charakter kolorowego, radosnego korowodu. Na czele Marszu szli patroni honorowi festynu - Marszałek 
Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, lokalni włodarze oraz dyrektorzy Caritas i duszpasterze 
kolegiaty łaskiej. Następnie na łaskim boisku rozpoczął się rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci i 
dorosłych. Wystąpiły lokalne zespoły taneczne i wokalne z Łaskiego Domu Kultury oraz nasi goście 
specjalni: Full Power Spirit i The Bootels. Na placu przygotowane zostały liczne atrakcje dla najmłodszych, 
ale także dla najstarszych uczestników: malowanie buzi, konkurs plastyczny, wata cukrowa, popcorn, 
kawa i herbata, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, wóz straży pożarnej i koło fortuny. Zabawy z dziećmi i 
animacje prowadziła artystyczna grupa KOT ZAGALSKI. 
Podczas pikniku Caritas przeprowadziła zbiórkę na cel charytatywny: zakup wózka inwalidzkiego dla 
Justyny - dziękujemy wszystkim darczyńcom. Wkrótce poinformujemy o wyniku zbiórki. 
Caritas na Święcie Eucharystii 
W niedzielę, 9 czerwca 2013 roku, obchodziliśmy w Łodzi archidiecezjalne Święto Eucharystii, 
ustanowione na pamiątkę pobytu w naszym mieście bł. Jana Pawła II w 1987 roku. Tradycyjnie przeszła 
procesja z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej na Plac Katedralny, gdzie odprawiona została msza święta 
polowa. Podczas eucharystii pracownicy Caritas zebrali tacę na organizację kolonii letnich. Po zakończonej 
liturgii uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na wspólny posiłek – zupę gulaszową, słodkości i 
herbatę, które przygotowali kucharze Caritas, Centrum Służby Rodzinie, Wyższego Seminarium 
Duchownego i Technikum Gastronomicznego. Święto Eucharystii zakończył w niedzielny wieczór występ 
chóru „Deus Meus”, który prowadził również adorację Najświętszego Sakramentu. 
Dziękujemy uczestnikom liturgii za hojność, dzięki której zebraliśmy ponad 9 tysięcy złotych na 
wypoczynek letni dla najuboższych dzieci. 
Dzieci z domów dziecka wypoczywają w Kolumnie 
45 dzieci z domów dziecka wypoczywało na koloniach łódzkiej Caritas w ośrodku w Łasku-Kolumnie. Pod 
czujnym okiem siostry Barbary Sitek poznawali życie Indian. 3-tygodniowy turnus odbył się w dniach 29 
czerwca - 20 lipca 2013 roku. Hasłem wszystkich tegorocznych kolonii letnich łódzkiej Caritas były 
„Czarne stopy”. 
Uczestnicy kolonijnych wyjazdów przenieśli się w dawne czasy, wcielali w rolę Indian, budowali szałasy, 
brali udział w indiańskich konkurencjach. Na czas kolonii ośrodek Caritas w Łasku-Kolumnie zamienił się 
w prawdziwą wioskę indiańską. 
Łódzka Caritas przygotowała w tym roku wypoczynek letni dla 300 dzieci. Wypoczywać będą na 4 
turnusach w ośrodkach w Drzewocinach i w Kolumnie-Łasku. Fachową opiekę zapewniają doświadczeni 
wolontariusze – kadra wychowawcza i pielęgniarki. 
Kolonie AmaDeum w Drzewocinach 
W dniach 30 czerwca - 13 lipca 2013 roku w ośrodku Caritas w Drzewocinach odbyły się kolonie 
AmaDeum. Wypoczynek dla niepełnosprawnych dzieci prowadzili klerycy łódzkiego seminarium 
duchownego. Tutaj uczą się zmieniać pampersy, dźwigać wózek, rozmawiać za pomocą gestów. To ważne 
doświadczenie w ich drodze do kapłaństwa - jak sami podkreślają. W Drzewocinach wypoczywało 50 
niepełnosprawnych dzieci. Opiekowało się nimi 37 wolontariuszy, w tym kilkunastu kleryków. 
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Kolonie AmaDeum są organizowane od 27 lat. W ciągu roku klerycy zbierają na nie środki, dlatego 
program jest bardzo różnorodny. Dzieci spędzają czas nie tylko w ośrodku w Drzewocinach, ale też na 
wycieczkach. W środę wyjechały np. do stadniny koni pod Sulejowem. Mimo różnych form 
niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak intelektualnej, udaje się organizować wspólne zabawy - 
choćby taniec. 
Indiańskie wakacje Caritas w Drzewocinach 
Poranna Rosa, Promień Słońca, Dziki Niedźwiedź, Sokole Oko - każdy z uczestników kolonii Caritas w 
Drzewocinach nosi indiańskie imię przez 14 kolonijnych dni. Poszczególne szczepy mają własną nazwę, 
totem no i swojego wodza. Odbyło się już pasowanie na członków indiańskiej społeczności - na 
zakończenie którego każdy czerwonoskóry stawał osobiście przed obliczem wielkiego wodza. W 
indiańskiej wiosce w Drzewocinach przebywają na wspólnym wakacyjnym wypoczynku dzieci z regionu 
łódzkiego i dzieci z polonijnych rodzin z Białorusi. Turnus odbywa się w dniach 15 - 28 lipca 2013 roku. Z 
dziećmi z Białorusi przyjechało trzech wychowawców, a wśród nich ks. Andrzej Sidorczuk, marianin, 
który, jak przystało na katolickie kolonie, prowadzi codzienną modlitwę poranną i błogosławi kolonistów. 
Pobyt dzieci z Białorusi współfinansowany jest ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2013 r.” Pobyt dzieci - mieszkańców województwa łódzkiego finansowany jest ze środków 
Wojewody Łódzkiego. 
Arcybiskup Marek odwiedził kolonie Caritas 
Arcybiskup Marek Jędraszewski odwiedził dzieci odpoczywające na koloniach organizowanych przez 
Caritas w Drzewocinach. Kolonistom rozdawał słodycze i obrazki, a sam został obdarowany m.in. 
indiańskim pióropuszem i żywiołowymi wykonaniami piosenek. Młodzi Indianie na spotkanie założyli 
kolorowe pióropusze, a na pamiątkę  wręczyli Metropolicie zdjęcie swojego plemienia. Ksiądz Arcybiskup 
porozmawiał również z kadrą wychowawczą i pracownikami ośrodka oraz odwiedził najpopularniejsze w 
ostatnich dniach miejsce – plażę i kąpielisko w ośrodku. 
Arcybiskup Marek u podopiecznych Misjonarek Miłości w Kolumnie 
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski odwiedził dzieci odpoczywające z Siostrami Misjonarkami Miłości 
w ośrodku Caritas w Kolumnie. Maluchy otrzymały od metropolity słodycze i obrazki, a odwzajemniły się 
żywiołowo wykonanymi piosenkami. Przy okazji Arcybiskup Marek wykazał się umiejętnością opieki nad 
niemowlakiem. 
Czekając na gościa, dzieci wypoczywające w Kolumnie nie zasypiały gruszek w popiele, tylko bawiły się w 
gry przygotowane przez siostry Misjonarki Miłości. Zabawę przerwało pojawienie się w ośrodku abpa 
Marka. Później wszyscy przeszli na chwilę modlitwy do przygotowanej właśnie kaplicy. 
Pielgrzymi na Jasną Górę nocowali w Drzewocinach 
- Błogosławione stopy pielgrzymów! – zawołał radośnie ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor łódzkiej Caritas, 
witając grupę uczestników 88. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę. Jak co roku, 21 sierpnia, 
pielgrzymi nocują po pierwszym dniu pielgrzymiego trudu w ośrodku Caritas, bo znajduje się zaledwie 8 
kilometrów od Dłutowa – miejsca pierwszego noclegu pielgrzymów. Radość gospodarzy ośrodka była w 
tym roku większa niż zwykle, bo w gronie pielgrzymów znalazł się ks. Konrad Krajewski, arcybiskup 
nominat, jałmużnik papieski. 
Goszczący w Drzewocinach pielgrzymi są dobrze zorganizowani. Po przyjeździe do ośrodka szybko 
rozlokowali się w przygotowanych dla nich domkach. Gorąca kąpiel i kolacja. Nikomu nie zabrakło talerza 
gorącej zupy. Były też łazanki. Trzeba się spieszyć, bo o 19.30 nabożeństwo pokutne w Dłutowie, a potem 
noc - krótka, bo kolejnego dnia msza święta o 6.30. 
Tornister pełen uśmiechów 2013 
2 tysiące wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci z archidiecezji łódzkiej udało się skompletować w 
ramach akcji charytatywnej łódzkiej Caritas pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów”. Akcja 
przeprowadzona została przy współpracy z 40 parafiami. Zakup tornistrów w kwocie 23 tysięcy złotych 
sfinansowany został z pieniędzy przekazanych przez indywidualnych darczyńców, którzy przekazali 
łącznie 3900 zł oraz od sponsora akcji - firmy Fujitsu Technology Solutions, która przekazała ponad 3000 
zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków z 1% podatku. 
– Cieszymy się, bo z roku na rok rośnie liczba parafii zaangażowanych w akcję, a tym samym wzrasta 
liczba przygotowanych wyprawek. W tym roku udało się obdarować 2 tysiące dzieci, to dwa razy tyle, co 
w ubiegłym roku – podsumowuje akcję ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. – 
Dziękujemy wiernym archidiecezji łódzkiej, którzy ufundowali wyprawki, duszpasterzom i 
wolontariuszom Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas oraz darczyńcom i sponsorom akcji  
dodaje ks. Ambroszczyk. W sierpniu do 40 parafii w naszym regionie trafiły puste tornistry z imieniem 
dziecka oraz listą niezbędnych artykułów szkolnej wyprawki. Przez trzy tygodnie sierpnia parafianie 
odbierali tornistry i wypełniali je artykułami szkolnymi. Wypełnione tornistry trafiły z powrotem do 
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parafii pod koniec sierpnia. 2/3 plecaków pozostało w parafiach, reszta przeznaczona została dla 
podopiecznych Punktu Pomocy Charytatywnej łódzkiej Caritas. 
W ramach tegorocznej akcji „Tornister pełen uśmiechów” wolontariusze Caritas przeprowadzili również 
zbiórkę artykułów szkolnych w łódzkich halach sieci Selgros Cash&Carry.  
Inauguracja kampanii Pola Nadziei 2013/2014 
Mszą święta w niedzielę, 13 października 2013 roku, o godz. 11.30 w kościele ojców pasjonistów pw. 
Matki Bożej Bolesnej, przy ul.Pasjonistów 23, na łódzkim Teofilowie, zainaugurowana została tegoroczna 
kampania Pola Nadziei. Po mszy świętej przed kościołem zasadzone zostały cebulki żonkili - symbolu 
kampanii. W sobotę, 9 listopada 2013 roku, o godz. 12.00, na Rondzie Biłyka w Łodzi (u zbiegu alei 
Włókniarzy oraz ulic Zgierskiej i Sikorskiego) pracownicy i wolontariusze hospicjum domowego Caritas 
oraz uczniowie łódzkich szkół spotkali się, by wspólnie posadzić cebulki żonkili w ramach kampanii Pola 
Nadziei. Towarzyszyła im Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi. Miasto ufundowało 20 tysięcy 
żonkilowych cebulek, które zasadzone zostały na rondzie. 
Organizatorem Pól Nadziei w Łodzi jest Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej. 
Szkolne Koła Caritas na Dzień Papieski 2013 
W niedzielę, 13 października 2013 roku, z okazji Dnia Papieskiego, wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas 
zapraszają na papieskie kremówki. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczone zostaną na działalność 
Szkolnych Kół Caritas i formację wolontariuszy Caritas. Niech te słodkości, wraz z popołudniową kawą lub 
herbatą, tak ulubione przez bł. Jana Pawła II, będą okazją do rodzinnych rozmów i rozważań nauki i myśli 
naszego umiłowanego Ojca Świętego. Kremówki papieskie będą dostępne w kilku parafiach w Łodzi i w 
Łasku. Kremówki to wypiek Cukierni Dybalski. W niedzielę rozprowadzimy 1700 ciastek. 
Łódzki Kościół w służbie ubogim 
1800 porcji gorącego bigosu rozdały 17 października 2013 roku kościelne organizacje charytatywne 
potrzebującym z całej Łodzi. Akcję zorganizowały wspólnie Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby 
Rodzinie, Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
Miłości w Łodzi. 
Spotkanie rozpoczęło się w samo południe mszą świętą w łódzkiej katedrze. Homilię wygłosił ks. Ireneusz 
Kulesza, proboszcz katedry i wieloletni dyrektor łódzkiej Caritas. Po mszy wszyscy - pracownicy i 
wolontariusze organizacji charytatywnych oraz najubożsi mieszkańcy Łodzi - przeszli do ustawionych na 
placu przy katedrze namiotów. Tam przygotowane były już cztery stanowiska, przy których wydawany 
był gorący bigos z chlebem. Piąte stanowisko zajęli klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego, którzy 
serwowali gorącą herbatę. Gdy kolejki już się uformowały, modlitwę poprowadził abp Marek 
Jędraszewski. 
Akcję „Kościół w służbie ubogim” łódzkie organizacje charytatywne zorganizowały już po raz drugi. Ich 
całoroczne wsparcie dla najuboższych to 180 tysięcy ciepłych posiłków i tysiące paczek żywnościowych. 
Wystawa „Pielgrzym Tysiąclecia” 
Wernisaż w sobotę 26 października 2013 roku otworzył wystawę „PIELGRZYM TYSIĄCLECIA”, która 
prezentowana była do 20 stycznia 2014 roku w sali wystawienniczej łódzkiej Wytwórni, przy ul. Łąkowej 
29 w Łodzi. Jest to największa na świecie ekspozycja obrazująca cały okres pontyfikatu Jana Pawła II. 
Odwiedzający wystawę wspierali dożywianie dzieci w ramach kampanii Caritas Archidiecezji Łódzkiej – 
„Miłość na talerzu”. 10% z każdego biletu wstępu przekazane zostanie na dożywianie dzieci. Wystawa 
potrwa do 20 stycznia 2014 roku. Organizatorami są Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Business Corp. i 
Wytwórnia. 
Podczas konferencji prasowej przed wernisażem właściciel i organizatorzy wystawy opowiedzieli o 
historii i przygotowaniu wystawy. Na rozpoczęcie wernisażu arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita 
łódzki wspomniał postać Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Swoim patronatem wystawę objęli, tworząc Komitet Honorowy: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski 
Metropolita Łódzki, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold 
Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. 
Caritas na pomoc Filipinom 
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka o modlitwę i pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach niedziela 17 
listopada 2013 roku była dniem ogólnopolskim modlitwy oraz duchowej jedności z cierpiącymi 
mieszkańcami Filipin. W tym dniu w parafiach Archidiecezji Łódzkiej przeprowadzona została zbiórka do 
puszek na rzecz poszkodowanych. Zebrane ofiary w kwocie 101.677 złotych zostały przekazane za 
pośrednictwem łódzkiej Caritas do Caritas Polska.  
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2013 
 W I Niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2013 roku, po raz dwudziesty rozpoczęło się Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, które było realizowane pod hasłem „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”. Tradycyjnie symbolem 
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akcji jest świeca, która ma swoje miejsce na wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z 
najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne 
dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni 
wypoczynek. Łódzka Caritas przygotowała 70 tysięcy świec, które dostępne były w parafiach naszej 
archidiecezji. Kampania po raz czternasty miała charakter ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczyły w niej 
Diakonia Kościoła Luterańskiego i Reformowanego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego. 1 grudnia w 
luterańskim kościele św. Mateusza w Łodzi, o godz. 17.00, duchowni czterech kościołów rozpoczęli 
wspólnie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jednocześnie zapłonęły świece Caritas, Diakonii i Eleos na 
znak wspólnego działania na rzecz potrzebujących dzieci. 
Podarowaliśmy serce na gwiazdkę 
 W tym roku już po raz 11. obdarowaliśmy prezentami świątecznymi dzieci z ubogich rodzin w naszej 
archidiecezji. W dniach od 2 do 12 grudnia 2013 roku, dzięki kilkudziesięciu wolontariuszom, którzy 
wcielili się w role Świętego Mikołaja i Anioła, łódzka Caritas dostarczyła prezenty bezpośrednio do 
domów 1200 dzieci w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Łasku i 
Pabianicach. Oprócz podarunku dla najmłodszych pociech, Mikołaj przyniósł każdej rodzinie paczkę z 
artykułami spożywczymi, kosmetycznymi i chemicznymi. W tym roku serce na gwiazdkę podarowało 
dzieciom ponad 40 przedsiębiorców i instytucji. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, w role Mikołajów i Aniołów odwiedzających dzieci w domach wcielili się 
patroni honorowi oraz przedstawiciele patronów medialnych i sponsorów. W poniedziałek, 2 grudnia, 
dzieci w Pabianicach odwiedzili – Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki i Witold Stępień Marszałek 
Województwa Łódzkiego oraz Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 
i Sławomir Wasilczyk, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 
We wtorek, 3 grudnia, z prezentami do dzieci pojechali Jacek Grudzień, dyrektor TVP Łódź i Barbara 
Piegdoń-Adamczyk, redaktor naczelna łódzkiej „Gazety Wyborczej”. W środę, 4 grudnia, w rolę Świętego 
Mikołaja wcielili się: ks. Marek Marczak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i ks. Marcin 
Grzelak, dyrektor administracyjny Seminarium. W ich ślady poszli również klerycy łódzkiego WSD. W 
czwartek, 5 grudnia, Mikołajem i Aniołem zostali dziennikarze „Dziennika Łódzkiego” - Matylda 
Witkowska i Marcin Bereszczyński. W piątek, 6 grudnia, rodzinę z 4 dzieci odwiedzili – Hanna Zdanowska 
Prezydent Miasta Łodzi i David John Deane, prezes Fujitsu Technology Solutions. W poniedziałek, 9 
grudnia, z prezentami do dzieci pojechał Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki. 
Metropolita łódzki rozmawiał z dziećmi, trochę się z nimi pobawił, opowiadał o prawdziwym Świętym 
Mikołaju. Spotkanie miało już charakter świąteczny, ponieważ wszyscy obecni wspólnie się modlili, 
połamali się opłatkiem i złożyli życzenia bożonarodzeniowe.  
V Zbiórka Żywności Caritas 
15 ton żywności udało się zebrać dzięki hojności mieszkańców regionu łódzkiego w zbiórce żywności, 
którą łódzka Caritas przeprowadziła w dniach 6-7 grudnia 2013 roku. W prawie 70 sklepach różnych sieci 
handlowych żywność zbierało 1200 wolontariuszy Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas. 
Rekordową ilość żywności pozyskali wolontariusze w Brzezinach, którzy w jednym tylko sklepie zebrali 
ponad 700 kg żywności. W kilku sklepach w Łodzi udało się zebrać powyżej pół tony artykułów 
spożywczych. Ze względu na bliskość świąt Bożego Narodzenia w tej zbiórce pojawiło się również więcej 
słodyczy. - To do paczek dla dzieci - mówili uczestnicy zbiórki. 
Zgromadzona żywność w większości przekazana już została najuboższym mieszkańcom naszego regionu 
w formie paczek świątecznych przygotowywanych w parafiach i Punkcie Pomocy Charytatywnej Caritas. Z 
tej formy pomocy skorzystało 3 tysiące podopiecznych. Pozostała żywność wykorzystana zostanie do 
przygotowania posiłków w ramach prowadzonego przez Caritas dożywiania dzieci i dorosłych. 
Wolontariusze Caritas pomogli w Wigilii Charytatywnej Radia Łódź 
 W czwartek, 19 grudnia 2013 roku, w hali Międzynarodowych Targów Łódzkich, Radio Łódź po raz 21. 
zorganizowało Wigilię Charytatywną dla 450 osób biednych, starszych, samotnych i bezdomnych. Jak co 
roku w organizacji spotkania pomagali wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z archidiecezji łódzkiej i 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Na początku spotkania ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor Caritas odczytał 
fragment ewangelii o narodzeniu Chrystusa, pomodlił się ze zgromadzonymi i pobłogosławił opłatek. 
Następnie uczestnicy wigilii złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem. Po życzeniach 
wolontariusze podali do stołu zupę grzybową oraz kawałek ryby, pierogi i kapustę z grochem. Nie 
zabrakło również tradycyjnego kompotu z suszu. Zespół Pieśni i Tańca „Łódź” z Centrum Kultury Młodych 
wykonał kolędy. Na zakończenie spotkania wręczone zostały paczki żywnościowe. 
Wigilia dla podopiecznych Caritas 
450 osób zasiadło przy wigilijnym stole przygotowanym przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w sobotę, 21 
grudnia 2013 roku. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli podopieczni 4 świetlic środowiskowych, 2 
Domów Dziennego Pobytu, Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej 
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i Punktu Pomocy Charytatywnej. Posługiwali im pracownicy wszystkich jednostek Caritas i klerycy 
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, które gościło uczestników wigilii. Zanim zaproszeni zasiedli 
do wigilijnego stołu, spotkali się na mszy świętej w łódzkiej archikatedrze. Uroczystej liturgii o godz. 10.00 
przewodniczył abp Marek Jędraszewski metropolita łódzki. 
- Bardzo zależało nam na tym, byśmy zgromadzili się w tej wspólnocie Caritas najpierw przy stole Słowa 
Bożego i Eucharystii, gdzie doświadczamy tajemnicy wcielonego Słowa, a potem przy stole wigilijnym, 
gdzie łamać będziemy chleb powszedni, o który codziennie się modlimy, a którego tak często zbyt mało 
dla naszych podopiecznych – powiedział na początku mszy świętej ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor 
łódzkiej Caritas. – Chcemy w tym dniu być wszyscy razem i zadbać, by nikomu nie zabrakło ani chleba, ani 
dobrego słowa – dodał dyrektor Caritas, witając uczestników liturgii. 
W homilii Ksiądz Arcybiskup mówił, że Chrystus stał się bratem każdego człowieka, żeby przynieść mu 
radość i zaprowadzić do zbawienia. Abp Jędraszewski podkreślił też, że Jezus uczy nas miłości do drugiego 
człowieka, dając nam tych, co potrzebują naszej pomocy, daje nam swoje błogosławieństwo i niesie pokój. 
Po mszy świętej dzieci ze świetlicy podwórkowej Caritas przy ul. Rybnej przedstawiły bożonarodzeniowe 
jasełka, a po nich był czas na łamanie opłatkiem i świąteczne życzenia. Następnie w Wyższym Seminarium 
Duchownym podopieczni Caritas zasiedli do wigilijnego posiłku: zupy grzybowej, ryby, pierogów i 
kapusty z grochem. Nie zabrakło również makowca i tradycyjnego kompotu z suszu. Klerycy animowali 
wspólne kolędowanie, a najmłodsi otrzymali gwiazdkowe prezenty od Świętego Mikołaja Biskupa, który 
przybył do nich w mitrze i z drewnianym pastorałem. 
- Dziękujemy, że trudziliście się od tylu dni, żeby przygotować dla nas to świąteczne spotkanie – 
przemówił w imieniu podopiecznych Caritas pan z długą siwą brodą. Boże Narodzenie to czas, kiedy 
ludzie są razem i to nas dziś spotkało… – dodał na zakończenie spotkania. 
 

1% dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego 

W 2013 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 nakładzie 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 
 informacja o 1% na papierze firmowym Caritas oraz w komunikacji elektronicznej. 

Na rachunek Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęła kwota 299 tysięcy 
złotych. 

IV DZIAŁ PROJEKTÓW 

 
 

A. DZIALANIA PROJEKTOWE 
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1. 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. 
Liczba beneficjentów: 37. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

2. 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. 
Liczba beneficjentów: 75. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

3. 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 h konsultacji, w tym: 162 h prawnych, 138 h psychologicznych i 195 h 
rodzinnych.  
Liczba beneficjentów: 213. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

4. 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 55 godzin 
konsultacji prawnika oraz 22 godziny konsultacji pracownika socjalnego.   
Liczba beneficjentów: 59. Źródło finansowania: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

5. Poradnictwo prawne i socjalne w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Cel: umożliwienie beneficjentom z doświadczających przemocy w  rodzinie konsultacji prawnych i 
socjalnych. Przeprowadzono 60,5  godzin konsultacji, w tym: 42 godziny konsultacji prawnych i 18,5 
godziny konsultacji socjalnych. 
Liczba beneficjentów: 40. Źródło finansowania: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

6. Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych 
Cel: pomoc w rozwiązaniu problemów osób ubogich będących ofiarami przemocy - pozostających w 
poważnym konflikcie z rodziną, mających problemy prawne, zadłużonych, zagrożonych eksmisją, 
poprzez bezpłatne usługi mediatora, a tym samym promocję rozwiązywania konfliktów za 
pośrednictwem mediatora.  Przeprowadzono 32 mediacje, łącznie 69 godzin. 
Liczba beneficjentów: 48. Źródło finansowania: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

7. 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: 40. Źródło finansowania: Wydział Edukacji UMŁ, Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej  

8. 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 
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zajęciach pozwolił na rozwinięcie zainteresowań dzieci i młodzieży, zmotywowanie ich do 
poszukiwania własnego hobby.  
Liczba beneficjentów: 38. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

9. 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: 51. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

10. 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: 92. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

11. 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: 86. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

12. 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: 60. Źródło finansowania: Wydział Edukacji UMŁ, Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej  

13. Pomoc świąteczna 
Cel: przygotowanie i dystrybucja paczek żywnościowych dla dzieci - podopiecznych specjalistycznych 
świetlic środowiskowych Caritas, Punktu Wsparcia „Przystanek 13”, Punktu Pomocy Charytatywnej 
oraz w ramach akcji Serce na Gwiazdkę. Założenia projektu pozwoliły na zakup artykułów 
spożywczych do paczek dla osób niepełnosprawnych. Wsparciem objęto mieszkańców województwa 
łódzkiego, w tym m.in.: w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku i Zgierzu.  
Liczba beneficjentów: 1705. Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

14. 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 
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wolontariuszy do rodzin pełniących pieczę zastępczą i wspieranie dzieci poprzez odrabianie z nimi 
lekcje oraz spędzając konstruktywnie czas wolny m.in.: na zajęciach cyrkowych i plastycznych. Do 
pomocy dzieciom wyrekrutowano 36 wolontariuszy.  
Liczba beneficjentów: 30. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

15. 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. W lutym 2013 projekt został zakończony. Jego realizacja 
przyniosła wysoki efekt zatrudnieniowy: tj. ok. 20 osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy.   
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. 

16. Akademia życia 3 
Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest 
kierowany do osób w wieku 18 - 30 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. Projekt zakłada 3 ścieżki szkoleniowe: operator koparko-
ładowarki, operator call centre, pomocnik kucharki z elementami kelnerstwa. Projekt partnerski. 
Liczba beneficjentów: 90 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. 

17. A ONI?-aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo 
Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt realizowany jest w 
partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi. Projekt skierowany jest do 40 osób 
niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata, mieszkających w Łodzi. Zadanie realizowane jest od 
01.11.2012 do 30.04.2014 roku.  
Liczba beneficjentów: 40 osób. Źródła finansowania: Projekt finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.4 
Niepełnosprawni na rynku pracy. 

18. 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 

19. 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 59 107 posiłków. 
Liczba beneficjentów: 231. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej  

20. 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. 
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Liczba beneficjentów: 7100. Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

21. 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 36 podmiotów z Łodzi. 
Liczba beneficjentów: 7 975 (Łódź). Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

22. 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: 400. Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

23. 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 Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

24. Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym 
Cel: aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz z niepełnosprawnością poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do wyjścia z izolacji. Cel był realizowany poprzez organizowanie 
spotkań Klubu Dyskusyjnego, organizację wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczki z przewodnikiem 
po Łodzi, gimnastykę, wyjścia na basen, zajęcia nordic walking, kurs bukieciarstwa. 
Liczba beneficjentów: 136. Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

25. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 
Cel: objęcie doraźną pomocą osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością wychodzących z 
bezdomności. W ramach realizacji projektu beneficjenci otrzymali paczki przemysłowe, 
dofinansowanie do opału, leki 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: 200. Źródło finansowania: Wojewoda Łódzki, Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

26. 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. 10 osób zostało objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności.  
Liczba beneficjentów: 500. Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

27. Promocja organizacji wolontariatu w mieście Łodzi 
Cel: promowanie idei bezinteresownych i świadomych działań na rzecz środowiska lokalnego poprzez 
inicjatywy wspierające i rozwijające umiejętności wolontariuszy wśród mieszkańców Łodzi. W ramach 
projektu przeprowadzono liczne szkolenia i warsztaty m.in.: z zakresu podstawowych aspektów 
wolontariatu, opieki nad osobami starszymi, pracy z trudną młodzieżą. Dodatkowo były prowadzone 
działania mające zintegrować wolontariuszy i zmotywować ich do dalszej pracy na rzecz środowiska 
lokalnego. 
Liczba beneficjentów: 84. Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

28. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. 
Cel: udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą domową. Cel zrealizowano poprzez 
spotkania w formie grupy wsparcia i podnoszenie świadomości wśród uczestników w zakresie 
zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem. 
Liczba beneficjentów: 15. Źródło finansowania: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

29. Wspieranie opieki medycznej w warunkach domowych dla pacjentów objętych opieką paliatywno – 
hospicyjną przez ZDOH Caritas 
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Cel: udzielenie chorym – pacjentom Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas, korzystającym ze 
świadczeń medycznych w zakresie opieki paliatywnej w warunkach domowych: konsultacji 
psychologicznych, w formie domowych wizyt diagnostycznych i terapeutycznych psychologa;  
konsultacji socjalnych, w formie wizyt domowych pracownika socjalnego; prowadzenie rehabilitacji 
przez fizjoterapeutów w formie wizyt domowych. Przeprowadzono 147,5 godzin konsultacji 
psychologicznych u 19 pacjentów;  162 godziny konsultacji socjalnych u 43 pacjentów; 256 godzin 
zabiegów i konsultacji fizjoterapeutycznych u 16 pacjentów. 
Liczba beneficjentów: 50. Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

30. Warsztaty skutecznego radzenia sobie ze stresem dla pracowników Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
Cel: nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także wypracowanie gotowości na zmiany 
wśród pracowników Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Dzięki zaproponowanym w projekcie działaniom 
pracownicy nabyli umiejętność dostrzegania pozytywów w trudnych sytuacjach, rozwinęli/nabyli 
umiejętność dostosowania się do sytuacji stresowych, nabyli umiejętność regenerowania się po 
stresujących spotkaniach, opanowali techniki redukujące zmęczenie. Poza tym zdobyli wiedzę z 
zakresu planowania, szacowania korzyści i kosztów związanych z wprowadzaniem zmian. 
Liczba beneficjentów: 50. Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

31. Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i młodzieży z rodzin 
alkoholowych   
Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i konstruktywnego dokonywania 
wyboru życia bez alkoholu. Cel był realizowany poprzez  realizację zajęć profilaktyczno – edukacyjno – 
rozwojowych, w trakcie których dzieci i młodzież zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do 
prawidłowego i konstruktywnego dokonywania wyboru życia bez alkoholu oraz indywidualne 
konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. 
Liczba beneficjentów: 62. Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

32. Serce na gwiazdkę 
Cel: obdarowanie prezentami świątecznymi 1000 dzieci z najbiedniejszych rodzin województwa 
łódzkiego (Łódź, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Łask, Pabianice, Grotniki, 
Bartolin, Kolonia) oraz pomoc w zorganizowaniu  Świąt 500 najbiedniejszym rodzinom z 
województwa łódzkiego poprzez przekazanie paczek z żywnością i środkami czystości. 
Liczba beneficjentów: 1500. Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

33. Organizacja 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 „Czarne stopy”. 
Dzieci i młodzież zaproszono do świata Indian. Dzięki tej wędrówce uczestnicy rozwinęli i pogłębili 
swoją wiedzę o dzieje dawne i współczesne aspekcie krajoznawczym, historycznym, kulturowym i 
literackim.  
Liczba beneficjentów: 104. Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej 

34. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych z Białorusi (Drzewociny) 
Cel: zapewnienie dzieciom i młodzieży polonijnej pochodzącym z rodzin o niskim statusie 
materialnym możliwości integracji z dziećmi i młodzieżą z Polski podczas pobytu edukacyjno – 
wypoczynkowego połączonego z nauką języka polskiego i kultury i obyczajowości polskiej. Podczas 
kolonii realizowany był program „Czarne stopy”. Dzieci i młodzież zaproszono do świata Indian. Dzięki 
tej wędrówce uczestnicy rozwinęli i pogłębili swoją wiedzę o dzieje dawne i współczesne aspekcie 
krajoznawczym, historycznym, kulturowym i literackim.  
Liczba beneficjentów: 39. Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

 

B. DZIAŁANIA INNE 
1. Koordynacja programu Prace Społecznie Użyteczne 

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 2013 
realizacja programu rozpoczęła się w lutym, zaś zakończyła w listopadzie. Pracę na rzecz Caritas 
podjęło 10 osób, łącznie przepracowali 3 139 godzin.  
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Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 

2. Koordynacja staży dla osób bezrobotnych  
We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi zorganizowano w Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej staże dla 3 osób. Trwały przez 3 miesiące (od połowy lipca do połowy 
października). Stażystki realizowały powierzone zadania w Kuchni Społecznej, Domach Dziennego 
Pobytu (wymiennie) oraz w Świetlicach Środowiskowych (wymiennie). 
Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Nowy obraz pomocy 
społecznej w Łodzi”. 

3. Działania fundraisingowe – udział w pracach: 
a. przygotowanie dokumentacji kampanii „Poznaj i pomóż…”. 
b. przygotowanie dokumentacji kampanii „Bank Miłosierdzia”, 
c. opracowanie kampanii „Miłość na talerzu”, 
d. udział w przygotowaniu wystawy „Pielgrzym Tysiąclecia”, 
e. przygotowanie informacji, listów dotyczących kampanii „Kilometry Dobra”, 
f. przygotowanie listu z życzeniami i prośbą o wsparcie i wysyłka, 
g. udział w pracach nad nową stroną www, 
h. obsługa przelewów 24. 

4. Pracownicy Działu Projektów angażują się we wszelkie działania, które są realizowane przez Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, m.in.: 
a. aktywne działania związane z promocją 1% (np. dystrybucja zakładek), 
b. dystrybucja gazety Bez Reszty, 
c. udział w odpuście w Pabianicach, 
d. koordynacja akcji oraz aktywny udział w organizacji Dnia Dziecka w Łasku, 
e. włączenie się akcję wydawania posiłków oraz zbierania ofiary od wiernych podczas Święta 

Eucharystii, 
f. udział w Pikniku Szkolnych Kół Caritas, 
g. wydawanie posiłków w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 
h. koordynacja oraz aktywny udział w działaniach związanych z akcją „Serce na gwiazdkę”, 
i. aktywny udział w działaniach związanych z Wigilią dla podopiecznych Caritas. 

V OŚRODKI CARITAS 

A OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYPOCZYNKOWY W DRZEWOCINACH 
1. W 2013 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 

a. Budynek „A” 
 Odmalowano pokoje mieszkalne i jadalnię. 
b. Budynek „B” 
 Odmalowano pokoje gościnne i korytarze. Przygotowany został projekt przebudowy parteru 

budynku w części z gabinetem lekarskim, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla ww. inwestycji, 
złożony został wniosek do RCPS o dofinansowanie przebudowy ze środków PFRON. 

c. Budynek rehabilitacyjny 
 Przygotowano budynek rehabilitacyjny do turnusów. W 2013 roku w budynku przeprowadzono 

rehabilitację podczas 5 turnusów rehabilitacyjnych. 
d. Kuchnia 
 Dokonano przeglądu i niezbędnych napraw urządzeń kuchennych. Odmalowano pomieszczenia 

zaplecza kuchennego. 
e. Teren zewnętrzny 
 Wybudowano i uruchomiono oczyszczalnię ścieków dla ośrodka. Rozliczona została 

dokumentacja rozliczeniowa niezbędną do uruchomienia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 Przygotowano istniejące urządzenia na placu zabaw dla dzieci (zamek ze zjeżdżalnią oraz zestaw 
huśtawek) do sezonu. 

 Naprawiono i zaimpregnowano drewniane elementy wyposażenia i wystroju ośrodka. 
 Wykonano coroczne czyszczenie kąpieliska i basenu przed sezonem kolonijnym (spust wody z 

kąpieliska, opryski przeciw chwastom kąpieliska, terenu wokół kąpieliska oraz plaży, 
oczyszczenie dna i plaży, naprawa ubytków w elementach betonowych, uzupełnienie piasku na 
plaży i boisku do koszykówki plażowej, naprawa zastawek do spiętrzania wody). 

 Wykonano deratyzację i dezynsekcję całego ośrodka. 



- 39 - 

 

Głównym zadaniem Hospicjum jest udzielanie pomocy 
medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej osobom 

znajdującym się w zaawansowanym okresie nieuleczalnych 
chorób (głównie nowotworowych) oraz ich rodzinom.  

 Wykonano przegląd instalacji kominowej i gazowej w ośrodku. 
 Wykonano przed zimą niezbędne prace konserwacyjne na kąpielisku, plaży i terenie wokół 

zbiornika. 
 Wykonano przegląd i naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w domkach kempingowych. 
 Oczyszczono koryto i nabrzeża rzeki na terenie ośrodka. 

2. W 2012 roku ośrodek przyjął ogółem 970 osób w tym m.in.:  
 350 dzieci i młodzieży 
 200 osób niepełnosprawnych 

3. Ważne wydarzenia w ośrodku w 2013 roku: 
a. Zorganizowano 5 turnusów rehabilitacyjnych (1 dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, 

4 dla seniorów).  
b. Zorganizowano 3 turnusy kolonijne dla dzieci, w tym jeden dla niepełnosprawnych dzieci 

(AmaDeum) i jeden z udziałem dzieci z Białorusi. 
c. Uczestników kolonii letnich odwiedził Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. 

 

B OŚRODEK KOLONIJNY W ŁASKU-KOLUMNIE 

1. W 2013 roku w ośrodku wykonano następujące prace remontowo – adaptacyjne: 
2. Wykonano niezbędne naprawy wyposażenia w pomieszczeniach mieszkalnych ośrodka.  
3. W ramach przygotowań do kolonii letnich przechlorowano studnię i wodociąg, wykonane zostały 

przeglądy instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej (z niezbędnymi naprawami). 
4. W 2013 roku łódzka Caritas zorganizowała w ośrodku turnusy kolonijne: dla dzieci z domów dziecka, 

prowadzony przez s. Barbarę Sitek (50 osób) oraz dla podopiecznych Sióstr Misjonarek Miłości (40 
osób). Uczestników kolonii letnich odwiedził Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. 

5. Poza sezonem odbyły się warsztaty dla podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas i 
beneficjentów projektu Akademia Życia 3 oraz spotkania różnych grup z terenu archidiecezji łódzkiej. 

VI ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Status i historia 
a. 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. 

b. 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. 

c. 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.  

d. Z dniem 3 lipca 2013 r. przeniesiono miejsce udzielania świadczeń medycznych przez NZOZ-Caritas 
pod adres nowej siedziby: 91-473 Łódź, ul. Zgierska 121. 

2. Źródła i wielkość finansowania 
a. Głównym źródłem finansowania NZOZ-Caritas są wpływy z realizacji umów zawieranych z 

Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, w 
2013 r, obejmowały one 87,87% wszystkich przychodów. 
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b. Środki na działalność NZOZ-Caritas czerpał również z dotacji i darowizn finansowych oraz 
rzeczowych przekazywanych głównie przez osoby fizyczne i prawne. Największe wpływy w tej 
grupie przychodów to: 

 darowizny pochodzące z wpłat i kwest; 
 dotacja z Kurii na wynagrodzenie kapelana; 

c. Kolejnym źródłem finansowania działalności były dotacje w ramach realizowanych przez Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej na rzecz NZOZ-Caritas projektów:  
 Projekt „Godność” sfinansowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mający na 

celu zakup sprzętu medycznego dla hospicjum (foteli toaletowych i materacy 
przeciwodleżynowych) na kwotę 15.000,00 zł,  

 projekt „Wspieranie opieki medycznej w warunkach domowych dla pacjentów objętych opieką 
paliatywno-hospicyjną przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej” sfinansowany przez 
Województwo Łódzkie. 

3. Personel 
a. NZOZ-Caritas zatrudniał w ciągu 20123r. 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 7 przez cały rok i 4 przez część roku lub dorywczo). Stały skład zespołu w 2013 r. to: 4 
lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, psycholog, pracownik socjalny, kapelan, 4 pracowników 
administracji, pracownik gospodarczy.  

b. W 2013 roku zatrudniono na klika miesięcy dodatkową pielęgniarkę na podstawie umowy zlecenia; 
zaś jeden z fizjoterapeutów zmienił formę współpracy z nami z umowy zlecenia na świadczenie 
usług w ramach własnej działalności gospodarczej. 

4. Charakterystyka udzielanej pomocy  
a. Chorzy mieli dostęp do fachowej pomocy ze strony zespołu medycznego realizowanej poprzez 

wizyty domowe planowe i interwencyjne przez 7 dni w tygodniu oraz stały kontakt telefoniczny z 
zespołem (24 godziny na dobę). Każdy pacjent miał zapewnioną minimum 1 wizytę lekarską 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.  

b. Rodziny pacjentów są dodatkowo wspierane w opiece nad bliskimi przez przeszkolonych 
wolontariuszy. 

c. Opieka nie kończyła się z chwilą śmierci pacjenta, ale rozciągała również na okres żałoby. Grupę 
wsparcia dla osób w żałobie prowadzi psycholog hospicjum, przy współudziale specjalnie 
przeszkolonej grupy wolontariuszy (ludzi, którzy uporali się z własną żałobą i chcą pomagać 
innym). Osoby osierocone korzystają także nadal z pomocy pracownika socjalnego hospicjum, 
Kapelana, prowadzone są dla nich działania formacyjne, szkoleniowe i integracyjne.  

5. Zakres udzielonej pomocy w 2013 r. 
a. W 2013 roku pod opieką NZOZ-Caritas znajdowało się łącznie 256 chorych, z czego w hospicjum 

domowym – 200 chorych, zaś w Poradni Medycyny Paliatywnej – 91 chorych, nad 7 pacjentami 
sprawowano wolontaryjnie ambulatoryjną opiekę lekarską.  

b. W jednym czasie pod opieką hospicjum domowego znajdowało się średnio ponad 47 pacjentów, co 
dało łącznie w ciągu roku 17248 osobodni opieki (w 2012 r. – 15977). Umowa z NFZ na 2013 r. 
została przekroczona o 1793 osobodni. Oznacza to, że koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych 
pacjentom poza kontraktem z NFZ wynoszący co najmniej 82.478,00 zł został pokryty z własnej 
rezerwy finansowej hospicjum. W ciągu całego roku wszyscy członkowie zespołu medycznego 
odbyli 8254 wizyty w domach chorych, w tym 1758 wizyt lekarskich i 5418 pielęgniarskich.   

c. Przez cały rok udzielono 699 porad (lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych, 
fizjoterapeutycznych i socjalnych) w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej, zarówno w gabinecie 
jak i w domu (w tym 348 lekarskich, które jako jedyne są finansowane przez NFZ). Umowa z NFZ 
opiewająca na 240 porad lekarskich została przekroczona o 108. Koszt świadczeń udzielonych 
pacjentom poza kontraktem z NFZ wyniósł 4.039,20 zł i został pokryty ze środków własnych 
hospicjum.  

d. Realizacja przez NZOZ Caritas w roku 2013 projektu: „Wspieranie opieki medycznej w warunkach 
domowych dla pacjentów objętych opieką paliatywno-hospicyjną przez Zespół Domowej Opieki 
Hospicyjnej” (sfinansowanego przez Województwo Łódzkie), w ramach którego odbywały się 
dodatkowe wizyty u chorych pracownika socjalnego, psychologa i fizjoterapeutów pozwoliła na 
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zwiększenie dostępności do porad tych specjalistów, zgodnie z potrzebami chorych i ich rodzin, a 
bez ograniczeń narzuconych finansowaniem przez NFZ.  

e. Przez cały rok działała grupa wsparcia dla osób w żałobie prowadzona przez psychologa hospicjum 
– mgr Annę Bobowicz oraz przeszkolone wolontariuszki, 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. Co dwa miesiące, po mszach św. w intencji zmarłych-
podopiecznych hospicjum, odbywały się dodatkowe spotkania wolontariuszy i personelu 
hospicjum z rodzinami zmarłych, mające na celu zachęcenie do korzystania z pomocy w okresie 
żałoby. Osieroceni mogli również uczestniczyć w mniej formalnych spotkaniach Klubu 
Osieroconych (w każdą czwartą środę miesiąca), koordynowanego przez dr Marię Jakubowską oraz 
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. 

6. Wolontariat 
a. Ważną rolę w opiece nad chorymi i działalności hospicjum pełnią wolontariusze. Struktura 

wolontariatu ZDOH-Caritas składa się z trzech grup wolontariuszy:  
 medycznych, czyli sprawujących domową opiekę nad chorymi; 
 wspomagających, czyli wspierających rodziny pacjentów oraz inne działania hospicjum, np. 

pomoc osieroconym, pomoc w biurze; 
 akcyjnych, czyli biorących udział jedynie w akcjach, takich jak kwesty, koncerty, festyny itp.  

b. W 2013 roku w ZDOH-Caritas posługiwało regularnie 49 wolontariuszy, 8 wolontariuszy-stażystów 
oraz kilkunastu wykładowców kursu podstawowego i szkoleń dodatkowych. Spośród 
wolontariuszy stale współpracujących w 2013 roku - 21 to opiekunowie chorych w domach 
(wolontariusze medyczni), a 28 to wolontariusze wspomagający. Wszyscy wyżej wymienieni 
okresowo pracują jako wolontariusze akcyjni. 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.  

c. Wolontariusze hospicyjni przygotowywani są do posługi wolontaryjnej w czasie 10-miesięcznego 
kursu organizowanego rokrocznie od 1995 r. Kurs (rozpoczęty w styczniu 2013 r.) ukończyło 9 
osób (dopuszczeni do końcowego testu), 8 osób zaliczyło test pozytywnie, z czego 4 osoby 
podpisały porozumienia. 2 osoby przystąpiło do kursu w dalszych modułach i kontynuują kurs w 
2014 r., 4 wolontariuszy-stażystów po kursie z 2012 roku odbywa jeszcze staże w domach 
pacjentów lub towarzysząc osieroconym. 

d. Wszyscy wolontariusze spotykają się dwa razy w miesiącu: w pierwszy czwartek miesiąca na 
spotkaniu roboczym całego zespołu (personel + wolontariusze), na którym omawiane są bieżące 
zadania i problemy posługi oraz w trzeci czwartek na spotkaniu szkoleniowym. W 2013 roku 
odbyło się łącznie 18 takich spotkań (z przerwą wakacyjną). 

e. W roku 2013, w ramach projektu realizowanego przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego, 
mającego na celu rozwój wolontariatu pracowniczego (umowa o wolontariacie pracowniczym na 
rzecz hospicjum, pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, a Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
została podpisana w 2010 roku), zrealizowano krótki film dokumentalny, autorstwa Sławomira 
Kalwinka, pt. „Marta wolontariuszka”, opowiadający o działaniu wolontariatu w naszym hospicjum. 
Prawa do filmu zostały w całości przekazane Caritas Archidiecezji Łódzkiej, film będzie 
wykorzystywany w celach edukacyjnych. 

7. Formacja 
a. ZDOH-Caritas prowadził w 2013 następujące działania formacyjne: 
 Trzy wyjazdowe, dwudniowe dni skupienia w ośrodku Caritas w Drzewocinach. Skupienia 

prowadzili kapłani: Ks. Leszek Woroniecki SAC, Ks. Piotr Przesmycki SDB, O. Krzysztof Pałys OP. 
Tematyka skupień: „Jezus przychodzi do mnie w drugim człowieku”, „Abyście umieli zdać sprawę z 
nadziei, która jest w was”, „Dla Boga wszystko ma sens”. W skupieniach brali udział pracownicy i 
wolontariusze ZDOH-Caritas, kandydaci na wolontariuszy oraz przedstawiciele innych ośrodków 
hospicyjnych z Łodzi i regionu; 

 Uroczysta Msza Święta za chorych odprawiona w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi w dniu 
11.02.2013 z okazji Światowego Dnia Chorego; 

 Spotkanie wielkanocne dla rodzin osieroconych i wolontariuszy hospicyjnych w dniu 27.03.2013 
poprzedzone Mszą Świętą; 

 Pielgrzymka w dniach 8-9 czerwca do Kazimierza Dolnego, gdzie podczas Mszy Świętej w kościele 
o.o. Reformatów odnowiono akt zawierzenia hospicjum Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas 
pielgrzymki zwiedzano Kazimierz, Nałęczów oraz kościoły w Wąwolnicy i Studziannej; 
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 Spotkanie okolicznościowe z okazji dnia Wszystkich Świętych, projekcja filmu „Droga życia” 
połączona z dyskusją na temat kwestii poruszonych w filmie, a obecnych w życiu osieroconych; 

 10 spotkań roboczych całego zespołu (personel + wolontariusze), poprzedzała zawsze adoracja 
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Caritas; 

 W każdy poniedziałek zbierała się na wspólnej modlitwie i rozważaniach Słowa Bożego, utworzona 
przez wolontariuszy hospicjum grupa modlitewna, w tym raz w miesiącu na spotkaniu biblijnym 
prowadzonym przez kapelana o. Piotra Sobola CP; 

 8 Mszy Świętych w intencji chorych i posługujących oraz 6 dla osób w żałobie w intencji zmarłych-
podopiecznych hospicjum, odprawionych w kaplicy Caritas na ul. Gdańskiej 111, a także 5 - w 
kaplicy ośrodka w Drzewocinach za posługujących oraz za zmarłych wolontariuszy i 
współpracowników hospicjum. Msze Święte odprawiał w większości Kapelan hospicjum o. Piotr 
Soból CP oraz kapłani prowadzący skupienia; 

 9 listopada 2013r., po raz ósmy, odbyła się coroczna Koncelebrowana Msza Święta w intencji 
wszystkich łodzian przeżywających żałobę i ich bliskich zmarłych, odprawiona w łódzkiej Bazylice 
Archikatedralnej pod przewodnictwem Biskupa Ireneusza Pękalskiego. 

8. Szkolenia 
a. W 2013 roku ZDOH-Caritas zorganizował następujące szkolenia: 
 8 otwartych spotkań szkoleniowych, tzw. „III-czwartków” dla personelu medycznego i 

wolontariuszy ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej województwa łódzkiego, poruszających 
wybrane zagadnienia problematyki hospicyjnej, prowadzonych przez specjalistów z różnych 
dziedzin, zarówno członków personelu Caritas, jak i osób z zewnątrz. Wstęp na wykłady był 
wolny; 

 Zorganizowano wspomniany wcześniej XVIII kurs dla kandydatów na wolontariuszy, pt. 
„Podstawy pracy wolontariusza hospicyjnego”, kurs jak co roku był bezpłatny dla uczestników; 

 11-12.05.2013 – zorganizowano wyjazdowe warsztaty w Drzewocinach pt. „Komunikacja w 
zespole” prowadzone przez mgr Annę Bobowicz; 

 14-15.09.2013 – odbyły się wyjazdowe warsztaty w Drzewocinach pt. „Różne oblicza osierocenia” 
prowadzone przez dr Marię Rogiewicz; 

 27 listopada 2013 roku w ramach kampanii „Hospicjum to też Życie” odbył się wykład mgr Anny 
Bobowicz i dr Marii Jakubowskiej dla nauczycieli, pedagogów i katechetów na temat pomocy 
dzieciom w żałobie i wiedzy tanatologicznej wśród dzieci i młodzieży gimnazjów i szkół ponad 
gimnazjalnych; 

 07.05 – 04.06.2013 zespół pracowników hospicjum przeprowadził na zlecenie Fundacji Polsko-
Niemieckie Pojednanie kurs „Opieka nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną”, mający na celu 
wyszkolenie osób chcących wolontaryjnie opiekować się osobami starszymi – ofiarami represji 
wojennych; 

 W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, dr Iwona Sitarska, kierownik 
hospicjum i mgr Dariusz Jędrzejczyk, fizjoterapeuta, prowadzili zajęcia ze studentami studiów I 
stopnia w ramach bloku: „Podstawy kliniczne i fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej". 

9. Inne działania 
a. Akcja edukacyjno-charytatywna Pola Nadziei 
b. Główne wydarzenia kampanii, jakie miały miejsce w 2013 roku to:  
 W dniu 23 marca 2013 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. 

Pomorskiej 251 odbyła się debata publiczna z cyklu „Sobota dla Hospicjum” na temat: Wolontariat 
towarzyszenia chorym. Czy wolontariusz towarzyszący choremu podwyższa standardy opieki, czy 
jest zawalidrogą ochrony zdrowia?”. W debacie uczestniczyli wolontariusze i pracownicy 
hospicjów z całej Polski, w liczbie ok. 150 osób;  

 W dniu 24 maja 2013 r. na Placu Hallera w Łodzi odbył się piknik dla uczniów szkół biorących 
udział w kampanii Pola Nadziei. Organizatorami pikniku byli: Fundacja dla Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi i ZDOH Caritas A. Ł. W trakcie pikniku uroczyście wręczono nagrody w 
konkursie dla dzieci i młodzieży na dzieło plastyczne i literackie związane z tematyką pomagania;  

 Inauguracja kolejnej kampanii Pola Nadziei 2013/2014. W dniu 13 października posadzono 500 
cebulek żonkili na skwerze przed kościołem Matki Bożej Bolesnej na Teofilowie przy ul. 
Pasjonistów 23. Założenie nowego pola nadziei poprzedziła Msza Święta z udziałem dzieci, 
którą koncelebrowali ks. Jacek Ambroszczyk, Dyrektor Caritas i o. Piotr Soból, kapelan hospicjum; 

 9 listopada 2013 na rondzie mjr Alfreda Biłyka, dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Łodzi zostało posadzonych 20 tys. cebul żonkili. W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, Pani Elżbieta Królikowska-Kińska, posłanka na 
Sejm RP, ks. Jacek Ambroszczyk oraz uczniowie i nauczyciele łódzkich szkół; 
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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. 

 Sadzenie kolejnych rabatek żonkilowych: przy kościele pw. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika 
(ul. Rzgowskiej 242), przy parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-
Łagiewnikach oraz przy większości spośród około 30 szkół biorących udział w akcji; 

 Kwesty organizowane przez hospicjum w 4 łódzkich parafiach i na Uniwersytecie Medycznym 
oraz przez Szkolne Koła Caritas; 

 Prelekcje i spotkania wolontariuszy hospicyjnych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i 
przedszkoli na terenie Łodzi, a także w Moszczenicy.  

VII ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I REHABILITACJA ZAWODOWA 

1. Rehabilitacja zawodowa to kompleksowe działanie, którego celem jest wspieranie osoby 
niepełnoprawnej w procesie rozwoju zawodowego i osobistego. W efekcie zintegrowanego i 
ukierunkowywanego postępowania zwiększa się szansa osoby niepełnosprawnej na zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy. Realizowane działania obejmowały cztery obszary: 
 spotkania indywidualne, spotkania grupowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
 codzienne zadania wykonywane w zakładzie, związane z działalnością zakładu oraz codzienna 

obserwacja i wsparcie doradcze nie obejmujące spotkań grupowych i indywidualnych. 
 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 możliwości zawodowych, zdefiniowanie ograniczeń, 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, adaptacja w 
miejscu pracy, motywowanie do samodzielności, motywowanie i wspieranie w procesie nauki. 

a. 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 Plany Rehabilitacji 
Społeczno–Zawodowej. 
 W 2013 roku tematy przeprowadzonych grupowych spotkań w obszarze rehabilitacji 

zawodowej dotyczyły następujących tematów: punktualność i obowiązkowość jako wartość i 
postawa pracownika, znaczenie pracy w życiu człowieka, adaptacja w miejscu pracy, 
dokładność wykonywanych zadań, 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. 
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a. Spotkania miały formę  warsztatową a praca miła charakter: 
 ćwiczeń indywidualnych, grup zadaniowych, mini wykładów, dyskusji kierowanej. 

b. W trakcie spotkań pracownicy wypełniali testy związane z rehabilitacją zawodową.  
Testy dotyczyły: 
 asertywności, umiejętności komunikacyjnych, zdolności podejmowania decyzji, sposobu 

nawiązywania relacji z innymi ludźmi, sposoby radzenia sobie z konfliktem. 
c. Ćwiczenia wykorzystywane w trakcie spotkań były przygotowywane autorsko, oraz w parciu o 

„Zabawy interakcyjne” Klaus W. Vopel, „Jak pobudzić kreatywność grupy ”Klaus W. Vopel, „Kreatywne 
Rozwiązywanie Konfliktów „Klaus W. Vopel, Jak żyć z ludzmi – umiejętności interpersonalne” Program 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Międzynarodowego zbioru metod z zakresu doradztwa zawodowego 
w ujęciu grupowym, „Aktywne ćwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez doświadczenie ”Mel Silberman. 

2. W oparciu o spotkania indywidualne i grupowe można wysnuć wnioski, że osoby niepełnosprawne: 
 trudniej samodzielnie oceniają swoje możliwości zawodowe, 
 mają  braki w umiejętnościach stanowiących podstawę  kształcenia zawodowego, 
 mają niski poziom informacji  dotyczącej wymagań poszczególnych zawodów oraz mniejsze 

rozeznanie rynku pracy, 
 mają niską decyzyjność i wysoki poziom oporu w stosunki do zmiany utartego schematu 

funkcjonowania. 
3. W 2013 roku wszyscy pracownicy zakładu nabyli nowe umiejętności związane z obróbką i szyciem filcu.  

a. Tematyka szkoleń zewnętrznych była dostosowana do indywidualnych Planów Rehabilitacji Społeczno 
- Zawodowej. Zrealizowane w 2013 r. szkolenia zewnętrzne to: 

 

SZKOLENIA  

1 Emisja Głosu 5 osób KM-studio 

2 Telemarketing 3 osoby KM-studio 

3 
Telemarketing - techniki sprzedaży i komunikacja i obsługa 
klienta z komunikacją telefoniczną 

8 osób KM-studio 

4 Obsługa komputera 4 osoby KM-studio 

5 Obsługa Worda i edytory tekstu 3 osoby KM-studio 

6 Obsługa sklepu internetowego 3 osoby KM-studio 

7 
W jaki sposób podgryzające się psy zmienić w wilcze stado. 
Komunikacja w zespole. 

21 osób Salamon Consulting 

8 Jak wygrać przetargi i pozyskać zamówienia 2 osoby 
Polskie Towarzystwo Prawa 
i Gospodarki Rynkowej 

 
b. Łącznie zorganizowano 8 szkoleń zewnętrznych, w których wzięło udział 26 pracowników zakładu. 

4. W 2013r. 13 pracowników kontynuowało naukę. W tym: 
a. 4 osoby ukończyły liceum ogólnokształcące, 
b. 2 osoby zdały maturę, 
c. 1 ukończyła studia na poziomie licencjackim i obroniła pracę licencjacką z wynikiem dobrym, 
d. 5 osób kontynuowała naukę na studiach wyższych, 
e. 1 osoba rozpoczęła naukę na studiach wyższych, 
f. 2 osoby rozpoczęły naukę  w szkole policealnej. 

5. Inne działania zmierzające do usamodzielnienia i ukierunkowania zawodowego pracowników 
niepełnosprawnych pełniły funkcję treningu zachowań w sytuacjach pracy i przystosowania do jej 
wymagań. Aktywność pracowników niepełnosprawnych pobudzana była w ramach realizowania 
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 
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rozpoznawano poprzez codzienną obserwację pracowników przez kadrę Zakładu.  
a. W trakcie wykonywania prac w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

pracownicy niepełnosprawni nabywali umiejętności zawodowe w zakresie: grafika, pracownika 
biurowego, handlowca, e-marketingu, projektanta rękodzieła artystycznego, szwaczki. 

b. Pracownicy wykonywali również zadania związane: z realizacją zleceń poligraficznych, rękodziełem 
artystycznym, obróbką filcu, z obsługą klientów ZAZ w zakresie: usług ksero, obsługi bindownicy, 
obsługi lasera. 

c. 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, higieny osobistej, 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. 

6. Ogółem w 2013 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej zostało 
zatrudnionych jedenastu nowych pracowników niepełnosprawnych. 

 
II REHABILITACJA SPOŁECZNA 

1. Rehabilitacja społeczna realizowana w 2013 r. w ZAZ była ściśle powiązana z rehabilitacją zawodową 
niepełnosprawnych pracowników zakładu. Celem rehabilitacji było wyposażenie pracowników zakładu 
w wiedzę i kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i na 
rynku pracy. Rehabilitacja społeczna w szczególności obejmowała : 
 zmianę postaw osób niepełnosprawnych oraz ich pozycji w bliższym i dalszym otoczeniu 

społecznym, 
 zwiększanie autoakceptacji, 
 poprawa zdolności do przezwyciężania kryzysów, 
 zapoznanie uczestników 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 wyobraźni i umiejętności wyrażania siebie, 
 poprawę kompetencji społecznych uczestników, zarówno w odniesieniu do umiejętności 

komunikowania się jak i współpracy w grupie. 
a. Zadania rehabilitacji społecznej były realizowane poprzez: 

 rozmowy indywidualne w trakcie których  pobudzano zaradność osobistą i aktywność własną, 
kształtowano  osób niepełnosprawnych, wzmacniano zachowania i umiejętności niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania w roli pracownika, 

 podjęcie współpracy z członkami rodzin pracowników niepełnosprawnych w celu 
zoptymalizowania procesu adaptacji w środowisku pracy i zwiększenia samodzielności życiowej, 

 spotkania grupowe, w trakcie których w formie warsztatowej omawiano tematy: 
o autoprezentacja, komunikacja w grupie, praca zespołowa, negocjacje, rozwiązywanie 

konfliktów, reagowanie na sytuacje stresujące, asertywność, reakcja na zmiany, kreatywność, 
role społeczne i osobiste, autoakceptacja i akceptacja innych, organizacja czasu, wsparcie 
społecznej. 

 udział w Łódzkim w Regionalnym Mikserze Łódzkim 2013,w w Dniach Ekonomii Społecznej oraz 
w Wielkim Kiermaszu Świątecznym Ekonomii Społecznej - pracownicy promowali Zakład i jego 
produkty. 

 udział w Targach Rehabilitacji, podczas których pracownicy promowali Zakład i nawiązywali  
kontakty z instytucjami pomocnymi w ich rozwoju oraz rehabilitacji zawodowej, społecznej i 
leczniczej, 

 prowadzenie funpage na Facebooku w celu promocji zakładu. Osoby zaangażowane w działania, 
uczą się nawiązywania kontaktu, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, organizacji pracy 
grupy, odpowiedzialności za siebie, 

 udział przedstawicieli pracowników niepełnosprawnych w Komisjach Zakładowego Funduszu 
Aktywności Zawodowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego, 
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 udział w prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu, ucząc się tym samym samodzielnego 
wypełniania ról i zadań społeczno -zawodowych, 

 obsługę klientów Zakładu w zakresie usług ksero i bindowania, oraz obsługi sekretariatu, 
 prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących kwalifikacje zawodowe 

pracowników niepełnosprawnych Zakładu, a tym samym podnoszące poczucie własnej wartości, 
 organizację spotkań świątecznych - Boże Narodzenie i Wielkanoc dla wszystkich pracowników 

Zakładu z Księżmi Dyrektorami Caritas, 
 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, 

 motywowanie pracowników do większej samodzielności i zaradności w obrębie czynności 
samoobsługowych oraz w zorganizowaniu i porządkowaniu własnego stanowiska pracy, 

 przeprowadzenie w ciągu roku  ocen okresowych pracowników. 
b. W efekcie tych działań pracownicy niepełnosprawni w widoczny sposób poprawili swoje umiejętności 

społeczne, wzrosło zaangażowanie w pracę Zakładu. Najważniejszym efektem jest wzrost 
zadowolenia ze swej sytuacji życiowej potwierdzone w rozmowach indywidualnych. 

III REHABILITACJA LECZNICZA 

1. Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych, polega na działaniach mających na celu, jak wynika z 
definicji rehabilitacji leczniczej: „przywrócenie pełnej (o ile jest to możliwe w danym schorzeniu), lub 
maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń przewlekłych i pozostawiających pewne 
zmiany nieodwracalne”.  

2. Program rehabilitacji leczniczej w  Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej na 
rok 2013 zakładał następujące cele: 

a. Osiągnięcie i utrzymanie możliwie najwyższego poziomu sprawności fizycznej 
b. Osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samoobsługi (lokomocja oraz czynności manualne) 
c. Profilaktyka zmian wynikających z obniżonej aktywności ruchowej (profilaktyka powstawania 

przykurczy stawowych, zaników mięśni). 

3. Powyższe cele w 2013 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 on 
dostosowany do aktualnych zamówień i zobowiązań zakładu. 

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

5. Rehabilitacja lecznicza przebiegała w oparciu : 

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. 
 Do najczęściej stosowanych zbiegów o charakterze miejscowym należą: 

 Ćw. Bierne, Ćw. czynno-bierne, Ćw. Samowspomagane, Ćw. czynne w odciążeniu, Ćw. czynne 
wolne, Ćw. czynne oporowe, Ćw. Prowadzone, inne formy działań: 
a) mobilizacje stawowe, kinesiotaping, relaksacja poizometryczna, ćwiczenia oddechowe 

 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  
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 Pionizację z wykorzystaniem parapodium 

c. 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 40min/os/dzień.  

d. 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). 

e. W okresowej ocenie rehabilitacji leczniczej poddawano: 

 frekwencję na zajęciach (w załączeniu listy obecności na zajęciach z zakresu rehabilitacji 
leczniczej), 

 motywację do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

f. 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). 

g. 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. 

 
IV EKONOMIA SPOŁECZNA 

1. Poczucie świadomości społecznej dotyczącej naszego zakładu zmienia się wraz z Zakładem i ofertą 
kierowaną do naszych klientów. Rok 2013 zaowocował nowymi  propozycjami ofertowymi, co jest 
nierozłącznie związane z coraz większą rzeszą klientów oraz firm korzystających z naszych usług. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku we wrześniu 2013 r. zakupiono maszynę do szycia firmy JUKI 
DDL-8700, która umożliwi produkcję nowej linii wyrobów z filcu. W związku z ogromnym 
zainteresowaniem klientów oraz modą na galanterię z filcu, podjęto decyzję o uruchomieniu sklepu 
internetowego, przy pomocy którego będzie można rozpocząć sprzedaż produktów z filcu. 
Jednocześnie zatrudnione w zakładzie osoby niepełnosprawne, mają okazję uczestniczyć w całym 
procesie produkcji wyrobów z filcu. 

2. 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.    

3. Rok 2013 r. to rok w którym nie tylko utrzymaliśmy Certyfikat z możliwością posługiwania się 
znakiem jakości ZAKUP PRO SPOŁECZNY ale także uzyskaliśmy możliwość posługiwania się znakiem 
na kolejny rok. Certyfikat jest szczególnym wyróżnieniem za jakość świadczonych usług oraz 
przywracaniem godności i niezależności ekonomicznej ludziom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym dla Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

V 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 2013 r. Pracownicy Zakładu uczestniczyli w zorganizowanych w Łodzi Targach Ślubnych 
z ofertą zaproszeń ślubnych. W styczniu także, gościliśmy przedstawicieli grupy inicjatywnej w 
związku z  Targami Ekonomii Społecznej w Łodzi. 15 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie w 
Instytucie Spraw Publicznych z udziałem delegacji  Zakładów Aktywności Zawodowej z Łodzi, 
Lublina, Zabrza i Łęcznej.  

b. W lutym 2013r. Pani Kierownik Monika Hoffmann-Grabowska, uczestniczyła w Pierwszej 
Ogólnopolskiej konferencji  w Zielonej Górze dla Caritas na temat  fundraisingu w Polsce, również w 
lutym p. Kierownik brała udział w spotkaniu grupy ds. opracowania standardów ZAZ w Instytucie 
Spraw Publicznych Institute of Public Affairs Warszawa. W lutym mieliśmy okazję podejmować 
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delegację przedstawicieli FISE z udziałem p. Karoliny Cyran-Juraszek, eksperta FISE. Program wizyty 
studyjnej miał na celu promocję partnerstwa i współpracy między sektorem ekonomii społecznej i 
instytucjami  publicznymi. 

c. W marcu 2103 r. Pani Kierownik na zaproszenie Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w 
Warszawie uczestniczyła w spotkaniu i dyskusji na temat „Być Kobietą”. Pracownicy Zakładu brali 
udział w zbiórce żywności w ramach Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności. Marzec 2013 r. to 
również miesiąc, w którym odbyła się dystrybucja gazety Bez Reszty z udziałem pracowników ZAZ.  

d. W związku ze świętami Wielkiej Nocy w marcu Księża Dyrektorzy oraz pracownicy ZAZ uczestniczyli 
w mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej po której w Zakładzie nastąpiło spotkanie 
przy tradycyjnym śniadaniu Wielkanocnym.  

e. Ważnym wydarzeniem kwietnia 2013 r. był bieg charytatywny oraz sprzedaż jabłek z 
przeznaczeniem na skomplikowaną operację serca małego Kubusia. 

f. W maju doradca zawodowy p. Beata Kaczmarek-Malec brała udział w spotkaniu pt. „Platforma 
Współpracy Międzyinstytucjonalnej” w siedzibie RCPS Łódź. 

g. Również w maju rozpoczęła się w zakładzie kontrola z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi. 

h. Wydarzeniem czerwca 2013 r. było Archidiecezjalne Święto Eucharystii, ustanowione na pamiątkę 
wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi dnia 13 czerwca 1987 roku. 

i. W sierpniu 2013 r. w zakładzie została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 
Mieliśmy również przyjemność gościć w zakładzie przedstawicieli z projektu „A ONI”. 

j. We wrześniu pracownicy ZAZ  na wyznaczonym stoisku promocyjnym,  brali udział w Imprezie pt. 
Mikser Regionalny na terenie Atlas Areny w Łodzi. Wrzesień to również miesiąc, w którym odbyły się 
Targi Rehabilitacyjne w Hali Expo w Łodzi, na których zakład miał okazję przedstawić swoją ofertę.  

k. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku we wrześniu 2013r. zakupiono do zakładu, maszynę do 
szycia firmy JUKI DDL-8700, która umożliwi produkcję nowej linii wyrobów z filcu.  
19 września pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej uczestniczyli 
w uroczystej Galii Konkursu Lodołamacze 2013 w Regionie Łódzkim, która odbyła się w Centrum 
Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ. 

l. Tradycyjnie 17 październik, jest Dniem Walki z Ubóstwem w związku z tym w zeszłym roku 
pracownicy zakładu uczestniczyli w Mszy Św. na Placu Katedralnym w Łodzi. Po mszy na Placu 
zorganizowano poczęstunek dla najuboższych mieszkańców naszego miasta.  

m. W październiku 2013 r. wydawca kwartalnika Trzeci Sektor zorganizował konferencję w Instytucie 
Spraw Publicznych w Warszawie w której uczestniczyła Kierownik. W październiku 2013 r. 
Kierownik wraz z doradcą zawodowym p. Beatą Kaczmarek-Malec brały udział w spotkaniu 
sieciującym Zakłady Aktywności Zawodowej w Fundacji Św. Jadwigi w Puszczykowie. 

n. W związku z VII edycją Konkursu „Przełamujemy Bariery 2013” w kategorii „Kobieta aktywnie 
działająca w obszarze ekonomii społecznej w roku 2013” została nominowana Kierownik Zakładu 
Monika Hoffmann-Grabowska. Październik był także miesiącem, w którym zakład był wizytowany 
przez przedstawicieli Zespołu ds. Orzecznictwa Osób Niepełnosprawnych z Łodzi.  

o. W listopadzie nastąpiło zwieńczenie konkursu VII edycji konkursu „Przełamujemy Bariery 2013” 
oraz Gala Przedsiębiorczości Społecznej, w której uczestniczyli pracownicy Zakładu. Pani Kierownik 
w listopadzie 2013 r. uczestniczyła w II Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji 
Przedsiębiorstw Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W ostatnich dniach listopada 
2013r. Kierownik wraz z pracownikiem p. Grażyną Pisarską uczestniczyły w Wielkim Kiermaszu 
Świątecznym Ekonomii Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim (kiermasz był połączony z aukcją na 
rzecz osób poszkodowanych w wyniku awarii gazociągu). 

p. W grudniu 2013 r. w Ostrowie Wielkopolskim nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych PES 
wyłonionych w konkursie przeprowadzonym w ramach Dni Ekonomii Społecznej. Zakład Aktywności 
Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, otrzymał w konkursie II nagrodę za wyrób – „torba z flicu 
„Elipsis” oraz laptopa i drukarkę. 

q. Tradycyjne Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Caritas, odbyło się w dniu 21 grudnia 2013r. Po 
raz pierwszy spotkanie odbyło się w budynku Seminarium Archidiecezji Łódzkiej. Pracownicy Kadry 
Zakładu pomagali w przygotowaniach do uroczystości.  

r. Rok 2013, to również aktywne uczestnictwo Zakładu w akcjach organizowanych przez łódzką 
Caritas: 
 Jałmużna Wielkopostna. 
 Rozliczenie 337 PIT 2012. 
 Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Dziecka zorganizowanych w 

Łasku. 
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Głównym celem Ośrodków Aktywizacji Zawodowej  
i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest pomoc osobom 
bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym w 

zaistnieniu na rynku pracy, poprzez określenie ich 
predyspozycji zawodowych, celów, stopnia motywacji oraz 

możliwości doskonalenia się. 

 Targi rehabilitacyjne. 
 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. 
 Pomoc w przygotowaniach do spotkania Wigilijnego dla podopiecznych Caritas. 

 
VI DANE LICZBOWE DLA POTRZEB FUNDRAISINGU 

1. Ilość osób niepełnosprawnych pracujących w Zakładzie w 2013 r. - 40 osób 
2. Ilość osób niepełnosprawnych przeszkolonych w Zakładzie w 2013 r. - 26 osób 
3. Ilość osób niepełnosprawnych, które znalazły pracę na otwartym rynku pracy 2013 r. - 1 osoba 
4. Ilość godzin szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie w 2013r.-115 godzin 
5. Ilość godzin doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie 2013 r. - 310 

godzin 

VIII OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA BEZROBOTNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. W 2013 roku Ośrodek realizował zadania: 

a. prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego jak i grupowego mającego na celu 
wspieranie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wyborze zawodu; 

b. prowadzenie działań o charakterze psychologicznym: poradnictwo indywidualne i grupowe; 
c. przygotowywanie osób do rozmów kwalifikacyjnych: pomoc w napisaniu dokumentów 

aplikacyjnych, przeprowadzanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych; 
d. pośrednictwo pracy: nawiązywanie współpracy z pracodawcami poszukującymi pracowników, 

wyszukiwanie ofert pracy w Internecie. 
 

A INFORMACJE OGÓLNE O OŚRODKACH 
1. W 2013 r. Ośrodki były czynne codziennie w godzinach 8:00-20:00, przez pięć dni w tygodniu. 
2. Od początku funkcjonowania Ośrodków łącznie zarejestrowaliśmy 3310 osób. 
3. W 2013 roku zarejestrowaliśmy 240 osób i tyle samo skorzystało z poradnictwa zawodowego. 
4. 55 pracodawców objęliśmy wsparciem w zakresie doradztwa personalnego. 
5. W 2013 roku 54 osoby podjęły zatrudnienie w tym 21 na postawie stosunku pracy (m.in. na 

następujących stanowiskach: pracownicy obsługi biurowej, operatorzy wprowadzania danych, pomoce 
i sprzątaczki biurowe, hotelowe, sprzedawcy- konsultanci w centrach sprzedaży 
telefonicznej/internetowej, kucharze, drukarze, sprzedawcy sklepowi, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy ochrony osób i mienia, muzykoterapeuta, sortowacze odpadów, magazynierzy, operatorzy 
wózków jezdniowych, kelnerzy, przedstawiciele handlowi). 

6. W Ośrodkach w ramach umów o pracę zatrudnionych było 2 doradców zawodowych i 2 psychologów. 
 

B OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAOWODOWEJ I SPOŁECZENJ - OAZiS 
1. W 2013 roku Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej realizował następujące projekty: 

a.  „Akademia Życia 2” (źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego) 

 projekt realizowany był od lutego 2012 roku do lipca 2013 roku. Był on kontynuacją działań 
realizowanych w latach 2010-2012 i skierowany do osób w wieku 18- 25 lat zagrożonych lub 
dotkniętych wykluczeniem społecznym; do osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych, 
dorastały w rodzinach niewydolnych wychowawczo, w których pojawiła się przemoc lub problem 
alkoholowy. Wsparciem mogliśmy również objąć osoby, które opuściły ośrodki opiekuńczo-
wychowawcze i domy dziecka. W ramach projektu uczestnicy szkolili się w jednej z trzech ścieżek 
zawodowych: magazynier, sprzedawca- handlowiec i pracownik usług gastronomicznych. 
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 działaniami objęliśmy 60 osób, które wzięły udział w: 
o warsztatach integracyjnych, 
o warsztatach psychospołecznych (121 godzin), 
o ścieżce: magazynier; obsługa wózka widłowego (67 godzin), obsługa komputera i sieci 

Internet (50 godzin), kurs języka angielskiego (100 godzin); 
o ścieżce: 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); 

o ścieżce: pracownik usług gastronomicznych; pomocnik kucharza (60 godzin), obsługa kasy 
fiskalnej (30 godzin), HACCP (24 godzin), kurs języka angielskiego (100 godzin). 

 po zakończeniu szkoleń zawodowych wszyscy uczestnicy byli zobligowani do odbycia 3- 
miesięcznego stażu zawodowego.  

 przez cały czas trwania projektu dostępni byli doradca zawodowy i psycholog, a także radca 
prawny. Dodatkowo, aby umożliwić uczestnictwo w projekcie matkom samotnie wychowującym 
dzieci, zapewniliśmy opiekę nad osobami zależnymi. 

 w ramach projektu pracę podjęło 25 osób. 
b. „Akademia życia 3” (źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego) 
 projekt realizowany jest od maja 2013 roku w partnerstwie z Miastem Łódź- Urzędem Miasta 

Łodzi. 
 tak jak poprzednia edycja jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz 

osób młodych, bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo.  
 ze względu na partnerstwo projekt zakłada rekrutację 90 osób w wieku 18-30 lat. 
 z uwagi na dużą rozpiętość wiekową naszej grupy docelowej został on podzielony na trzy edycje: 

w pierwszej rekrutowaliśmy osoby w wieku 18-22, w II 23-27, w III 28-30 lat. Do pierwszej edycji 
zostało zakwalifikowanych 27 osób. 

 zaproponowane w projekcie działania są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i dlatego w tym 
projekcie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w następujących ścieżkach zawodowych: 
o ścieżka: operator koparkoładowarki; kurs komputerowy (40 godzin), operator koparko 

ładowarki (176 godzin); 
o ścieżka: operator call center; kurs komputerowy (40 godzin), skuteczny operator call 

center (44 godziny); 
o ścieżka: pomocnik kucharski z elementami kelnerstwa; kurs komputerowy (40 godzin), 

pomoc kucharza (60 godzin), HACCP (24 godziny), elementy kelnerstwa (30 godzin). 
 po zakończeniu szkoleń zawodowych uczestnicy mają obowiązek odbycia 4- miesięcznych staży 

zawodowych, za które odpowiada Urząd Miasta Łodzi. 
 przez cały czas trwania projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z pomocy doradcy 

zawodowego, wsparcia psychologa, a także innych specjalistów: radcy prawnego, kuratora, 
wizażystki. 

  z myślą o osobach współuzależnionych, dotkniętych przemocą i dorosłych dzieci alkoholików 
została uruchomiona grupa wsparcia. 

 w ramach projektu uczestnikom zapewniamy dodatki szkoleniowe za udział w zajęciach 
zawodowych, migawki, a matkom samotnie wychowującym dzieci opiekę nad nimi w trakcie 
zajęć. 

c. „Wyjść z szarej strefy” 
 w 2013 roku Ośrodek kontynuował realizację projektu „Wyjść z szarej strefy”. Jest to projekt 

skierowany do kobiet chcących wyjechać do Niemiec w charakterze opiekunki osób starszych. W 
2013 roku z naszego pośrednictwa skorzystało pięć osób, które wyjechały do Niemiec. 
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 nie zna języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

C OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OAZiS ON 
1. W 2013 roku Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych realizował 

projekt: 
a. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” (źródło finansowania: Unia 

Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 
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 projekt realizowany jest od lutego 2012 r. i kończymy jego realizację w lutym 2014 r. Liderem 
projektu 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 oraz umiarkowanym, których niepełnosprawność 
wpływa na sprawność ruchową oraz wsparcie osób najbliższych z ich otoczenia. 

 w projekcie wzięło udział: 102 osoby niepełnosprawne i 41 opiekunów. 

 działania w jakich uczestniczyli beneficjenci projektu to: 
o zajęcia warsztatowe wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów: w trakcie 

trwania projektu 19 osób niepełnosprawnych i 19 opiekunów wzięło udział w warsztatach 
wyjazdowych, które odbyły się w Ośrodku Rekolekcyjno- Wypoczynkowym w Porszewicach; 

o zajęcia warsztatowe stacjonarne dla osób niepełnosprawnych i opiekunów: z tej formy 
wsparcia skorzystało 9 osób niepełnosprawnych i 13 opiekunów; 

o pomoc w kontynuacji nauki: 6 osób skorzystało z pomocy w kontynuacji nauki (zakup 
podręczników i sfinansowanie czesnego); 

o szkolenia podnoszące kwalifikacje: 21 osób ukończyło 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. 

o szkolenia zawodowe: 10 osób ukończyło szkolenia zawodowe, które miały na celu dać 
uczestnikom nowy zawód. Zrealizowaliśmy następujące szkolenia: bukieciarstwo, pracownik 
archiwum, profesjonalny sprzedawca; 

o staże zawodowe: 17 osób zostało objętych stażami zawodowymi; 
o spotkania motywujące- aktywizujące: formą tą zostało objętych łącznie 61 osób; 
o spotkania z pracodawcami: 26 osób wzięło udział w spotkaniach z pracodawcami, które 

miały na celu pokazanie pracodawcom korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a 
także zaprezentowanie dobrych praktyk związanych z przyjmowanie ich do pracy; 

o zakup sprzętu: 3 osobom zakupiono sprzęt komputerowy. 
D PROJEKTY WSPÓLNE OŚRODKÓW 

1. W 2013 r. pracownicy realizowali następujące projekty: 
a. „A ONI? Aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo” (źródło finansowania: Unia 

Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 
 Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej- Regionalne 

Centrum w Łodzi od listopada 2012 do kwietnia 2014 r. 
 W projekcie tym Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest partnerem, a Fundacja liderem. 
 Projekt skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych bądź nieaktywnych 

zawodowo, zamieszkałych w Łodzi w wieku 18-64 lata. 
 W ramach projektu uczestnicy zostali objęci następującymi działaniami: 

o poradnictwem psychologicznym i zawodowym; 
o szkoleniami z zakresu umiejętności społecznych (efektywna komunikacja interpersonalna, 

sztuka autoprezentacji, efektywne zarządzanie czasem, sztuka osiągania celów, trening 
antystresowy); 

o szkoleniami zawodowymi przygotowujące do pracy na stanowisku: specjalista do spraw 
księgowo- kadrowych; 

o szkoleniami komputerowymi; 
o szkoleniami językowymi; 
o stażami zawodowymi. 

 Łódzka Caritas jako partner odpowiedzialna jest za poradnictwo psychologiczne i zawodowe, w 
ramach którego uczestnicy mieli możliwość pracy nad swoim poczuciem własnej wartości, 
motywacją, a w ramach doradztwa zawodowego opracowania indywidualnych planów działania.  

b. „Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Grupy wsparcia dla dzieci i 
młodzieży” (źródło finansowania: Miasto Łódź). 

 Projekt skierowany był do 15 osób  w wieku 16-24 lata, mieszkańców miasta Łodzi, byłych lub 
obecnych podopiecznych Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 Głównym celem projektu było udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą 
domową.  

 Uczestnicy brali udział w grupach wsparcia, a także mieli możliwość skorzystania z 
indywidualnych porad psychologicznych.  
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c. „Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby 
niepełnosprawnej- promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych” 
(źródło finansowania: Miasto Łódź) 

 Głównym celem projektu była pomoc w rozwiązaniu problemów osób ubogich będących ofiarami 
przemocy - pozostających w poważnym konflikcie z rodziną, mających problemy prawne, 
zadłużonych, zagrożonych eksmisją. 

 Przez cały czas trwania projektu dostępni byli mediatorzy, którzy zajmowali się sprawami 
urzędowymi (zagrożenie eksmisją, zadłużenia), rodzinnymi (konflikty w rodzinie) w tym również 
mediowaniem podczas spraw rozwodowych. Ze względu na specyfikę spraw z jakimi zgłaszali się 
do nas beneficjenci nie ustalano grafiku pracy mediatorów tylko w momencie zgłoszenia się takiej 
osoby to sam mediator ustalał termin spotkania.  

 W 2013 roku z mediacji skorzystało 48 osób, łącznie przeprowadzono 69 h mediacji. 
d. „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” 

(źródło finansowania: Wojewoda Łódzki) 
 Projekt ten realizowany był w partnerstwie z innymi placówkami Caritas. Jako Ośrodek byliśmy 

odpowiedzialni za zorganizowanie: kursu bukieciarstwa, wyjść do kina, teatru i na basen, zajęć z 
nordic walkingu i gimnastyki. 

 Z proponowanych działań skorzystały 43 osoby. 
e. „Warsztaty skutecznego radzenia sobie ze stresem dla pracowników Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej” (źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) 
 Głównym celem projektu było nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także 

wypracowanie gotowości na zmiany wśród pracowników Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  
 W ramach projektu pracownicy wzięli udział w wyjeździe integracyjnym, a w także w szkoleniach 

z radzenia sobie ze stresem i zarządzaniem zmianą. 
f. „Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa” (źródło finansowania: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi). 
 Głównym celem projektu było udzielanie poradnictwa specjalistycznego prawnego, 

psychologicznego i rodzinnego, osobom i ich rodzinom, którzy mają trudności lub wykazywali 
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 
otrzymywany dochód. Poradnictwo prawne było realizowane poprzez udzielanie informacji o 
obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne było realizowane poprzez 
procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii zaś poradnictwo rodzinne poruszało problemy 
funkcjonowania rodziny, w tym kwestie opieki nad osobą niepełnosprawną. 

 W 2013 roku z porad skorzystało 213 osób, łącznie przeprowadzono 495 h konsultacji, w tym: 
162 h prawnych, 138 h psychologicznych i 195 h rodzinnych. 

E INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW 
1. W 2013 roku kontynuowany był kurs języka angielskiego prowadzony przez wieloletniego 

wolontariusza. Zajęcia odbywały się w każdą środę, w godzinach 14:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-
20:00. 

F INFORMACJE DODATKOWE 
1. Pracownicy Ośrodków angażowali się w akcje organizowane przez Caritas. Brali udział między innymi 

udział w:  Maratonie „Dbam o Zdrowie”, Dniu Dziecka, Pikniku Szkolnych Kół Caritas, Święcie 
Eucharystii, I warsztatach dla Kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, obchodach Dnia 
Walki z Ubóstwem, Sercu na Gwiazdkę i Wigilii dla podopiecznych Caritas. 

G INFORMACJE ZBIORCZE 
1. 3310 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo skorzystało w pomocy Ośrodka od początku jego 

funkcjonowania. 
2. W 2013 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 240 osób. 
3. 55 pracodawców objęliśmy wsparciem w zakresie doradztwa personalnego. 
4. 54 osoby podjęły zatrudnienie w tym 21 na postawie stosunku pracy. 
5. 48 osób skorzystało z pomocy mediatorów. 
6. Przeprowadzono 69h mediacji. 
7. 213 osób skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa. 
8. Przeprowadzono 495h konsultacji, w tym: 162h prawnych, 138h psychologicznych i 195h rodzinnych. 

 


