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DOM DZIENNEGO POBYTU UL. ODOLANOWSKA 46 
 
Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu było zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym, 
schorowanym, samotnym, niezaradnym życiowo, w trudnej sytuacji życiowej nie mających 
optymalnego wsparcia w rodzinie jak i w osobach bliskich. 
Na zakończenie roku kalendarzowego Dom Dziennego Pobytu dysponował 40 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 49 mieszkańców dzielnicy Łódź - Bałuty, w tym 32 kobiety i 17 mężczyzn.  
W roku 2016 w ramach prowadzenia Domu Dziennego Pobytu realizowano projekty: 
- Prowadzenie dziennego domu pomocy w dzielnicy Łódź – Bałuty – projekt współfinansowano ze 

środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 
- „Akademia Seniora” - projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014 – 2020 – edycja 2016. 

 
Codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 była prowadzona praca socjalna  
i opiekuńcza. Pensjonariusze mieli możliwość przebywania w Domu Dziennego Pobytu. W lipcu  
i sierpniu placówka była otwarta w godz. 12.00 – 17.00. Seniorzy mogli liczyć na fachową opiekę  
i pomoc pracowników, a także na wsparcie grupy samopomocowej, funkcjonującej w ramach 
społeczności Domu. W jej działaniach 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 chorych w szpitalu, wykonywanie 
drobnych zakupów, pomoc niepełnosprawnym pensjonariuszom w załatwianiu spraw 
administracyjnych, udział w ceremoniach pogrzebowych pensjonariuszy oraz zmarłych z ich rodzin, 
wsparcie w dbaniu o higienę osobistą itp.).  
 
W Domu prowadzone było doradztwo socjalne, pomoc w sprawach osobistych, urzędowych oraz 
mieszkaniowych (np. pisanie podań, wyjaśnianie niezrozumiałych dla pensjonariuszy spraw 
administracyjnych, skontaktowanie z mediatorem oraz radcą prawnym, pomoc przy rozliczaniu 
podatkowym). 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. W sytuacjach kryzysowych 
pensjonariusze mogli liczyć na pomoc materialną w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych 
oraz odzieży w oparciu o zasoby Magazynu Pomocy  Żywnościowej i Rzeczowej Caritas przy  
ul. Wólczańskiej 108.  
Pracownicy Domu prowadzili wśród pensjonariuszy działania dotyczące profilaktyki  
i promocji zdrowego trybu życia. Regularnie kontrolowano ciśnienie i tętno. Specjalista do spraw 
promocji zdrowia raz w tygodniu prowadził cykliczne zajęcia z profilaktyki zdrowotnej z elementami 
gimnastyki dla osób starszych. Również raz w tygodniu przez okres 5 miesięcy seniorzy uczestniczyli  
w seansach zdrowotnych w Grocie Solnej. Odbyło się spotkanie ze specjalistą badania słuchu 
połączone z prelekcją. Część grupy miała możliwość uczestnictwa specjalistycznym badaniu. Ponadto 
organizowano spacery w okolicach zielonych osiedla. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
kulinarne dotyczące zdrowego żywienia, dzielono się przepisami odpowiednimi do stanu zdrowia  
i wieku.  
 
Wśród zajęć aktywizujących pensjonariuszy znalazły się działania podejmowane zarówno na miejscu 
jak i poza placówką. Harmonogram pracy uwzględniał wydarzenia bieżące i święta oraz kalendarz 
liturgiczny. Różne formy spędzania czasu wolnego zostały dostosowane do potrzeb, możliwości  
i oczekiwań seniorów. Aktywizacja pensjonariuszy obejmowała wachlarz zajęć począwszy od 
aktywności manualnych (wszelkiego rodzaju działania twórczo – plastyczne), poprzez aktywność 
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intelektualną (gry, zagadki, quizy, krzyżówki, wspólne czytanie), muzyczno - taneczną (muzykoterapia 
prowadzona przez specjalistę raz w tygodniu, zabawy taneczne, wspólne śpiewanie i muzykowanie), 
kończąc na aktywności kulturalnej (wyjścia do kina, teatru, projekcje wybranych filmów na terenie 
placówki) Umożliwiono pensjonariuszom uczestniczenie w Mszach Świętych i nabożeństwach, a także 
przygotowywanie ich opraw.  
 
Realizowano projekt „Akademia Seniora”. W ramach projektu, zgodnie z potrzebami pensjonariusze 
mogli uczestniczyć w wybranych warsztatach kulinarnych, komputerowych, prawniczych. Dużym 
zainteresowaniem seniorów cieszył się cykl spotkań „Etnokalejdoskop Seniora”, który był swoistą 
wędrówką po regionach etnograficznych Polski. Podopieczni uczestniczyli w warsztatach twórczo – 
plastycznych, muzycznych i językowo – zwyczajowych. Seniorzy uczestniczyli w trzech wyjazdach 
całodziennych poza Łódź. W czerwcu byli w Tomaszowie Mazowieckim w ramach obchodu 
diecezjalnych uroczystości z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, w sierpniu uczestniczyli w pielgrzymce 
do Lichenia, a we wrześniu w ramach projektu „Akademia Seniora” w wycieczce do Łowicza, 
Nieborowa i Maurzyc.  
 
Wewnątrz społeczności Domu odbywały się imprezy okolicznościowe mające na celu integrację oraz 
zmniejszenie poczucia osamotnienia. Organizowano również spotkania imieninowe seniorów. Odbyły 
się także: zabawa karnawałowa, spotkanie ostatkowe, obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. 
Podopieczni wzięli udział w spotkaniu bożonarodzeniowym przygotowanym z myślą o wszystkich 
podopiecznych Caritas, które miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym. 
Organizowano spotkania o charakterze integrującym pokolenia we współpracy z Domem Dziennego 
Pobytu Caritas przy ul. Gdańskiej, między innymi wspólne zajęcia i zabawy muzyczno – taneczne, 
Spotkanie Wielkanocne, wyjazdy do Tomaszowa, Lichenia i Łowicza, Spotkanie Wigilijne. 
Nie brakowało także wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym W tym zakresie współpracowano 
ze Specjalistyczną Świetlicą Środowiskową. Seniorzy wraz z dziećmi uczestniczyli w wydarzeniach 
międzypokoleniowych angażując się w ich przygotowanie i przebieg w tym między innymi: Dzień 
Dziadka, Dzień Babci, Dzień Dziecka, akcja promocyjna świetlicy, Andrzejki, Mikołajki, Kolędowanie itp. 
Seniorzy czynnie brali udział w działaniach podejmowanych na rzecz Domu. Dbali o swoje miejsce, 
wykonywali prace porządkowe oraz drobne naprawy, a także troszczyli się o estetykę pomieszczeń.  
Zapewniono podopiecznym wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia i potrzeb osób starszych. 
Codziennie od poniedziałku do piątku, między godziną 13:00 a 13:30, pensjonariusze dwudaniowy 
obiad (na miejscu), a także śniadanie/kolację (na wynos). Posiłki były przygotowywane przez Kuchnię 
Społeczną Caritas.  
 

DOM DZIENNEGO POBYTU UL. GDAŃSKA 111 
 

Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom w wieku 
emerytalnym, samotnym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. W roku 2016 z opieki Domu 
Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 korzystały 64 osoby, w tym 38 kobiet, 26 mężczyzn w wieku 
od 46 do 92 lat. Podopieczni zamieszkują dzielnice : Śródmieście, Bałuty, Górna, Polesie i Widzew. 
W roku 2016 w ramach prowadzenia Domu Dziennego Pobytu realizowano projekty: 
- Prowadzenie dziennego domu pomocy – projekt współfinansowano ze środków Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łodzi.  
- „Akademia Seniora” - projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014 – 2020 – edycja 2016. 

Codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 pensjonariusze mogli przebywać  
w Domu Dziennego Pobytu. O godz. 8.00 mogli uczestniczyć w mszy świętej, zaś o 8.30 było wydawane 
śniadanie, zaś od 13.00 dwudaniowy obiad. Wyżywienie było dostosowane do stanu zdrowia oraz 



6 

 

potrzeb osób starszych.  Pensjonariusze wzięli udział w spotkaniach z okazji Świąt - śniadanie 
Wielkanocne, Wigilia podopiecznych Caritas.  
 
Pensjonariusze brali udział w licznych działaniach prozdrowotnych, aktywizujących psychicznie  
i fizycznie, w tym między innymi: pogadankach dotyczących zachowań prozdrowotnych, ćwiczeniach 
gimnastyczno – wzmacniających, uroczystościach imieninowych, urodzinowych połączonych z udziałem 
w mszach świętych, spotkaniach integracyjnych w Bibliotece Miejskiej Łódź - Śródmieście oraz 
Bibliotece przy ul. Brzeźnej, spotkaniach z dziećmi ze Świetlicy Specjalistycznej ul. Gdańska 111  
i ul. Piotrkowskiej 85 z okazji Dnia Babci i Dziadka, spotkaniach karnawałowych z seniorami Domu 
Dziennego Pobytu ul. Odolanowskiej 46, Balu Karnawałowym w Domu Dziennego Pobytu  
w Aleksandrowie Łódzkim, spotkaniu z dziećmi z SOSW z Koluszek, koncercie Krzysztofa Cwynara, 
zajęciach nordic walking, seansach w Grocie Solnej, zajęciach ogrodniczych – sadzenie kwiatów 
doniczkowych, rajdach pieszych, festiwalu Domów Dziennego Pobytu „Powróćmy jak za dawnych lat”, 
prelekcji „ Profilaktyka słuchu”, w pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, do Lichenia oraz  
w wycieczce do Łowicza,  wyjściach do Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Planetarium, 
spotkaniach taneczno – integracyjnych z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu przy  
ul. Piotrkowskiej 203/205 oraz ul. Dojazdowej 5/7, w zajęciach kulinarnych „Senior smakuje”,  
w warsztatach rękodzielniczych, plastycznych oraz językowo – zwyczajowych, wyjściach do kina  
i teatru,  warsztatach florystycznych, zajęciach muzykoterapii, opieki pielęgniarskiej oraz spotkaniu 
świątecznym połączonym ze wspólnym kolędowaniem.   
 
W Domu prowadzone było doradztwo socjalne, pomoc w sprawach osobistych, urzędowych oraz 
mieszkaniowych (np. pisanie podań, wyjaśnianie niezrozumiałych dla pensjonariuszy spraw 
administracyjnych, skontaktowanie z mediatorem oraz radcą prawnym, pomoc przy rozliczaniu 
podatkowym). 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. W sytuacjach kryzysowych 
pensjonariusze mogli liczyć na pomoc materialną w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych 
oraz odzieży w oparciu o zasoby Magazynu Pomocy  Żywnościowej i Rzeczowej Caritas przy  
ul. Wólczańskiej 108.  Seniorzy czynnie brali udział w działaniach podejmowanych na rzecz Domu. Dbali 
o swoje miejsce, wykonywali prace porządkowe oraz drobne naprawy, a także troszczyli się o estetykę 
pomieszczeń.  
 

SPECJLAISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. PIOTRKOWSKA 85 

 
Zasadniczym celem funkcjonowania Świetlicy było wspieranie rodziny poprzez holistyczne objęcie 
dziecka opieką  i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej.  
Szczególnie istotnym zadaniem Świetlicy było promowanie wartości i idei chrześcijańskich oraz 
włączenie ich w proces opieki i wychowania dzieci i młodzieży. 
 
W 2016 roku opieką objętych zostało 28 dzieci (w tym 12 dziewczynek i 16 chłopców), w wieku od 6 do 
16 lat. Dzieci uczęszczające na zajęcia pochodziły z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem 
bezrobocia, wielodzietnych, niepełnych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo,  
w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej. 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. Świetlica była czynna od 
poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 14:00  do 19:00. W okresie ferii 
zimowych oraz dniach wolnych od nauki szkolnej, placówka była czynna w godzinach dopołudniowych, 
dostosowanych do potrzeb uczestników. Praca z dziećmi oparta była na trzech podstawowych filarach: 
praca opiekuńczo – wychowawcza, praca środowiskowo – materialna oraz praca specjalistyczna. 
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Praca prowadzona z wychowankiem była zindywidualizowana, poprzedzona rozpoznaniem potrzeb 
dziecka, wychwyceniem i zdiagnozowaniem etiologii jego niezaspokojonych  potrzeb, co możliwe było 
głównie dzięki codziennej obserwacji oraz rozmowom prowadzonym z wychowankami. Zgodnie  
z zapotrzebowaniem podopiecznych organizowano pomoc w nauce; motywowano i kształtowano 
postawę samodzielności w podejmowaniu wysiłku nauki; systematyczne kontrolowano zeszyty oraz 
nawiązywano kontakty ze szkołami; nadrabiano z dziećmi braki szkolne i uzupełniano zaległości 
edukacyjne. Organizowano sposoby spędzania czasu wolnego i dbano o rozwijanie zainteresowań 
dzieci i młodzieży (np.: gry planszowe, x box, piłkarzyki, ping – pong, karaoke, zajęcia rekreacyjno – 
sportowe, konkurs taneczno – wokalny, wykonywano prace plastyczne na określony temat, dekoracje 
pomieszczeń zgodnie z kalendarzem świąt, drobne przedmioty codziennego użytku, organizowano 
spotkania i zajęcia integracyjne z pozostałymi świetlicami Caritas). W okresie ferii zimowych 
zorganizowano szereg zajęć rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjno – kulturalnych dając możliwość 
uczestnictwa podopiecznym w aktywnościach, które cieszą się dużym zaangażowaniem: basen, 
lodowisko, boisko sportowe, kino, teatr.  
 
Prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej – podopieczni brali udział we 
wspólnych mszach świętych i nabożeństwach. Każdego dnia dzieci modliły się przed i po posiłku. 
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. Dzieci miały także wpływ na kształt planów tygodniowych,  
a co za tym idzie rodzaj prowadzonych zajęć. Realizowano działania o charakterze 
międzypokoleniowym W tym zakresie współpracowano z Domem Dziennego Pobytu przy ul Gdańskiej. 
Seniorzy wraz z dziećmi uczestniczyli w wydarzeniach międzypokoleniowych angażując się w ich 
przygotowanie i przebieg. (Dzień Dziadka, Dzień Babci). Współpracowano z rodzicami/opiekunami 
wychowanków. Odbywały się indywidualne rozmowy z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka na 
Świetlicy, a także na bieżąco informowano rodziców o działaniach podejmowanych na Świetlicy. 
 
Realizowano pracę środowiskową: zbierano informacje na temat aktualnej sytuacji dziecka poprzez 
prowadzenie wywiadu środowiskowego z rodzicem lub opiekunem dziecka, diagnozowano sytuację: 
rodzinną, bytową oraz materialną wychowanka; codziennie prowadzono obserwacje wychowanków 
zwracając szczególną uwagę na stan ubioru dziecka, higienę osobistą, dbałość o przybory szkolne oraz 
książki, itp. Organizowano pomoc materialną w postaci między innymi: codziennego dożywiania (obiad 
jednodaniowy oraz podwieczorek), artykułów szkolnych, obuwia, odzieży itp. W doposażeniu dzieci  
i rodzin współpracowano z innymi działami Caritas w tym z Punktem Pomocy Charytatywnej oraz  
z Magazynem Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej.  
 
Współpracowano z instytucjami powołanymi do pracy na rzecz dziecka i rodziny: pracownicy placówki 
utrzymywali stały kontakt z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami dzieci, zbierali informacje 
dotyczące ich 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. Realizowano pracę specjalistyczną, 
która w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka oraz 
zaburzeniach zachowania i funkcjonowania w Świetlicy. Tworzono diagnozy pedagogiczne w których 
szczególny nacisk kładziono na sytuację rodzinną i szkolną dziecka: konstruowano diagnozy 
pomagające w indywidualnej pracy z wychowankiem zwracając uwagę na jego specyficzne potrzeby. 
Prowadzono indywidualną pracę pedagogiczną z dzieckiem i rodziną: przeprowadzano rozmowy 
indywidualne z dzieckiem, rozwiązywano bieżące problemy oraz trudności jakie spotykały 
wychowanków w danej chwili; Prowadzone były również rozmowy wspierające byłych podopiecznych 
placówki. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne metodą społeczności korekcyjnej: 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 
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wszystkich pojawiających się kwestii spornych (konfliktów, trudności); dzięki nim możliwe było 
ustalanie norm i zasad obowiązujących na terenie świetlicy oraz wspólne podejmowanie decyzji 
dotyczących jej funkcjonowania. 
 
W 2016 roku placówka wsparcia dziennego funkcjonowała do 29 lutego. Z dniem 1 marca 2016 roku 
nastąpiło połączenie Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Piotrkowskiej 85  
z Specjalistyczną Świetlicą Środowiskową przy ul Odolanowskiej 46. Siedzibą połączonych świetlic 
została placówka przy ul. Odolanowskiej. 
 

SPECJLAISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. ODOLANOWSKA 46 
 
Celem funkcjonowania Świetlicy jest wspieranie rodziny poprzez holistyczne objęcie dziecka opieką   
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej. Szczególnie 
istotnym zadaniem Świetlicy jest promowanie wartości i idei chrześcijańskich oraz włączenie ich  
w proces opieki i wychowania dzieci i młodzieży. 
 
W 2016 roku opieką objętych zostało 49 dzieci w tym 14 dziewczynek i 35 chłopców, w wieku od 6 do 
16 lat. Wychowankowie to dzieci mieszkające w dzielnicy Łódź – Bałuty, Łódź - Śródmieście. Dzieci 
uczęszczające na zajęcia pochodziły z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia, 
wielodzietnych, niepełnych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, w trudnej 
sytuacji materialnej lub społecznej. 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. 
 
Od 1 marca 2016 roku nastąpiło połączenie Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy  
ul. Piotrkowskiej 85 z Specjalistyczną Świetlicą Środowiskową przy ul Odolanowskiej 46. Siedzibą 
połączonych świetlic została placówka przy ul Odolanowskiej. Świetlica była czynna od poniedziałku do 
piątku, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 14:00  do 18:00. W lipcu i sierpniu placówka była  
w godzinach dopołudniowych, dostosowanych do potrzeb uczestników.  
 
W roku 2016 w Świetlicy realizowane były następujące projekty: 
- Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - projekt współfinansowany był ze środków 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łodzi. 
- Ma tematyczne spotkania - czyli świetlicowe tematyczne spotkania z matematyką - projekt 
finansowany ze środków Fundacji mBank.  
- EtnoKalejdoskop – cykl działań z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego – projekt 
współfinansowany ze środków Fundacji BZ WBK. 
- Pepiniera - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
Praca w Świetlicy oparta była na trzech podstawowych filarach: praca opiekuńczo – wychowawcza, 
praca środowiskowo – materialna oraz praca specjalistyczna. Praca prowadzona z wychowankiem była 
zindywidualizowana, poprzedzona rozpoznaniem potrzeb dziecka, wychwyceniem i zdiagnozowaniem 
etiologii jego niezaspokojonych  potrzeb, co możliwe było głównie dzięki codziennej obserwacji oraz 
rozmowom prowadzonym z wychowankami. 
 
Zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych organizowano pomoc w nauce; motywowano  
i kształtowano postawę samodzielności w podejmowaniu wysiłku nauki; systematyczne kontrolowano 
zeszyty oraz nawiązywano kontakty ze szkołami; nadrabiano z dziećmi braki szkolne i uzupełniano 
zaległości edukacyjne. W okresie wakacji (lipiec – sierpień) realizowano projekt w ramach edukacji 
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matematycznej „Ma tematyczne spotkania”. Przeprowadzono cykl 8 spotkań edukacyjnych 
poświęconych matematyce w obszarach: jednostki miar, figury geometryczne, powierzchnie figur, 
bryły, symetria. Projekt zakończono grą miejską podsumowującą zdobytą wiedzę. Organizowano 
sposoby spędzania czasu wolnego i dbano o rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez 
między innymi: zajęcia rozwijające zdolności twórcze i kreatywne myślenie, organizowano gry, zabawy, 
konkursy kształtujące twórcze rozwiązywanie problemów, logikę. 
 
Organizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe między innymi: kręgle, lodowisko, baseny, centrum 
tańca, sale zabaw, ogród zoologiczny, park linowy, itp. organizowano też czas wolny przy 
wykorzystaniu infrastruktury miejsca i najbliższej okolicy (pobliski park, orlik) – organizacja gier i zabaw 
rekreacyjno – sportowych przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu typu: piłki, skakanki, lina, hula – 
hop, guma do skakania itp., zajęcia rekreacyjno – ruchowe w pomieszczeniach świetlicy: aerobik przy 
muzyce, turnieje piłkarzyków itp. 
Prowadzono zajęcia plastyczno – techniczne między innymi: wykonywano prace plastyczne na 
określony temat, dekoracje pomieszczeń zgodnie z kalendarzem świąt, drobne przedmioty 
codziennego użytku, upominki dla osób najbliższych itp. Dekorowano tablice informacyjne  
i prezentowano dorobek plastyczny dzieci. 
Organizowano zajęcia w tradycji i kulturze, w tym między innymi: dzień babci i dziadka, dzień kobiet,  
1-3 maja, święto mamy i taty, święto zmarłych, święto odzyskania niepodległości itp. Każde wydarzenie 
poprzedzone było rozmowami i spotkaniami wprowadzającymi w tradycję narodową, regionalną czy 
rodzinną. Organizowano zajęcia edukacyjno - kulturalne. Podopieczni mieli możliwość brać udział  
w seansach i warsztatach: w kinie, w planetarium, w Eksperymentarium, w filharmonii, w teatrze.  
W okresie od marca do grudnia zrealizowano projekt „Etnokalejdoskop”, w ramach którego 
podopieczni uczestniczyli w cyklu zajęć będących wędrówką po 10 regionach etnograficznych Polski. 
Poznawanie regionów odbywało się poprzez udział w warsztatach plastycznych, kulinarnych, 
muzycznych oraz językowo-literackich. Ponadto przeprowadzono dodatkowy cykl warsztatów 
obejmujący tradycje i zwyczaje polskiej wsi w trakcie roku kalendarzowego. W ramach projektu odbyła 
się całodniowa wycieczka do Łowicza i Maurzyc. Zorganizowano inne formy spędzania czasu wolnego: 
udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka na terenie Parku na Zdrowiu, udział w całodziennym spotkaniu 
modowym z ICP Fashion Friday – spotkanie w hotelu Andels, cykl wyjść do obiektów restauracyjnych 
zgodnie ze współczesnymi trendami dzieci i młodzieży (KFC, Mc Donalds, pizzeria  itp.) 
Organizowano spotkania i zajęcia integracyjne z pozostałymi świetlicami Caritas – wspólne msze święte 
i nabożeństwa, wycieczki (Tomaszów, Warszawa, Łowicz), międzyświetlicowy konkurs wiedzy o Łodzi, 
zabawa Andrzejkowa itp.  
Podopieczni świetlicy uczestniczyli w trzech wycieczkach całodniowych. W czerwcu byli w Tomaszowie 
Mazowieckim, wzięli udział w uroczystości z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Również w czerwcu 
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy połączonej z rejsem po Zalewie Zegrzyńskim i udziałem  
w warsztatach tanecznych z uczestnikami programu You Can Dance w Jachrance. W sierpniu w ramach 
poznawania kultury i tradycji łowickiej, uczestniczyli w wycieczce do Łowicza i Maurzyc. 
 
Prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej – podopieczni brali udział w mszy św. 
w kaplicy Caritas i w kościele parafialnym z okazji pierwszych piątków miesiąca, a także różnorodnych 
uroczystości wynikających z kalendarza katolickiego i szkolnego. Każdego dnia dzieci modliły się przed  
i po posiłku. 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. Dzieci miały także wpływ na kształt planów 
tygodniowych, a co za tym idzie rodzaj prowadzonych zajęć. Same chętnie przygotowywały  
i prowadziły zajęcia wymyślane przez siebie. Wychowankowie Świetlicy brali również aktywny udział  
w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas, zgodnych z wyznawaną przez instytucję misją 
- wykonywanie kartek i drobnych upominków z podziękowaniami dla Darczyńców, pomoc  
w dystrybucji gazety „Bez reszty”. 
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Wychowankowie włączali się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji promującej placówkę  
w środowisku lokalnym. Rozdawano ulotki wraz z poczęstunkiem. Przygotowano i rozwieszono na 
budynku baner informujący o świetlicy.  
 
Realizowano działania o charakterze międzypokoleniowym W tym zakresie współpracowano z Domem 
Dziennego Pobytu. Seniorzy wraz z dziećmi uczestniczyli w wydarzeniach międzypokoleniowych 
angażując się w ich przygotowanie i przebieg. (Dzień Dziadka, Dzień Babci, Dzień Dziecka, Akcja 
promocyjna świetlicy, Andrzejki, Mikołajki, Kolędowanie itp.). 
 
Współpracowano z Fundacją „Swim for a dream”. Wraz  ze studentami Szkoły Filmowej, nagrano spot  
z życzeniami dla seniorów Domu Pomocy Społecznej. Przeprowadzono warsztaty plastyczne – 
przygotowano kartki z życzeniami dla seniorów.  
 
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, kontakt 
telefoniczny) o działaniach podejmowanych na Świetlicy. Realizowano pracę środowiskową: zbierano 
informacje na temat aktualnej sytuacji dziecka poprzez prowadzenie wywiadu środowiskowego  
z rodzicem lub opiekunem dziecka, diagnozowano sytuację: rodzinną, bytową oraz materialną 
wychowanka; codziennie prowadzono obserwacje wychowanków zwracając szczególną uwagę na stan 
ubioru dziecka, higienę osobistą, dbałość o przybory szkolne oraz książki, itp. Prowadzono codzienne 
dożywianie wychowanków - obiad jednodaniowy oraz podwieczorek. Prowadzono pomoc 
żywnościowo – materialną poprzez dzieci pomoc żywnościową przekazywano 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 Rzeczowej. Na 
rozpoczęcie roku szkolnego wszystkie dzieci otrzymały wyprawki w postaci plecaków i wyposażenia  
w artykuły i przybory szkolne.  
 
Współpracowano z instytucjami powołanymi do pracy na rzecz dziecka i rodziny: pracownicy placówki 
utrzymywali stały kontakt z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami dzieci, zbierali informacje 
dotyczące ich 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; 
 
Realizowano pracę specjalistyczną, która koncentrowała się na sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka oraz 
zaburzeniach zachowania i funkcjonowania w Świetlicy. Tworzono diagnozy pedagogiczne w których 
szczególny nacisk kładziono na sytuację rodzinną i szkolną dziecka: konstruowano diagnozy 
pomagające w indywidualnej pracy z wychowankiem zwracając uwagę na jego specyficzne potrzeby; 
skupiano się głównie na sytuacji rodzinnej, szkolnej i społecznej dziecka; analizowano wychowanka 
głównie pod kątem zaburzeń emocjonalnych i zachowania, problemów adaptacyjnych, niskiej 
samooceny, niepowodzeń szkolnych oraz kontekstu rodzinnego. Prowadzono indywidualną pracę 
pedagogiczną z dzieckiem i rodziną: przeprowadzano 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. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne metodą społeczności korekcyjnej  
w grupie dla dzieci w 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 
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niepożądanych zachowań i rozwiązywanie na bieżąco wszystkich pojawiających się kwestii spornych 
(konfliktów, trudności); dzięki nim możliwe było ustalanie norm i zasad obowiązujących na terenie 
świetlicy oraz wspólne podejmowanie decyzji dotyczących jej funkcjonowania 
 
W okresie od września do grudnia podopieczni świetlicy uczestniczyli w projekcie PEPINIERA, w ramach 
którego w soboty odbywały się warsztaty: informatyczne, treningu twórczości oraz w warsztatach  
w zakresie doradztwa zawodowego. Dodatkowo brali udział w zorganizowanych raz w miesiącu 
wyjściach kulturalno-edukacyjnych do wybranych obiektów między innymi: kina, teatru Arlekin, 
Experymentarium.  
 

SPECJALISTYCZNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA UL. GDAŃSKA 111 
 

Zasadniczym celem funkcjonowania Świetlicy jest wspieranie rodziny poprzez  holistyczne objęcie 
dziecka opieką  i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej. 
Cel zadania realizowany był głównie dzięki: pracy wychowawczo – opiekuńczej, środowiskowo – 
materialnej (wliczając prowadzenie dożywiania), specjalistycznej oraz zajęciom rozwojowo – 
socjalizacyjnym, prowadzonym w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególnie istotnym zadaniem 
Świetlicy jest promowanie wartości i idei chrześcijańskich oraz włączenie ich w proces opieki  
i wychowania dzieci i młodzieży. 
 
W roku 2016 naszą opieką objętych zostało 81 dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 16 roku życia (w tym 
32 w grupie przedszkolnej i 49 w grupie szkolnej). 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: 
niepełne, dysfunkcyjne, o niskim statusie społecznym, nierzadko dotknięte bezrobociem lub chorobą 
alkoholową, a nawet przestępczością. Na świetlicę dzieci przyjmowane były: bez skierowania, na 
prośbę rodziców/opiekunów oraz w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi  
i kuratorami sądowymi.  
 
Na świetlicy w roku 2016 realizowane były następujące projekty: 
- 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. 
- Ma tematyczne spotkania, czyli świetlicowe, tematyczne spotkania z matematyką - 
współfinansowany ze środków Fundacji mBank. Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” pod 
honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi. 
- Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno- artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej 
wykluczeniem społecznym na terenie Polesia prowadzony przez Fundację Działania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2015/2016. 
- Kapslowe gry i zabawy. Edycja III. Uwierz w siebie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
Łódź – Polesie w ramach programu „Profilaktycznie kultura” finansowanego ze środków Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
- Pepiniera – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Działania prowadzone w Świetlicy obejmowały dwie grupy wiekowe: 
- grupa dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) w godz. 8.30 – 14.00 
- grupa dzieci w wieku szkolnym (6-16 lat) w godz. 14.00 – 18.00 
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Praca w Świetlicy oparta była na czterech podstawowych filarach: praca opiekuńczo – wychowawcza, 
praca środowiskowo – materialna, praca specjalistyczna oraz praca socjalizacyjno – edukacyjno – 
rozwojowa z dziećmi w wieku przedszkolnym. Działania opiekuńczo – wychowawcze prowadzone były 
zarówno wobec dzieci w wieku przedszkolnym jak również i szkolnym. Praca prowadzona  
z wychowankiem była zindywidualizowana, poprzedzona rozpoznaniem potrzeb dziecka, 
wychwyceniem i zdiagnozowaniem etiologii jego niezaspokojonych potrzeb, co możliwe było głównie 
dzięki codziennej obserwacji oraz rozmowom prowadzonym z wychowankami. Zgodnie  
z zapotrzebowaniem podopiecznych w wieku szkolnym organizowano pomoc w nauce; motywowano  
i kształtowano postawę samodzielności w podejmowaniu wysiłku nauki; systematyczne kontrolowano 
zeszyty oraz w razie konieczności nawiązywano kontakty ze szkołami; nadrabiano z dziećmi braki 
szkolne i uzupełniano zaległości edukacyjne; przeprowadzono cykl zajęć związanych z ortografią oraz 
cykl zabaw usprawniających: pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie, wypełniano karty pracy. 
 

Organizowano sposoby spędzania czasu wolnego i dbano o rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku 
szkolnym poprzez między innymi:  
- zajęcia rozwijające zdolności twórcze z wykorzystaniem artterapii, 
- zajęcia rekreacyjno – sportowe: kręgle, lodowisko, basen, ścianka wspinaczkowa, sale zabaw, ogród 
zoologiczny, ogród botaniczny, park linowy, park trampolin, Stawy Jana, Młynek itp.; organizowano też 
czas wolny przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i najbliższej okolicy (pobliski skwerek, park 
Poniatowskiego) – organizacja gier i zabaw rekreacyjno – sportowych przy wykorzystaniu 
różnorodnego sprzętu typu: piłki, skakanki, lina, hula – hop, guma do skakania itp., zajęcia rekreacyjno 
– ruchowe w pomieszczeniach świetlicy: aerobik przy muzyce, turnieje piłkarzyków itp. Dzieci wzięły 
udział w wycieczce do: Warszawy oraz Kołacinka, zorganizowano dla wychowanków terenową grę 
miejską oraz wyjścia do planetarium, biblioteki, eksperymentarium, kina, teatru.  
- zajęcia plastyczno – techniczne: tworzenie przebrań karnawałowych, przygotowywanie upominków 
dla babć i dziadków, malowanie ilustracji Drogi Krzyżowej, wykonywanie rękodzieł świątecznych, 
robienie podarunków na dzień rodzica, tworzenie kalendarza urodzinowego wychowanków, zrobiono 
makietę wymyślonego miasta, wymyślano stroje ekologiczne oraz tekturowe pojazdy itp. Dekorowano 
też tablice informacyjne i prezentowano dorobek plastyczny dzieci. 
- szereg zajęć i zabaw na terenie świetlicy, które służyły wzajemnej integracji grupy np.: quiz wiedzy 
świetlicowej, kalambury, konkurs karaoke, „Koło fortuny”, „Państwa i miasta”, „Mam talent”, „Projekt 
free – style”, „Gorący ziemniak”, różne zajęcia kulinarne typu „MasterChef”, robienie kosmetyków  
z art. spożywczych, zabawy taneczne, quizy z wiedzy i tematyki wszelakiej itp. 
- zajęcia w tradycji i kulturze: np.: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, 1-3 maja, święto mamy i taty, 
dzień nauczyciela, święto zmarłych, dzień niepodległości itp. Każde wydarzenie poprzedzone było 
rozmowami i spotkaniami wprowadzającymi w tradycję narodową, regionalną czy rodzinną.  
 
Prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej – podopieczni brali udział w mszy 
świętej w kaplicy Caritas i w kościele parafialnym z okazji pierwszych piątków miesiąca, a także 
różnorodnych uroczystości wynikających z kalendarza katolickiego i szkolnego; podopieczni 
przygotowywali i brali udział w Drodze Krzyżowej, uczestniczyli we Mszy Świętej w środę popielcową, 
brali udział w spotkaniu wszystkich świetlic Caritas przed okresem Wielkiej Nocy, wspominali postać 
Jana Pawła II, uczestniczyli w Drodze Światła, wspólnie modlili się podczas Mszy na zakończenie  
i rozpoczęcie roku szkolnego, uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym, wybrali się na cmentarz  
w dzień zadusznych, brali udział w spotkaniu Wigilijnym. Wraz z seniorami z DDzP uczestniczyli  
w pielgrzymkach do Tomaszowa Mazowieckiego i Kalisza. Każdego dnia dzieci modliły się przed i po 
posiłku. 
 
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  
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w poszczególnych pomieszczeniach, podlewali kwiatki, zmieniali dekoracje. Dzieci miały także wpływ 
na kształt planów tygodniowych, a co za tym idzie rodzaj prowadzonych zajęć. Same chętnie 
przygotowywały i prowadziły zajęcia wymyślane przez siebie. Wychowankowie Świetlicy brali również 
aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas, zgodnych z wyznawaną przez 
instytucję misją - wykonywanie kartek i drobnych upominków z podziękowaniami dla Darczyńców, 
pomoc w dystrybucji gazety „Bez reszty”. 
  
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 był codzienny – 
na bieżąco omawiano i weryfikowano wszelkie sytuacje związane z dziećmi. Zorganizowano zebranie. 
 
W obu grupach wiekowych prowadzono względem dzieci pracę środowiskowo – materialną. 
Realizowano pracę środowiskową: zbierano informacje na temat aktualnej sytuacji dziecka poprzez 
prowadzenie wywiadu środowiskowego z rodzicem lub opiekunem dziecka, diagnozowano sytuację: 
rodzinną, bytową oraz materialną wychowanka; codziennie prowadzono obserwacje wychowanków 
zwracając szczególną uwagę na stan ubioru dziecka, higienę osobistą, dbałość o przybory szkolne oraz 
książki, itp. Organizowano pomoc materialną w postaci: codziennego dożywiania wychowanków, które 
w grupie dzieci w wieku przedszkolnym obejmowało: drugie śniadanie, obiad jednodaniowy  
i podwieczorek; natomiast w grupie dzieci szkolnych obiad jednodaniowy oraz podwieczorek. 
Prowadzono pomoc żywnościowo – materialną poprzez dzieci pomoc żywnościową przekazywano 
także ich rodzinom, w formie suchego prowiantu zabieranego do domów; wydano paczki rodzinne  
z żywnością oraz paczki świąteczne; 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 Rzeczowej; na rozpoczęcie roku szkolnego rozdano dzieciom w wieku 
szkolnym wyprawki w postaci plecaków i wyposażenia w artykuły i przybory szkolne. Kilka rodzin 
otrzymało też opał na zimę. 
Współpracowano z instytucjami powołanymi do pracy na rzecz dziecka i rodziny: pracownicy placówki 
utrzymywali kontakt z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami dzieci, zbierali informacje dotyczące 
ich 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. 
 
Praca specjalistyczna prowadzona była szczególnie wobec dzieci w wieku szkolnym: tworzono diagnozy 
pedagogiczne, w których szczególny nacisk kładziono na sytuację rodzinną i szkolną dziecka: 
konstruowano diagnozy pomagające w indywidualnej pracy z wychowankiem zwracając uwagę na jego 
specyficzne potrzeby; skupiano się głównie na sytuacji rodzinnej, szkolnej i społecznej dziecka; 
analizowano wychowanka głównie pod kątem zaburzeń emocjonalnych i zachowania, problemów 
adaptacyjnych, niskiej samooceny, niepowodzeń szkolnych oraz kontekstu rodzinnego. Prowadzono 
indywidualną pracę pedagogiczną z dzieckiem i rodziną: przeprowadzano 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. 
 
Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne metodą społeczności korekcyjnej w grupie dla dzieci w 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 
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 i rozwiązywanie na bieżąco wszystkich pojawiających się kwestii spornych (konfliktów, trudności); 
dzięki nim możliwe było ustalanie norm i zasad obowiązujących na terenie świetlicy oraz wspólne 
podejmowanie decyzji dotyczących jej funkcjonowania 
 
W ramach realizowanych projektów prowadzone były zajęcia:  
- „Ma tematyczne spotkania” to cykl zajęć wakacyjnych, podczas których wychowankowie mieli okazję 
bawić się matematyką i wiadomościami z nią związanymi. Poruszone zostały zagadnienia z czterech 
obszarów: jednostki miar, figury płaskie, bryły oraz symetrie. W ramach spotkań z matematyką dzieci 
zdobytą wiedzę wykorzystywały w praktyce podczas zadań wykonywanych w terenie np. na Rynku 
Manufaktury, w Ogrodzie Botanicznym czy Zoologicznym, co było nietypowym doświadczeniem; 
- w ramach projektu „Świetlic artystycznych” średnio raz w tygodniu odbywały się różnorodne zajęcia  
i warsztaty prowadzone przez specjalistów danych dziedzin. Projekt obejmował realizację działań 
artystyczno-edukacyjnych. Wychowankowie mieli między innymi możliwość uczestniczenia  
w warsztatach: tanecznych, muzycznych, teatralnych, fotograficznych, projektowania, malowania  
i drukowania na tkaninie, lepienia w glinie itp. 
- „Kapslowe gry i zabawy” obejmowały swym zasięgiem zajęcia związane z integracją grupy, radzeniem 
sobie z emocjami, tematyką związaną z uzależnieniami oraz samorealizacją wychowanków, a także 
warsztaty arteterapeutyczne i biblioterapeutyczne. Poza typowymi warsztatami dzieci raz w miesiącu 
zapraszane były na spektakl teatralny, co znacznie uatrakcyjniało uczestnictwo w tym projekcie. 
Regularne wizyty w czytelni, na terenie biblioteki znacznie oswoiły wychowanków z tym wyjątkowym 
miejscem.  
- projekt „Pepiniera” miał  na celu zaktywizowanie wychowanków, by korzystając z całego wachlarza 
warsztatów mogli oni odkryć i rozwinąć w sobie różne talenty, które z powodzeniem będą mogli 
wykorzystać w swoim dorosłym życiu. Zajęcia dla dzieci odbywają się raz w tygodniu (w soboty). Do tej 
pory podopieczni mieli okazję uczestniczyć w warsztatach: informatycznych, doradztwa zawodowego, 
przedsiębiorczości oraz treningu kreatywności. Dodatkowo w ramach projektu dzieci mają 
organizowane raz w miesiącu wyjścia edukacyjne do takich miejsc jak: muzeum, kino, planetarium, 
teatr itp. 
 
Z dziećmi w wieku przedszkolnym prowadzona była praca socjalizacyjno – edukacyjno – rozwojowa, 
wymagające wiele cierpliwości i zaangażowania. Praca z dziećmi w wieku od 3 do 5 roku życia oparta 
była na fundamencie diagnozy obejmującej: trudności wychowawcze, deficyty rozwojowe, kontekst 
rodzinny oraz sytuację materialno bytową; podstawą sporządzenia diagnozy był wywiad środowiskowy 
oraz codzienna obserwacja dziecka w placówce, jego zachowanie, prezentowana postawa, relacje  
z rodzicami; pracując z najmłodszymi dziećmi, zwracano szczególną uwagę na odpowiedni dobór form, 
metod i technik, aby dostosowane były do możliwości percepcyjnych małego odbiorcy; zajęcia 
skoncentrowane były na wzmacnianiu poszczególnych sfer rozwojowych.  
- sfera językowa i komunikacyjna, zajęcia obejmowały między innymi: 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 i odwzorowywanie ich; ćwiczenia w opisywania 
słowami przedmiotów, miejsc, przestrzeni i osób; sylabizowanie, ćwiczenia obejmujące komunikację 
niewerbalną oraz wyrabianie umiejętności autoprezentacji, przedstawienia się. 
- sfera społeczno-moralna, zajęcia obejmowały między innymi: wdrażanie podopiecznych do zasad 
zachowania się w grupie, przestrzegania ustalonych reguł; przyswajanie różnych zwrotów 
grzecznościowych, nabywanie umiejętności interpersonalnych; poznanie podstawowych relacji 
społecznych; zasad funkcjonowania w grupie, współpracowania, zdrowej rywalizacji, zasad moralnych: 
prawda i kłamstwo; nauka bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku, w ruchu drogowym; 
poznawanie zawodów, które służą ludziom, zapoznanie z symbolami narodowymi itp., 
- sfera religijna, zajęcia obejmowały między innymi: codziennie wspólnie modlono się na początek dnia 
oraz przed każdym posiłkiem, dzieci uczyły się modlitw i piosenek religijnych, wprowadzano 
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podopiecznych w tematykę roku liturgicznego i przeżywanych cyklicznie świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkiej Nocy itp. 
- sfera prozdrowotna i ruchowa, zajęcia obejmowały między innymi: gimnastyka ogólnorozwojowa, 
zabawy rytmiczne przy muzyce, zdobywanie umiejętności samoobsługowych oraz wyrabianie 
odpowiednich nawyków żywieniowych i higienicznych; organizacja wyjść poza placówkę – wycieczka 
do zoo, sal zabaw, 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 ruchowe; 
organizowanie zawodów i olimpiady przedszkolaka, pokonywanie toru przeszkód. 
- sfera muzyczna, zajęcia obejmowały między innymi: poznawanie przez dzieci różnych piosenek  
i pląsów, organizowano codzienne zabawy przy muzyce, uczono tańca ; w okresie karnawału 
zorganizowano bal przebierańców; zapoznawanie dzieci z nazwami i wyglądem instrumentów oraz 
własnoręczne tworzenie ich, nauka gry na najprostszych instrumentach, nauka kolęd i piosenek 
świątecznych, oswajanie wychowanków z muzyką klasyczną.  
- sfera przyrodnicza, zajęcia obejmowały między innymi: poznawanie  obserwowanie zjawisk 
przyrodniczych, w tym – stanu pogody, zmian związanych z porami roku; ubierania się adekwatnie do 
warunków atmosferycznych; organizowano cykle zajęć dostosowane były do pory roku. Np:  Wiosna – 
szukanie oznak wiosny, topienie marzanny, sadzenie rzeżuchy i roślinek cebulowych, rozpoznawanie 
nazw i wyglądu kwiatów, zjawisko tęczy, poznanie zwierząt mieszkających na łące; Lato: bezpieczne 
wakacje, morze, góry jeziora, lasy – czyli gdzie można jechać na wczasy, kontynenty i ich mieszkańcy, 
segregacja śmieci ; Jesień – pierwsze objawy, rośliny, kolory, poszukiwanie jesieni w parku; poznawanie 
owoców i warzyw, produkty po przerobieniu: soki, przetwory, dżemy, sałatki; Zima – rozpoznawanie 
symptomów zimy, zmiany w przyrodzie w okresie zimy, co jest pod  śniegiem, jak się ubierać by nie 
zmarznąć, dokarmianie zwierząt, krótki dzień – długa noc itp. 
- sfera plastyczno – konstrukcyjnej, zajęcia obejmowały między innymi: wycinanie, kolorowanie, 
malowanie farbami (także przy użyciu własnego ciała), uczono się wykorzystywania różnych 
materiałów, rozwijano wyobraźnię i twórcze myślenie, budowano z klocków przestrzenne budowle 
według własnych pomysłów, układano puzzle, układano kompozycje z koralików, prowadzono zabawy 
z użyciem figur geometrycznych,  itp.; wykonywano prace i upominki dla najbliższych z okazji 
różnorodnych świąt i okoliczności: Dzień Babci i Dziadka, Święta Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Taty 
itp.; wykonywano prace ilustrujące i nawiązujące do poznanych tekstów literackich (baśnie, bajki, 
wiersze) przy użyciu różnorodnych technik; wykonywano prace ilustrujące postacie ludzkie (części 
ciała, części twarzy, chłopiec, dziewczynka, człowiek w ruchu itp.); rozpoznawano i nazywano kolory; 
wykonywano prace plastyczno – przestrzenne: modelowanie w plastelinie, modelinie, plastelinie,  
tworzono wspólne plakaty i makiety. 
- sfera  matematyczna, zajęcia obejmowały między innymi: uczenie się liczenia, podstawowych figur 
geometrycznych i stosunków między nimi: mały- duży, większy – mniejszy itp.; organizowanie gier  
i zabaw rozwijających logiczne myślenie; poznawanie cyferek, łączenie w zbiory, przeciwieństwa, 
szukanie różnic, łączenie kropek, segregowanie itp. 

 
Praca z małymi wychowankami placówki była niezwykle trudna, ponieważ często dzieci najmłodsze 
(trzyletnie) nie mówiły, miały zaburzone poczucie bezpieczeństwa, inne przejawiały nadpobudliwość 
psychoruchową, były labilne emocjonalnie, miały duże problemy adaptacyjne oraz były 
przyprowadzane przez rodziców do placówki mało systematycznie lub w czasie choroby (zasmarkane, 
kaszlące itp.). Dlatego właśnie praca ta ze względu na specyfikę funkcjonowania podopiecznych łączy  
w sobie kształcenie i zajęcia rozwojowe z zajęciami wzmacniającymi i wspierającymi, których głównym 
celem było zbudowanie solidnej podstawy do dalszego rozwoju dziecka oraz nadrobienie ewidentnych 
braków i zaniedbań rozwojowych, powstałych w środowisku rodzinnym.  
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PUNKT WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. RYBNA 13 – 

ŚWIETLICA W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ WYCHOWAWCĘ 
 

Przy ul. Rybnej 13 w Łodzi funkcjonuje Punkt Wsparcia dla dzieci i młodzieży. W ramach pracy Punktu 
działa placówka wsparcia dziennego - świetlica prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej 
przez wychowawcę. Zadaniem Punktu jest stworzenie bezpiecznego miejsca oraz wsparcia 
wychowawczego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, będących w trudnej 
sytuacji życiowej. Dzieci mieszkają na terenie dzielnicy Łódź - Bałuty, w rejonie ulic: Rybna, Bazarowa, 
Limanowskiego, Zachodnia. W 2016 roku w Punkcie Wsparcia objęto pomocą 31 dzieci, w tym 13 
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). Działania w Punkcie Wsparcia oparte 
były o działania organizowane w pomieszczeniach Punktu.  
 
W roku 2016 realizowano w placówce projekty:  
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę – Projekt współfinansowany ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
- "Ma tematyczne spotkania" - czyli świetlicowe tematyczne spotkania z matematyką - projekt 
finansowany ze środków Fundacji mBank  
- „Pepiniera” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
W okresie 2016 roku realizowano: 
- 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; 
- dożywianie dzieci - dzieci codziennie otrzymywały ciepły posiłek, kanapki i herbatę oraz 
podwieczorek. Wyżywienie w okresie od kwietnia do grudnia współfinansowane było firma ICP Group;  
- spotkania z rodzinami dzieci – podopieczni kilkakrotnie przygotowali spotkania dla swoich rodziców, 
na które przygotowywali poczęstunek oraz krótki występ; 
- spotkania całego zespołu pracującego z 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. 
 
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: 
- 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 ruchowe, integracyjne, sprawnościowe, zabawy 
ze sprzętem; 
- organizowano zajęcia sportowo – ruchowe przy wykorzystaniu infrastruktury różnych obiektów 
 i instytucji działających w regionie Świetlicy: boiska i place zabaw SP 24, 54, Orlik, teren parków 
miejskich: Promienistych, Helenówek, Staromiejski, Mickiewicza - korzystano z infrastruktury parku, 
boisk, ścieżek zdrowia itp.;  
- organizowano i prowadzono cykl zajęć „na ulicy”: gra miejska w rejonie działania placówki, podchody 
w oparciu o bramy i podwórka ulicy Gnieźnieńskiej, Lutomierskiej, Placu Piastowskiego, gry na 
orientację w terenie, zabawy detektywistyczno – spostrzegawcze , bieg patrolowy itp. 
- korzystano z oferty ogólnodostępnych imprez i spotkań na terenie działania świetlicy: np. udział 
 w pikniku dla uczniów i sąsiadów w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla 
- współpracowano z instytucjami i organizacjami działającymi w okolicy – podopieczni brali udział  
w zajęciach proponowanych przez nich: udział w warsztatach plastycznych w Bursie Szkół 
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Artystycznych (decopauge, artystyczne pakowanie prezentów, filcowanie, wykonywanie kolczyków  
z wełny czesankowej, śnieżynki metodą origami); 
- prowadzono działania z nurtu wychowania w tradycji i kulturze – podopieczni brali udział w balu 
karnawałowym w świetlicy przy ul. Gdańskiej; 
- zorganizowano całoroczny cykl wyjść do kina na filmy wybrane przez uczestników.  
- prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej – umożliwiono podopiecznym udział 
w mszach świętych z okazji pierwszego piątku miesiąca, w nabożeństwach wynikających z kalendarza 
liturgicznego (Droga Krzyżowa, Droga Światła, Nabożeństwo Różańcowe) i szkolnego (udział w mszy 
świętej na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, poświęcenie wyprawek itp.). Tematykę 
chrześcijańską przekazywano uczestnikom również w formie zabaw i gier: gra miejska przygotowująca 
do Drogi Krzyżowej, quiz dotyczący Wielkiego postu itp.;  
- organizowano zajęcia sportowo – rekreacyjne korzystając z infrastruktury miasta i organizacji 
działających na terenie Łodzi. Podopieczni świetlicy uczestniczyli: w zajęciach sportowo – 
rekreacyjnych na terenie Manufaktury: lodowisko, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, „plaża” w okresie 
wakacyjnym; uczestniczyli w cyklu wyjść do sali zabaw kondycyjnych „Figloraj” i „Twister”; w wyjściach 
na basen „Wodny Raj”; 
- organizowano cykl wyjść poza kwartał wyznaczonych ulic pracy placówki: wyjście do Ogrodu 
Zoologicznego,  Tkalnia Zagadek – zabawy detektywistyczne, wyjście do Parku Trampolin w centrum 
handlowym „Sukcesja”; 
- organizowano inne formy spędzania czasu wolnego: udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka na terenie 
Parku na Zdrowiu, udział w całodziennym spotkaniu modowym z ICP Fashion Friday – spotkanie  
w hotelu Andels, udział w cyklu zajęć tanecznych w szkole tańca Riviera; cykl wyjść do obiektów 
restauracyjnych zgodnie ze współczesnymi trendami dzieci i młodzieży (KFC, Mc Donalds, pizzeria  itp.). 
 
Podopieczni świetlicy uczestniczyli w trzech wycieczkach całodniowych. W czerwcu byli w Tomaszowie 
Mazowieckim, wzięli udział w uroczystości z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Również w czerwcu 
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy połączonej z rejsem po Zalewie Zegrzyńskim i udziałem  
w warsztatach tanecznych z uczestnikami You Can Dance w Jachrance. W sierpniu w ramach 
poznawania kultury i tradycji łowickiej, uczestniczyli w wycieczce do Łowicza i Maurzyc. 
 
Organizowano spotkania i zajęcia integracyjne z pozostałymi świetlicami Caritas – wspólne msze święte 
i nabożeństwa, wycieczki (Tomaszów, Warszawa, Łowicz), międzyświetlicowy konkurs wiedzy o Łodzi, 
zabawa Andrzejkowa itp.  
 
Prowadzono zajęcia z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności społecznych (profilaktyka, 
komunikacja interpersonalna, kultura osobista i zasady savoir vivre, bezpieczeństwa, współpraca  
i współdziałanie, uzależnienia itp.). W okresie wakacji (lipiec – sierpień) realizowano projekt w ramach 
edukacji matematycznej „Ma tematyczne spotkania”. Przeprowadzono cykl 8 spotkań edukacyjnych 
poświęconych matematyce w obszarach: jednostki miar, figury geometryczne, powierzchnie figur, 
bryły, symetria. Projekt zakończono grą miejską podsumowującą zdobytą wiedzę. W okresie od 
września do grudnia podopieczni świetlicy uczestniczyli w projekcie PEPINIERA, w ramach którego we 
wszystkie soboty uczestniczyli w warsztatach zgodnie z harmonogramem: informatycznych, w treningu 
twórczości oraz w warsztatach z doradztwa zawodowego. Dodatkowo brali udział w zorganizowanych 
raz w miesiącu wyjściach kulturalno-edukacyjnych do wybranych obiektów: kina, teatr Arlekin, 
Experymentarium itp. 
 
Praca z rodziną w tym wsparcie rodziny w sytuacji trudnej – umożliwiono rodzinom korzystanie  
z holistycznej pomocy i wsparcia udzielanej przez Caritas w obszarze działalności statutowej 
(poradnictwo, pomoc materialna, żywnościowa). Zależnie od potrzeb zaopatrywano podopiecznych  
w ich rodziny w przedmioty niezbędne do zajęć szkolnych, odzież, obuwie, żywność.  Współpracowano 
z rodzinami w rozwiązywaniu ich problemów. W sytuacjach przekraczających kompetencje 
pracowników świetlicy, kierowano ich do specjalistów bądź innych instytucji udzielających określonych 
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form pomocy. Włączano dzieci z grupy ryzyka w działalność społeczną: powierzano im zadania 
organizacyjne wymagające współpracy i współdziałania poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, 
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz dbałości o swoje miejsce i jego najbliższe sąsiedztwo: 
udział wychowanków w akcjach Caritas: Jałmużna Wielkopostna, dystrybucja Gazety „Bez Reszty”, 
sprzątanie przestrzeni miejskiej w najbliższej okolicy, nauka zasad dbania o środowisko, wpajanie 
nawyków kulturalnych związanych z funkcjonowaniem w otoczeniu.  
 

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  
 
Głównym celem Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest pomoc 
osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, w tym niepełnosprawnym w zaistnieniu na rynku 
pracy, poprzez określenie ich predyspozycji zawodowych, celów, stopnia motywacji oraz możliwości 
doskonalenia się. Cel ten jest realizowany poprzez: 
- prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego jak i grupowego mającego na celu wspieranie 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wyborze zawodu, a także 
przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych poprzez pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych  
i przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych; 
- prowadzenie działań o charakterze psychologicznym: poradnictwo indywidualne i grupowe mające na 
celu podniesienie samooceny i motywacji niezbędnej w procesie poszukiwania zatrudnienia; 
- pośrednictwo pracy: nawiązywanie współpracy z pracodawcami poszukującymi pracowników, 
wyszukiwanie ofert pracy w Internecie; 
- szkolenia zawodowe dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. 
 
Od stycznia do grudnia Ośrodek czynny był codziennie w godzinach 8:00-18:00. Od początku 
funkcjonowania Ośrodka łącznie zarejestrowaliśmy 3752 osoby. W 2016 zarejestrowano 90 osób i tyle 
samo skorzystało z poradnictwa zawodowego. 15 pracodawców objęto wsparciem w zakresie 
doradztwa personalnego. 20 osób podjęło zatrudnienie w tym 10 na postawie stosunku pracy (m.in. na 
stanowiskach: sprzedawców sklepowych, magazynierów, pracowników biurowych). Od marca do 
grudnia w Ośrodku w ramach umów o pracę zatrudnionych było 3 pracowników merytorycznych:  
2 doradców zawodowych i 1 psycholog. 

 
Projekty realizowane przez Ośrodek: 
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 
Wspieranie funkcjonowania grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – projekt współfinansowany 
ze środków Miasta Łódź 
- „Integracyjne Kółko Teatralne 2” projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi). 
- „Pomysł na siebie” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
 

Głównym celem Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 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 Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

 
W ramach rehabilitacji zawodowej 2016 roku podjęto działania, których efektem było podwyższenie 
samodzielności pracowników w Zakładzie i zwiększenie ich szans na otrzymanie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy. Ściśle powiązana z rehabilitacją zawodową niepełnosprawnych pracowników 
była rehabilitacja społeczna, której celem było wyposażenie w wiedzę i kompetencje społeczne 
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niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. W celu osiągnięcia jak 
najlepszych rezultatów  rehabilitacja zawodowa i społeczna  w szczególności obejmowała: 
- spotkania indywidualne podczas, których poruszane były tematy związane z: rozwojem zawodowym 
pracowników i sposobem postrzegania siebie jako pracownika, organizacją wykonywanej pracy, 
samooceną, rozszerzeniem samowiedzy szczególnie w zakresie znajomości własnych zasobów, potrzeb, 
wartości, możliwości podnoszenia kwalifikacji, zaradnością osobistą i aktywnością własną, 
kształtowaniem  i wzmacnianiem zachowań i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  
w rolach zawodowych i społecznych, radzeniem sobie z napięciem emocjonalnym i lękiem, oraz 
umiejętnością rozwiązywania konfliktów w najbliższym otoczeniu. W trakcie spotkań indywidualnych 
prowadzono również rozmowy odnoszące się do sytuacji życiowej i rodzinnej. W efekcie tych działań 
dla każdego niepełnosprawnego pracownika zostały opracowane i uaktualnione Indywidualne 
Programy Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej. 
- spotkania grupowe  mające formę warsztatową obejmującą następującą tematykę: wartości 
związanych z pracą, umiejętności  pracy i współżycia w grupie, role grupowe, radzenie sobie ze stresem 
sobie z konfliktem,  rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania siebie, umiejętności 
komunikacyjnych, punktualność i obowiązkowość jako wartość i postawa pracownika, cel i jego 
realizacja, odpowiedzialność zawodowa, zarządzania czasem pracy. W ramach spotkań grupowych 
odbyły się również trzy spotkania mające na celu podniesienie poziomu motywacji osób objętych 
rehabilitacją zawodową i społeczną: warsztat pozytywnego myślenia i wzmacniania celów – 
poprowadzony przez psychologa Sebastiana Stasiulewicza, szkolenie motywacyjne -  przeprowadzone 
przez Tomasza Bilickiego z Fundacji Innopolis, spotkanie z przedstawicielami Sportowego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Start. 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych - pracownicy niepełnosprawni zakładu uczestniczyli  
w wewnętrznych oraz zewnętrznych kursach i szkoleniach. Tematyka szkoleń była dostosowana do 
Indywidualnych Planów Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej. Szkolenia wewnętrzne dotyczyły: obsługi 
ksero, produkcji pieczątek, podstaw obsługi komputera, obsługi programów WORD, EXCEL, COREL. 
Łącznie w szkoleniach wewnętrznych wzięło udział 15 pracowników zakładu. Szkolenia wewnętrzne 
prowadzone były przez osoby niepełnosprawne  zatrudnione w zakładzie co pozwoliło im dodatkowo 
ćwiczyć  umiejętności komunikacyjne, umiejętności pracy z drugą osobą, umiejętność organizacji pracy 
własnej.  Zrealizowane w 2016 r. szkolenia zewnętrzne to: Html i wordpress – 3 osoby, Corel Draw – 
podstawy – 1 osoba, techniki sprzedaży – 3 osoby, język angielski – 12 osób, Grooming-  kurs I stopnia – 
1 osoba. W 2016 roku przeprowadzono łącznie około 260 godzin szkoleń zewnętrznych  
 i wewnętrznych. 
 
W 2016 r. 3 pracowników zakończyło naukę: 1 osoba ukończyła LO dla dorosłych, 1 osoba zdała 
egzamin zawodowy w szkole policealnej, 1 osoba obroniła tytuł licencjata, zaś 1 osoba kontynuowała 
naukę na studiach wyższych.  
 
Inne działania zmierzające do usamodzielnienia i ukierunkowania zawodowego pracowników 
niepełnosprawnych pełniące funkcję treningu zachowań w sytuacjach pracy i przystosowania do jej 
wymagań. W ramach tych działań aktywność pracowników niepełnosprawnych pobudzana była 
poprzez  realizowanie codziennych zadań i zleceń wykonywanych w zakładzie. Zadania te były 
przydzielane zgodnie z predyspozycjami oraz posiadanymi zdolnościami. W doborze zadań 
uwzględniano także poziom i rodzaj wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń zawodowych. Zdolności  
i predyspozycje rozpoznawano poprzez codzienną obserwację pracowników przez kadrę Zakładu.  
W trakcie wykonywania prac w Zakładzie pracownicy niepełnosprawni nabywali umiejętności 
zawodowe w zakresie: grafika, administratora stron www, handlowca i e-marketingu, fotografa, 
szwaczki. 
 
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, udział w targach i kiermaszach.  
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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, utrzymywania dobrej atmosfery i współpracy w grupie, samodzielności w wykonywaniu zadań. 

 
Udział niepełnosprawnych pracowników w imprezach okolicznościowych organizowanych w Zakładzie 
oraz w akcjach, kiermaszach, targach i imprezach organizowany  poza Zakładałem takich jak: kolportaż 
gazet „ Bez reszty” Caritas Archidiecezji Łódzkiej, kiermasz w ramach targów Ekonomii Społecznej, targi 
rehabilitacyjne, czynny  udział w konferencji na temat bezdomności, kiermasz świąteczny w PwC  
w Warszawie, pomoc w pakowaniu prezentów w ramach akcji „Serce na gwiazdkę” Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej, wycieczka do Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego, wyjście do teatru muzycznego 
na przedstawienie” Powróćmy jak za dawnych lat”, śniadanie wielkanocne w zakładzie, spotkanie 
wigilijne w zakładzie. 

 
W efekcie podejmowanych działań pracownicy niepełnosprawni w widoczny sposób poprawili swoje 
umiejętności społeczne, wzrosło też zaangażowanie w pracę zakładu. Najważniejszym efektem jest 
znalezienie przez 3 niepełnosprawnych pracowników zakładu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
 
Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych polega na działaniach, których zadaniem jest 
przywrócenie i utrzymanie pełnej (o ile jest to osiągalne w danym schorzeniu), lub możliwie wysokiej 
sprawności fizycznej, przy aktywnym udziale tych osób, w celu osiągnięcia najwyższego poziomu 
niezależności funkcjonalnej, poprawy jakości życia i integracji społecznej. 
 
Plan rehabilitacji leczniczej w  Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej na rok 
2016 zakładał następujące cele: osiągnięcie i utrzymanie możliwie najwyższego poziomu sprawności 
fizycznej, osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samoobsługi (lokomocja oraz czynności 
manualne), profilaktykę zmian wynikających z obniżonej aktywności ruchowej (profilaktyka 
powstawania przykurczy stawowych, zaników mięśni). 
 
Powyższe cele były realizowane poprzez czynne uczestnictwo niepełnosprawnych pracowników 
zakładu w zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wszystkie zajęcia odbywały się w godzinach pracy 
(nie wliczane do czasu pracy), według ustalonego harmonogramu. Harmonogram zajęć uwzględniał 
czas przeznaczony na rehabilitację leczniczą według Indywidualnych Planów Usprawniania oraz był on 
dostosowany do aktualnych zamówień i zobowiązań Zakładu. 
 
Miejscem prowadzenia zajęć była sala rehabilitacyjna, znajdująca się na terenie zakładu  
pracy, która wyposażona była w UGUL z pełnym osprzętem, ATLAS do ćwiczeń oporowych, tor do nauki 
chodzenia, kolumna przyścienna z zestawem ciężarkowo – bloczkowym, tablice do ćwiczeń 
manualnych, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego, 
trenażery równowagi, bieżnia elektryczna, drabinki i materace, parapodium, lampa Sollux, rotor 
elektryczny do kończyn górnych i dolnych AlterEko, crosstrainer Kettler Skylon 3, Lustro 
posturograficzne, fotel masujący MILAN, rower stacjonarny Kettler Golf P, aparat do pomiaru ciśnienia 
Beurer (automatyczny, naramienny). 
 
Rehabilitacja lecznicza przebiegała w oparciu o badanie wstępne w przypadku osób nowo 
zatrudnionych w zakładzie na podstawie którego powstawał Indywidualny Plan Usprawniania oraz 
iindywidualny plan usprawniania dostosowany do nadrzędnych problemów ograniczonej sprawności 
funkcjonalnej, aktualnych potrzeb i stanu ogólnego osobno dla każdego z pracowników. Badanie 
wstępne odbywało się po podpisaniu przez pracownika umowy o pracę i dostarczeniu zaświadczenia 
od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej na terenie zakładu pracy. Zabiegi 
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wykonywano poprzez dobór odpowiednich metod i technik terapeutycznych. W zakresie kinezyterapii 
stosowano zabiegi o działaniu miejscowym oraz ogólnym. 
 
Do najczęściej stosowanych zbiegów o charakterze miejscowym należą ćwiczenia bierne, ćwiczenia 
czynno- bierne, ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia  czynne wolne, 
ćwiczenia czynne oporowe, ćwiczenia prowadzone, inne formy działań: 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, trening na crosstrainerze, ćwiczenia z użyciem rotora 
elektrycznego szczególności dla osób poruszających się na wózku, ćwiczenia w torze do nauki chodu, 
ćwiczenia zmiany pozycji z nauką przesiadania z wózka na leżankę, pionizację z wykorzystaniem 
parapodium. 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 30 - 40min/os/dzień.  
 
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). 
 
Okresowej ocenie rehabilitacji leczniczej poddawano: frekwencję na zajęciach oraz motywację do 
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 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). 
 
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 motywację do podejmowania większego wysiłku w pracy nad samym 
sobą, motywację do korzystania z profesjonalnej pomocy. 
 

PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ I KUCHNIA SPOŁECZNA 

 
Głównym zadaniem Punktu Pomocy Charytatywnej (PPCh) i Kuchni Społecznej jest udzielanie pomocy 
doraźnej osobom najuboższym. Podopieczni PPCh i Kuchni to osoby i rodziny z grup wykluczonych 
społecznie, a zwłaszcza: bezdomni, chorzy i niepełnosprawni, mający niskie dochody, rodziny 
wielodzietne, samotni rodzice, bezrobotni, dotknięte problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki) lub 
współuzależnienia, ofiary klęsk żywiołowych. 
W roku 2016, podobnie jak w latach ubiegłych zaobserwowano duże zapotrzebowanie społeczne na 
pomoc ze strony PPCh, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, bezdomnych i opuszczających 
zakłady karne, bezrobotnych a także rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
Kolejną grupą podopiecznych PPCh byli uchodźcy – głównie ze Wschodu - Ukrainy, Czeczeni, 
Kazachstanu oraz mniejszości narodowe np. Romowie. 
Oferta form pomocy wyczerpywała oczekiwania i potrzeby podopiecznych, ale też w jak największym 
stopniu pomagała w ich usamodzielnianiu i przeciwdziałała dalszej deprywacji.  Działania  prowadzone 
były na terenie całej archidiecezji. 
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Działania realizowane w 2016 roku to między innymi: rozpoznawanie faktycznych 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; 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, pod hasłem „Kościół w służbie ubogim”; realizowano projekty na 
rzecz podopiecznych (np. pomocy żywnościowej FEAD,  embargo); realizowano projekty dotyczące 
pomocy osobom bezdomnym, wychodzącym z bezdomności, niepełnosprawnym, a zwłaszcza  
rodzinom z dziećmi, w tym głównie wielodzietnym; w ramach aktywizacji społecznej angażowano 
podopiecznych w wolontariat – w 2016 roku w PPCh i Kuchni Społecznej pomagało 11 osób; 
zorganizowano wyjazd do Częstochowy dla osób bezdomnych i uzależnionych w ramach corocznej 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych. Uczestników wspierał terapeuta uzależnień; umacniano 
działania grupy wsparcia AA „RAZEM” m.in. poprzez  wyjazd rekolekcyjno-formacyjny do Drzewocin  
oraz umożliwienie skorzystania z konsultacji  terapeuty uzależnień i psychologa; umożliwiano 
podopiecznym korzystanie z prysznica i pralki; wydawano paczki okolicznościowe (z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia); do dyspozycji podopiecznych pozostawali w ramach dyżurów 
następujący specjaliści: prawnik, pracownik socjalny, psycholog, terapeuta uzależnień i  kurator 
sądowy; ściśle współpracowano z Ośrodkiem 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; osobom starszym i niepełnosprawnym –  
w ramach realizowanego projektu - zaproponowano wspólne wyjście do  kina i planetarium; 
zaproszono podopiecznych na wspólną wigilię.  
Realizowano działania zwiększające efektywność pracy PPCh między innymi: pozyskiwano sponsorów  
i darczyńców; nawiązano lub kontynuowano współpracę z instytucjami:  parafie, Parafialne Zespoły 
Charytatywne Caritas, Szkolne Koła Caritas, Ośrodki Pomocy Społecznej, zakłady pracy – ofiarodawcy, 
poradnie leczenia uzależnień, schroniska i noclegownie, sądy rejonowe, kancelarie adwokackie, Dom 
Samotnej Matki, Domy Dziecka, 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: 
Dwukrotnie (w marcu i w grudniu) przeprowadzono akcję zbiórki żywności w  sklepach sieci Biedronka  
i innych na terenie całej archidiecezji; zapewniono wakacje dla 20 dzieci z najbardziej zagrożonych 
deprywacją rodzin; przeprowadzono akcję „Tornister pełen uśmiechu” w parafiach całej Archidiecezji; 
podopieczni PPCh  oraz pieczy zastępczej MOPS uczestniczyli w akcji Serce na gwiazdkę 
Punkt Pomocy Charytatywnej w 2016 objął wparciem ponad 10 000 osób  z terenu całej archidiecezji 
łódzkiej; wydano z kuchni społecznej 107472 posiłki -  w tym dla podopiecznych domów dziennego 
pobytu, świetlic środowiskowych oraz podopiecznych punktu pomocy charytatywnej; przekazano  ok. 
25 000 kg artykułów spożywczych w tym  warzywa owoce w ramach embarga; w ramach realizacji 
programu dla osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności wydano paczki przemysłowe 
zawierające m. in. artykuły gospodarstwa domowego, obuwie, odzież, artykuły higieniczne dla ponad 
172 osób;  zakupiono opał dla  70  osób; z wypoczynku letniego w Drzewocinach skorzystało 20 dzieci; 
dary  ze zbiórek żywności w marketach  - w ilości  ok. 40 ton zostały rozdysponowane wśród 6 000 
osób – mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej –podopiecznych Zespołów Parafialnych Caritas, Szkolnych 
Kół Caritas i Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas,  przygotowano ponad 178 paczek z odzieżą 
używaną, przygotowano 100  paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i 100 paczek z okazji Bożego 
Narodzenia; w ramach akcji Caritas  „Tornister pełen uśmiechu” wydano wyprawki szkolne dla ponad 
300 uczniów / od klasy „0” do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej/ - podopiecznych punktu,  
w spotkaniach grupy AA „ Razem” brało udział około 20  osób; wydano na potrzeby innych instytucji 
(szpitale, domy dziecka, schroniska, hostele , noclegownie, SKC) ok. 400 kg odzieży, pościeli i obuwia. 
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MAGAZYN  POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ I RZECZOWEJ 
 

Głównym zadaniem Magazynu Caritas  jest pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie zgromadzonych 
artykułów. Magazyn realizował Program EMBARGO 2016. W ramach programu przyjęto do magazynu 
jabłka o łącznej wadze 28 400 kg. Jabłka rozdysponowano dla  15 podmiotów z archidiecezji łódzkiej, 
dotarły one do około 2 340 osób. W marcu 2016 w wyniku zbiórki „Tak, pomagam” dostarczono do 
magazynu żywność o łącznej wadze  6 340 kg i wartości około 44 500 zł. Żywność została 
posegregowana według asortymentu  i terminów ważności.  W ramach Wielkanocnej Akcji Caritas  
przyjęto do magazynu 5 800 szt. chlebków miłości o wartości 2 958 zł; baranków 6 120 szt. o wartości  
5 446,80 zł, świec pisanek 5 120 szt. o wartości 24 600 zł, świec paschalików  3 100 szt. o wartości 7 180 
zł. Od sierpnia 2016 r. rozpoczęto realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (FEAD) 
Podprogram 2016. W związku z powyższym do magazynu do końca roku dostarczono 41 100 kg na 
kwotę 133 410,56 zł. W ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 2016 r. przyjęto do magazynu 
różne rodzaje świec w ilości 62 880 szt. o wartości 192 335 zł. W ramach akcji „Serce na gwiazdkę” 
Magazyn przygotował na regałach asortyment artykułów spożywczych i rzeczowych  (zabawki, artykuły 
biurowe, kosmetyki, ubrania itp. ) na około 1 200 paczek dla dzieci oraz 500 paczek rodzinnych  
z ubogich rodzin. W ww. akcję włączyły się również dzieci ze Szkolnych Kół Caritas poprzez zbiórkę 
słodyczy w szkołach. Zebrano ok. 1 100 kg.  W 2016 roku pozyskano również odzież używaną o wartości 
ok.  71 000 zł, artykuły żywnościowe o wartości ok. 183 000 zł, artykuły rzeczowe i przemysłowe  
o wartości około 218 000 zł. 
 

NZOZ CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ HOSPICJUM DOMOWE I PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 

 
W roku 2016 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielano świadczeń zdrowotnych  
w formie hospicjum domowego dla dorosłych oraz poradni medycyny paliatywnej. Realizacja kontraktu 
dla poszczególnych rodzajów świadczeń w 2016 przedstawiała się następująco: 
 

Świadczenia Kontrakt Realizacja Realizacja w % 
Osobodzień w hospicjum domowym 15771 15601 98,92 

Porada w poradni medycyny paliatywnej 434 422 97,24 
 

 
W 2016 roku hospicjum domowe objęło opieką 231 pacjentów. W poradni medycyny paliatywnej było 
zarejestrowanych 157 pacjentów. Łącznie udzielono wszystkim pacjentom 8078 porad, zabiegów  
i konsultacji zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół złożony z: lekarzy, pielęgniarek, 
fizjoterapeutów, psychologa i pracownika socjalnego. Pacjenci mieli zapewniony bezpłatny transport 
sanitarny, badania diagnostyczne oraz dostęp do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego  
i rehabilitacyjnego (łóżka, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie  
i toaletowe, ssaki, inhalatory). Pacjenci oprócz pomocy medycznej i socjalnej mogli korzystać ze wsparcia 
kapłana oraz wolontariuszy przeszkolonych w pielęgnacji ciężko chorych. 
Prowadzono grupy wsparcia dla osób w żałobie i osieroconych, w których uczestniczyło łącznie 60 osób 
spośród rodzin pacjentów, którzy odeszli. Zorganizowano również dla nich 2-dniowe wyjazdowe warsztaty 
prowadzone przez psychologa oraz 6 spotkań poprzedzonych mszą świętą za zmarłych, a także 
ogólnodiecezjalną mszę świętą w łódzkiej archikatedrze. W celu zapewnienia personelowi  
i wolontariuszom odpowiedniego przygotowania do pracy z ciężko chorymi przez cały rok prowadzono 
cykliczne szkolenia oraz spotkania formacyjne w tym: 
10-miesięczny kurs dla kandydatów na wolontariuszy; 8 wykładów doszkalających, 10 spotkań dla 
wszystkich wolontariuszy poprzedzonych adoracją Najświętszego Sakramentu, 3 wyjazdowe dni skupienia 
oraz pielgrzymkę rocznicową.    
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Zrealizowano projekt „Zapewnienie kompleksowego wsparcia społecznego i medycznego pacjentom 
wymagającym opieki paliatywnej w ramach NZOZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej” współfinansowany ze 
środków Zarządu Województwa Łódzkiego.  
 

NZOZ INTEGRACYJNY OŚRODEK LECZEŃ I REHABILITACJI IM. JANA PAWŁA II 
 

W roku 2016 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzono poradnię 
psychologiczną, otolaryngologiczną dla dzieci i dorosły, neurologiczną, audiologiczną oraz 
logopedyczną. Realizacja kontraktu dla poszczególnych poradni w 2016 przedstawiała się następująco: 
 

Świadczenia Kontrakt Realizacja Realizacja w % 

Psychologia 13548 13568 100,14 

Audiologia 19706,45 19943 98,8 

Logopedia 15204 15224 100,13 

Otolaryngologia 14724 14724 100 

Otolaryngologia dziecięca 17404 17403,5 99,99 

Otolaryngologia – świadczenia zabiegowe 11404 11403 99,99 

Neurologia 14101,45 14029 100,51 

 
W 2016 roku odnotowano ogółem 12766 porad, w tym dzieciom 4183, osobom w wieku 65 lat i więcej 
3682, kobietom 7849.  Prowadzona była również poradnia protetyczna, której celem był dobór  
i sprzedaż aparatów słuchowych. W 2016 roku sprzedano 83 aparaty słuchowe. 
 

DZIAŁ MARKETINGU SPOŁECZNEGO 

 

Głównym zadaniem działu jest organizowanie akcji pomocowych (wsparcie konkretnych osób, zebranie 

środków w celu finansowania działań charytatywnych), a także promowanie dzieł charytatywnych 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

 

W 2016 przeprowadzono następujące działania: 

- XXIV Światowy Dzień Chorego 2016. W czwartek, 11 lutego 2016 roku, obchodzony był XXIV 

Światowy Dzień Chorego. W 2016 roku święto miało szczególny charakter ze względu na ogłoszony  

8 grudnia 2015 roku Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Łódzka Caritas przygotowała na Dzień 

Chorego obrazki z uczynkami Miłosierdzia, które przekazane zostały chorym - podopiecznym placówek 

Caritas oraz chorym w łódzkich szpitalach i hospicjach.  

- Łódzka Caritas rozliczy Twój PIT. Od 15 lutego 2016 roku, w 7 placówkach Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej w Łodzi przyjmowane były dokumenty do rozliczenia podatku za 2015 rok. Oprócz rozliczenia 

podatku i przekazania 1%, Caritas przesyłała rozliczoną deklarację do urzędu skarbowego drogą 

elektroniczną. 

- Jałmużna wielkopostna 2016. W ramach akcji przygotowano 30 tysięcy tekturowych skarbonek.  Przez 

cały okres Wielkiego Postu wierni wrzucali do nich datki na rzecz potrzebujących. Zebrane pieniądze 

przeznaczone były na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych. Jałmużna Wielkopostna zorganizowana 

była w naszej diecezji po raz 11. U progu Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, we wszystkich 

kościołach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona została zbiórka do puszek na charytatywną 

działalność Caritas. 

- X Zbiórka żywności Caritas. W piątek i sobotę, 4 i 5 marca 2016 roku, została zorganizowana Zbiórka 

Żywności Caritas w Polsce. Na terenie naszej archidiecezji zbiórkę przeprowadzono w 80 sklepach sieci 

http://www.caritas.lodz.pl/?art=4b7deebcd8a8b46b584dd1e88d9b3aca
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m.in. Biedronka, Kaufland, Carrefour, Piotr i Paweł, Mila oraz Polomarket w Łodzi, Pabianicach, 

Tomaszowie Mazowieckim,  Łasku,  Konstantynowie, Bełchatowie, Ksawerowie, Zgierzu,  Strykowie, 

Poddębicach, Piotrkowie Trybunalskim, Tuszynie, Moszczenicy, Koluszkach, Dobroniu, Brzezinach  

i Rzgowie. W naszej archidiecezji w zbiórkę zaangażowało się 800 wolontariuszy z Parafialnych 

Zespołów i Szkolnych Kół Caritas. 

- Wielkanocne Dzieło Caritas 2016. 5800 Chlebków Miłości, 6120 wielkanocnych baranków z białej 

czekolady oraz 8220 wielkanocnych świec – paschalików i woskowych pisanek zostało przygotowanych 

w ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas 2016. Chlebki, baranki i świece rozprowadzane były  

w parafiach archidiecezji łódzkiej oraz szkołach, w których działają Szkolne Koła Caritas. Pieniądze 

pozyskane z akcji podzielono pomiędzy parafie, szkoły i Caritas, by wspomóc na święta najbardziej 

potrzebujących.  

- Bez Reszty 2016.  W gazecie zamieszczono m.in. relację z budowy Domu Seniora "Pomocna Dłoń"  

w Kaszewicach, czy zaproszenie do ośrodka Caritas w Drzewocinach. Były też stałe rubryki - najnowsze 

wieści z Caritas, przepisy kulinarne i krzyżówka. "Bez Reszty" ukazała się po raz szósty, 16 marca 2016 

roku. Pismo dystrybuowane było na kilkudziesięciu najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach Łodzi oraz 

okolicznych miast, a także w parafiach archidiecezji łódzkiej. Jego nakład wynosi 50 tysięcy 

egzemplarzy. 

- 72. Tydzień Miłosierdzia. W dniach 3-10 kwietnia 2016 roku Kościół w Polsce przeżywał 72. Tydzień 

Miłosierdzia. Przebiegał on pod hasłem, które wynikało z Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża 

Franciszka: „Miłosierni jak Ojciec”. II Niedziela Okresu Wielkanocnego rozpoczyna w Polsce Tydzień 

Miłosierdzia. Celem Tygodni Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na 

potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych.  

- XIII Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  

w Krakowie Łagiewnikach. W dniu 9 kwietnia 2016 roku pod hasłem "Słudzy miłosierdzia" odbyła się 

XIII Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

Łagiewnikach. Spotkali się na niej przedstawiciele 26 diecezjalnych Caritas z całej Polski. Archidiecezja 

łódzka reprezentowana była przez liczną grupę prawie 300 pielgrzymów z Łodzi, Pabianic, Zgierza, 

Ksawerowa, Rzgowa, Dobronia i Kaszewic. Tworzyli ją członkowie Parafialnych Zespołów Caritas, dzieci 

i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas, wolontariusze indywidualni działający we współpracy z Biurem 

Wolontariatu oraz osoby znajdujące się pod opieką Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas. 

Pielgrzymom towarzyszyli księża dyrektorzy, kapłani współdziałający w parafiach z grupami Caritas  

i pracownicy Biura Wolontariatu. 

- Dzieci w Oknach Życia – 22 kwietnia 2016 roku, o godz. 15:20, w domu Sióstr Urszulanek w Łodzi, przy 

ul. Obywatelskiej 60 znaleziono dziewczynkę. Siostry nadały jej imiona Maria Urszula. 19 maja 2016 

roku, o godz. 14:13, w domu Sióstr Urszulanek w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 60, znaleziono 

dziewczynkę.  Siostry nadały jej imiona Wiktoria Maria. To już ósme dziecko, które zostało znalezione w 

Oknach Życia na terenie archidiecezji łódzkiej. 23 października 2016 roku, o godz. 14:15, w domu Sióstr 

Salezjanek w Piotrkowie Trybunalskim znaleziono chłopca. 

- Piknik dla dzieci "Bądźmy razem" 2016. 2 czerwca 2016 roku, w godzinach 10:00 – 14:00, w Parku  

im. Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu, na terenie przylegającym do muszli koncertowej łódzka Caritas 

zorganizowała piknik dla dzieci „Bądźmy razem”. Podczas imprezy wolontariusze Szkolnych Kół Caritas 

pobiegli w V Biegu Charytatywnym „Biegnijmy z pomocą”. Uzyskane z biegu pieniądze w połowie 

przeznaczone zostały na wsparcie leczenia i rehabilitacji małej Laury, która urodziła się z zespołem 

Aperta. Pozostałą część Szkolne Koło Caritas przeznaczyły na wyznaczony przez siebie cel 

charytatywny. 
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- Kolonie letnie Caritas 2016. Zorganizowano dwa turnusy kolonijne pod hasłem „Tropiciele Świętej 

Księgi”. Dzieci i młodzież zostały zaproszone na wędrówkę w świat Biblii, wykorzystując warsztat  

i narzędzia detektywistyczne.  Odkrywając świat Starego i Nowego Testamentu uczestnicy zapoznawali 

się nie tylko z treściami zawartymi w Piśmie Świętym, ale odkrywali też wiele tajemnic otaczającego 

nas świata, które swoje źródło lub inspirację mają w Biblii. Wypoczynek letni organizowany był dla 

dzieci w wieku 7 - 15 lat.  

- Finał ŚDM 2016 w Łodzi - byliśmy tam! 24 lipca 2016 roku w Atlas Arena w Łodzi odbyło się spotkanie 

kończące diecezjalny etap Światowych Dniach Młodzieży 2016 w archidiecezji łódzkiej. Po liturgii 

wszyscy spożyli posiłek, który wydawali pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz 

pracownicy firmy Fabryka Przysmaków & Garden Party Catering.  

- Tornister pełen uśmiechów 2016. Celem akcji było skompletowanie i przekazanie najuboższym 

dzieciom z archidiecezji łódzkiej wyprawek szkolnych. Akcję prowadziliśmy we współpracy z parafiami. 

Do 42 parafii archidiecezji łódzkiej trafiło 1500 pustych tornistrów. Przez cały sierpień parafianie mogli 

odbierać tornistry i wypełniać je artykułami szkolnymi. Każdy plecak i tornister oznaczony był imieniem 

dziecka oraz zawierał listę niezbędnych artykułów szkolnej wyprawki. Wypełnione tornistry trafiły  

z powrotem do parafii pod koniec sierpnia. 25 z 30 przekazanych do parafii plecaków pozostało dla 

uczniów z terenu parafii, reszta przeznaczona została dla najmłodszych podopiecznych Punktu Pomocy 

Charytatywnej łódzkiej Caritas.  

- Szkolne Koła Caritas na Dzień Papieski 2016.  9 października 2016 roku, z okazji XVI Dnia Papieskiego, 

wolontariusze z 49 Szkolnych Kół Caritas dystrybuowali papieskie kremówki. Złożone przy tej okazji 

ofiary przeznaczone zostały na działalność Szkolnych Kół Caritas i formację wolontariuszy 

Caritas. Kremówki papieskie były dostępne w 47 parafiach w Łodzi i okolicznych 

miejscowościach. Rozprowadzono 18 tysięcy ciastek. 

- Kościół w służbie ubogim 2016. 17 października 2016 roku, łódzkie organizacje kościelne zajmujące 

się ubogimi – Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, Stacja Opieki Środowiskowej 

Konwentu Bonifratrów w Łodzi i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości w Łodzi – po raz piąty 

zorganizowały łódzkie obchody Dnia Walki z Ubóstwem pod hasłem „Kościół w służbie ubogim”.  

Co roku do organizacji dnia włączają się również klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, 

a w tym roku do organizatorów dołączyło łódzkie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.  

O godz. 12.00 w łódzkiej archikatedrze odprawiona została msza święta dziękczynna za tych, którzy 

prowadzą dzieła miłosierdzia. Liturgii przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. Na zakończenie liturgii 

młodzi wolontariusze naszych organizacji zostali posłani na ulice Łodzi, by częstować przechodniów 

kromką chleba. Po mszy świętej nasze organizacje wydały na Placu Katedralnym ciepły posiłek –  

2 tysiące porcji zalewajki z kiełbasą. 

- Uczynki Caritas - cykl filmów o uczynkach miłosierdzia. Na zakończenie Roku Miłosierdzia Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej i Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej przygotowali cykl filmów o uczynkach 

Miłosierdzia. W jedenastu odcinkach zaprezentowano codzienną działalność charytatywną Caritas  

i innych instytucji charytatywnych łódzkiego Kościoła. Komentarze do uczynków przygotował 

o. Egidiusz Włodarczyk OFM, Misjonarz Miłosierdzia. 

- Anioł Miłości Bliźniego 2016. 16 listopada 2016 roku, podczas uroczystości ku czci Najświętszej Maryi 

Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, w kaplicy ośrodka Caritas w Drzewocinach, 

wolontariuszka łódzkiej Caritas – p. Małgorzata Sabela - uhonorowana została nagrodą Anioł Miłości 

Bliźniego. Ta coroczna indywidualna nagroda, przyznawana przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 2005 

roku, ma na celu wyróżnienie osoby fizycznej lub instytucji, która promuje postawę miłości bliźniego. 

Pani Małgorzata Sabela była wolontariuszem Caritas Archidiecezji Łódzkiej w latach 1996 – 2015.   
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W latach 1996 – 2000 pełniła funkcję wychowawcy kolonijnego na koloniach letnich Caritas w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Drzewocinach. W kolejnych latach pani Małgorzata pełniła funkcje 

zastępcy kierownika i kierownika kolonii Caritas w Drzewocinach.  

- Serce na gwiazdkę 2016. W grudniu 2016 roku, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała po raz  

14. akcję charytatywną „Serce na gwiazdkę”. Za pośrednictwem Świętego Mikołaja i pomagających mu 

Aniołów, dostarczyliśmy prezenty bezpośrednio do domów 1200 dzieci z 550 rodzin wielodzietnych  

i ubogich, w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Łasku, Pabianicach, 

Aleksandrowie Łódzkim i Zelowie. Wolontariusze Caritas odwiedzali dzieci w ich domach i przynosili 

gwiazdkowe prezenty. W ramach tegorocznej akcji Serce na Gwiazdkę gwiazdkowe prezenty wręczali 

dzieciom patroni honorowi akcji: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, 

Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi, Pan Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki i Pan Witold 

Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego. 

- Caritas i Centrum Handlowe Guliwer dla dzieci. W dniach 16 – 18 grudnia 2016 roku Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej i Centrum Handlowe Guliwer w Łodzi, przy ul. Kolumny 6/36, zorganizowali akcję 

charytatywną "Drzewko serc". Celem akcji było zebranie zabawek i pieniędzy na przygotowanie 

prezentów świątecznych dla dzieci, będących pod opieką łódzkiej Caritas. Każdy, kto w dniach zrobił 

zakupy w C.H. Guliwer mógł włączyć się w akcję i zostać Świętym Mikołajem. Wystarczyło wpisać  

na kuponie, który był dostępny u wolontariuszy Caritas, numer paragonu i wrzucić kupon do skarbonki. 

Za każdy wrzucony kupon, Centrum Handlowe Guliwer przekazało 1 zł na prezenty dla dzieci. Klienci 

mogli również zabrać z choinki serduszko, na którym widniało imię i wiek dziecka, zakupić prezent dla 

wybranego malucha i zostawić pod choinką. Akcję można było również wesprzeć wrzucając datki  

do skarbonki Caritas. 

- XI Zbiórka Żywności Caritas. 9 i 10 grudnia 2016 roku, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała 

kolejną, jedenastą, zbiórkę żywności w ramach Zbiórki Żywności Caritas w Polsce. Na terenie 

archidiecezji zbiórka została przeprowadzona w 90 sklepach sieci m.in. Biedronka, Kaufland, Carrefour, 

Tesco oraz Polomarket w Łodzi, Pabianicach, Tomaszowie Mazowieckim,  Łasku,  Konstantynowie, 

Bełchatowie, Ksawerowie, Zgierzu,  Strykowie, Poddębicach, Piotrkowie Trybunalskim, Tuszynie, 

Moszczenicy, Koluszkach, Dobroniu, Brzezinach, Zelowie i Rzgowie. Tysiąc wolontariuszy zebrało 21 ton 

żywności. 

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016. W I Niedzielę Adwentu, 27 listopada 2016 roku, po raz 

dwudziesty trzeci zrealizowano akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które w 2016 roku było 

realizowane pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”. Tradycyjnie symbolem akcji była świeca. Pozyskane  

z WDPD środki przeznaczone są na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także 

leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Łódzka Caritas przygotowała  

90 tysięcy świec, które dostępne były w parafiach naszej archidiecezji. 

- Płomień Miłosierdzia – Polska pomaga. Przez cztery niedziele Adwentu Telewizja Polska prowadziła 

akcję „Płomień Miłosierdzia – Polska pomaga”. Co niedzielę reporterzy TVP odwiedzali cztery miasta  

i opowiadali o działalności Caritas w Polsce. W niedzielę, 4 grudnia 2016 roku reporterzy TVP byli  

w Katowicach, Lublinie, Zielonej Górze i Łodzi. Przed łódzką archikatedrą zorganizowane było 

plenerowe studio, z którego nadawano relacje o działalności łódzkiej Caritas. Promowane również było 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

- Wigilia Caritas 2016. 17 grudnia 2016 roku, w sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego 

w Łodzi, przy ul. św. Stanisława 14 odbyło się spotkanie wigilijne dla 500 osób. Spotkanie 

zorganizowano dla podopiecznych 3 świetlic środowiskowych, 2 Domów Dziennego Pobytu, Ośrodka 

Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej i Punktu Pomocy Charytatywnej. 
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Posługę sprawowali pracownicy wszystkich jednostek Caritas. Zanim zaproszeni zasiedli do stołu 

wigilijnego, spotkali się na mszy świętej w łódzkiej archikatedrze. Uroczystej liturgii o godz. 12.00 

przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki. Po mszy świętej wspólnie 

spożyto wigilijny posiłek – czerwony barszcz, pierogi, smażoną rybę i kapustę z grochem.  

 

Zbiórki w 2016 roku 

- Środa Popielcowa – zbiórka do puszek w parafiach na charytatywną działalność Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej – 69 061 zł. 

- Ostatnia niedziela maja – zbiórka do puszek w parafiach na organizację kolonii letnich Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej – 56 380 zł. 

- Ostatnia niedziela lipca – zbiórka do puszek w parafiach na charytatywną działalność Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej – 65 907 zł. 

- Pomoc dla Wojtusia Wojtasika – zbiórka między innymi poprzez subkonto, zebrane fundusze 

przeznaczono na zakup opatrunków, preparatów, jałowych gazików, bandaży, igieł i kosmetyków do 

higieny skóry. Miesięcznie rodzice Wojtusia wydają na nie około 3 tysięcy złotych. W maju 2016 roku 

zbiórka została zawieszona. Zebrano kwotę ok. 300 000 zł. 

- Pomóżmy razem rodzinie p. Wojciecha - zbiórka środków miedzy innymi poprzez platformę 

pomocową Dobromat24.pl na poprawienie warunków lokalowych i wsparcie socjalne pana Wojciecha 

z Łodzi, który wychowuje samotnie sześcioro dzieci. 

- Rodzina Rodzinie - pomagamy rodzinom syryjskim - Caritas Polska zainicjowała program pomocy 

rodzinom syryjskim Rodzina Rodzinie. Celem programu jest wsparcie rodzin poszkodowanych  

w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz 

zgromadzenia zakonne w Polsce. Poprzez łódzką Caritas 6-miesięczną opieką objętych zostało  

12 rodzin syryjskich 

- Zbiórka przy szopce w Konstantynowie Łódzkim - w Konstantynowie Łódzkim, na Placu Kościuszki przy 

szopce stanęła skarbona, w której zbierane były datki na wsparcie rodzin syryjskich w Aleppo  

i w Libanie, w ramach programu Rodzina Rodzinie. 

- Pomoc pogorzelcom z Tomaszewicza – zbiórka poprzez platformę pomocową Dobromat24.pl  

na remont i wyposażenie mieszkania, które spłonęło podczas pożaru. 

 

BIURO WOLONTARIATU  
 
Głównym zadaniem Biura jest koordynacja działalności wolontaryjnej realizowanej w Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, co odbywa się poprzez: promocję idei wolontariatu i stały nabór wolontariuszy, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, organizowanie i monitorowanie wszelkich 
działań wolontariuszy w ramach Caritas, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz 
instytucjami odwołującymi się do pomocy   wolontariuszy, koordynowanie pracy Szkolnych Kół Caritas  
i Parafialnych Zespołów Caritas. 
 
 W ramach wolontariatu koordynowanego przez Biuro rozwinęły się różne jego rodzaje: 
- wolontariat instytucjonalny - posługa wolontariuszy w różnych działach i placówkach Caritas  
w świetlicach, w domach dziennego pobytu, w kuchni, w magazynie, w Punkcie Pomocy Charytatywnej, 
w Biurze Wolontariatu oraz w dziale organizacyjnym,  
- wolontariat domowy - indywidualna posługa wolontariusza w domu osoby chorej, niepełnosprawnej, 
samotnej czy też w podeszłym wieku, 
- wolontariat akcyjny - udział wolontariuszy w różnorodnych akcjach organizowanych  przez Caritas, 
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- wolontariat kolonijny - włączenie się wolontariuszy w organizację wypoczynku letniego dzieci  
i młodzieży, 
- wolontariat na rzecz rodzin zastępczych - pomoc dzieciom poprzez korepetycje i organizację czasu 
wolnego. 
  
Działania realizowane w roku 2016:  
- Organizowano 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 średnio raz w miesiącu z wyłączeniem okresu wakacji letnich 
- Rozprowadzano plakaty oraz ulotki promujące wolontariat w parafiach poprzez liderów PZC,  
w szkołach poprzez opiekunów SKC oraz rozmieszczano je w placówkach Caritas i w wybranych 
urzędach, bibliotekach, na uczelniach.  
- Systematycznie pozyskiwano wolontariuszy, którzy byli kierowani do placówek pomocowych Caritas 
oraz do podmiotów zgłaszających takie zapotrzebowanie (np. Centrum Służby Rodzinie) lub 
bezpośrednio do rodzin z „grupy ryzyka” czy też osób starych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych 
bądź samotnych. Wolontariusze kierowani byli także do rodzin pełniących pieczę zastępczą. Mieli oni 
za zadanie wspierać rodziny poprzez systematyczną pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji  
i organizowanie im  czasu wolnego. 
 
W 2016 przyjęto zgłoszenia 130 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  
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 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. 
 
W okresie od stycznia do grudnia 2016 przeprowadzone zostały następujące szkolenia, warsztaty  
i konsultacje dla wolontariuszy: 
- „Podstawowe aspekty wolontariatu”, „Wolontariusz – bohater dnia codziennego” - szkolenia ogólne 
dotyczące idei wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza, aspektów prawnych wolontariatu oraz 
zagadnień istotnych w posłudze wolontariusza. Szkolenia prowadzone były w pomieszczeniach Biura 
lub też odbywały się w terenie – w szkołach czy w parafiach (łącznie 54 godzin); 
- „Zrozumieć seniora” – szkolenia z elementami warsztatowymi dla osób, które przygotowywały się do 
posługi w ramach wolontariatu domowego u podopiecznych w podeszłym wieku, samotnych, chorych 
lub niepełnosprawnych (łącznie 14 godzin); 
- „Młodzież kontra…” - 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 (łącznie 12 godzin); 
- Drama, czyli rozwijamy wyobraźnię – warsztaty wspomagające kreatywność, przeciwdziałające 
„wypaleniu” (łącznie 28 godzin); 
- „Lider wolontariatu" – warsztaty przeznaczone głównie dla opiekunów SKC i liderów PZC oraz 
koordynatorów poszczególnych działów wolontariatu. Obejmowały zagadnienia budowania zespołu, 
organizowania pracy grupy, motywowania wolontariuszy, skutecznej komunikacji oraz kierowania 
zespołem (łącznie 100 godz.). 
- „Wolontariat na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością” - Szkolenie składało się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. Adresowane było do wolontariuszy działających w obrębie wolontariatu 
domowego, posługujących w domach u podopiecznych (60 godzin zajęć i 55 godzin praktyk). 



30 

 

- Konsultacje psychologiczne (50 godz.) oraz pracownika socjalnego (50 godz.) dla indywidualnych 
wolontariuszy, członków Parafialnych Zespołów Caritas, opiekunów szkolnych Kół Caritas oraz osoby  
z rodzin zastępczych. 
 
W roku 2016 Biuro współpracowało z jednostkami samorządowymi, takimi jak np. Biuro do Spraw 
Partycypacji Społecznej UMŁ, w ramach tej współpracy zrealizowane zostały zadania zlecone ujęte w 
projekcie „Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi”. W ramach współpracy z MOPS 
dotyczącej wolontariatu w rodzinach zastępczych utrzymywany był kontakt z Wydziałem Wspierania 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a pracownik Biura uczestniczył w pracach „Zespołu ds. Monitorowania 
Programu Pieczy Zastępczej w Łodzi”. W uzupełnieniu tych działań udzielano wsparcia rodzinom 
zastępczym poprzez prowadzenie korepetycji dla dzieci. 
Biuro Wolontariatu koordynowało także realizację projektu „Nakręć się na wolontariat” 
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Zgodnie z tym projektem organizowane były szkolenia, wyjazdy studyjne  
i wyjazd szkoleniowo - formacyjny PZC, odbywały się konsultacje pracownika socjalnego, 
przygotowane zostały obchody Dnia Wolontariusza w rejonach.  
Stała współpraca prowadzona była z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” działającym przy 
Stowarzyszeniu „Pomost”. Dotyczyła ona delegowania wolontariuszy i wzajemnej wymiany 
doświadczeń oraz oceny wniosków i wytypowania zwycięzców konkursu „Barwy wolontariatu”. 
Przedstawiciel Biura zasiadał w kapitule tego konkursu. Ścisły kontakt nawiązany został również ze 
Stowarzyszeniem „Drogi Pielgrzyma”, a służył wspólnej organizacji Rajdu Wolontariuszy. W roku 2016 
miała miejsce jego siódma edycja. Bardzo ważna była także współpraca ze stypendystami Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pomagali oni czynnie w przeprowadzeniu zbiórek żywności oraz podczas 
Pikniku SKC, włączali się w pracę z dziećmi z rodzin zastępczych. Istotne znaczenie miało współdziałanie 
z Duszpasterstwem Młodzieży, jego członkowie wsparli organizację Pikniku dla Dzieci „Bądźmy razem”, 
w którym wzięli udział wolontariusze Szkolnych Kół. Kolejną instytucją, z którą prowadzona była stała 
współpraca potwierdzona zawartym porozumieniem było Centrum Służby Rodzinie. Wolontariusze 
delegowani byli  do pomocy po zgłoszeniu zapotrzebowania. Członkowie SKC przy 41 Gimnazjum  
w Łodzi pełnili także przez cały rok systematyczne dyżury w Domu Samotnej Matki. Biuro Wolontariatu 
kontynuowało kontakt z Zespołem ds. Seniorów UMŁ i na zasadach partnerstwa włączyło się również  
w organizację trzeciej edycji „Łódzkich Senioraliów 2016”. Na terenie Biura prowadzone były spotkania 
dla seniorów, odbyły się dni otwarte, w ramach których udzielane były porady z zakresu dietetyki. 
Pracownicy Biura i wolontariusze uczestniczyli również w targach dla seniorów, organizując w galerii 
handlowej Sukcesja stoisko informacyjne. W udzielanie korepetycji dla dzieci na terenie Biura 
Wolontariatu w sposób zorganizowany włączyli się studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
skupieni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu IFMSA. Współpraca ta ma już kilkuletnią tradycję i jest 
kontynuowana na bieżąco. Okresowy kontakt utrzymywany był z Fundacją Edukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, która zajmuje się m.in. wolontariatem zagranicznym. Po 
wcześniejszym ustaleniu grupy wolontariuszy z innych krajów zapraszane były do Biura Wolontariatu, 
gdzie prezentowano im specyfikę Caritas jako instytucji oraz przedstawiano zakres wolontariatu  
i  doświadczenia dotyczące metod pracy z wolontariuszem. W roku sprawozdawczym czterokrotnie 
przyjęte zostały grupy m.in. z Mołdawii, z Rumunii oraz z Ukrainy. W ramach współpracy z Fundacją 
Dbam o Zdrowie 70 wolontariuszy wyrekrutowanych przez Biuro Wolontariatu zabezpieczało trasę 
biegu podczas DOZ Maratonu Łódź z PZU (17 kwietnia 2016). Pracownicy Biura wzięli udział  
w konferencji zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki UŁ poświęconej problemom opieki nad osobą 
starszą. Zaprezentowany został referat omawiający organizację wolontariatu domowego. 
Kontynuowany był kontakt z firmą HP. Pracownicy tej firmy zorganizowali nieodpłatny kurs języka 
angielskiego, w którym uczestniczyli wydelegowani wolontariusze. W 21 grudnia 2016 wolontariusze 
ze Szkolnych Kół Caritas (XX LO i ZSO nr 1) pomagali w przygotowaniu uroczystości mikołajowej dla 
dzieci, której organizatorem było Radio Łódź, a odbywała się w Hali Expo.  
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Biuro aktywnie poszukiwało wolontariuszy akcyjnych. Była to najliczniejsza grupa wolontariuszy, 
współtworzyło ją kilkaset 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: 
- X Bal SKC Szkolnych Kół Caritas zorganizowany w Muzeum Miasta Łodzi, na którym bawiło się 200 
uczniów szkół podstawowych 
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka połączony z Piknikiem Szkolnych Kół Caritas (2 czerwca 2016) - 
odbywający się  w parku na Zdrowiu. W imprezie wzięły udział Szkolne Koła Caritas ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogli korzystać z atrakcji: cyrkowego 
miasteczka, gier i zabaw zręcznościowych, gry planszowej, malowania buzi, nauki tańca ze sceny.  
W trakcie uroczystości wolontariusze tworzyli  grupę służby porządkowej, opiekowali się dziećmi 
korzystającymi z atrakcji, organizowali konkursy, malowali buzie, wydawali poczęstunek i napoje, 
wspierali  pracowników Caritas w wydawaniu paczek dla dzieci. Najważniejszym wydarzeniem dnia był 
połączony z piknikiem IV Bieg Charytatywny SKC. Obsługiwali go wolontariusze – członkowie 
Duszpasterstwa Młodzieży. Piknik i bieg wsparło 40 indywidualnych wolontariuszy, a uczestniczyło  
w tej imprezie ok. 1000 dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, 
Zgierza, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. 
- Piknik Przedszkolnych Kół Caritas (22 czerwca 2016) – 4 edycja pikniku odbyła się w ogrodach i w sali 
gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Udział wzięły w nim grupy dzieci  
z przedszkoli łódzkich  wraz z opiekunami. Łącznie pojawiło się na pikniku ponad 100 maluchów. 
Obsługę Pikniku stanowiło 8 wolontariuszy indywidualnych i młodzież ze Szkolnego Koła przy XX LO  
w Łodzi. 
- Tornister Pełen Uśmiechów – celem akcji było pozyskanie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin  
o trudnej sytuacji materialnej. Była ona przeprowadzona przez pracowników PPCh przy współudziale 
liderów Zespołów Parafialnych i opiekunów SKC.  
- VII Pieszy Rajd Wolontariuszy odbył się w tym roku w dwóch turach. W dniu 4 czerwca 2016 
wędrowali wolontariusze indywidualni. Trasa wiodła szlakiem z Łęgu Ręczyńskiego do Przedborza 
wzdłuż brzegów Pilicy. W wzięło w nim udział 50 wolontariuszy. W dniu 20 września 2016 odbył się rajd 
dla członków SKC. Trasa biegła na terenie Pabianic i przybrał formę gry miejskiej. Wzięło w nim udział 
ok. 500 osób. Uczestnicy mieli okazję poznać postacie związane z szerzeniem idei miłosierdzia, co było 
odpowiedzią na przeżywany Rok Miłosierdzia. Pabianicki rajd był też dla dzieci młodzieży okazją do 
pełnej rekreacji i lepszej wzajemnego integracji. W obsłudze rajdu pomagali wolontariusze 
indywidualni oraz członkowie pabianickich PZC. 
-  Rozprowadzanie kremówek z okazji Dnia Papieskiego – akcja prowadzona po raz czwarty, 
adresowana do Szkolnych Kół. Wzięło w niej udział 49 Szkolnych Kół. Rozprowadzono 18 000 
kremówek. 
- Zbiórka żywności „Tak, pomagam” - akcja zbiórki darów dla potrzebujących koordynowana była przez 
Punkt Pomocy Charytatywnej, a prowadzili ją głównie członkowie PZC i SKC. Zbiórka odbyła się  
w dwóch terminach: marcowym i grudniowym. Każdorazowo uczestniczyło w niej kilkuset 
wolontariuszy. 
- „Serce na Gwiazdkę” to akcja, w którą wolontariusze włączyli się w dwojaki sposób. Uczniowie z SKC 
prowadzili ją w formie zbiórki słodyczy, łącznie zebrano ok. 1 100 kg, co stanowi rekordowy wynik  
w zestawieniu z dotychczasowymi zbiórkami. Natomiast wolontariusze indywidualni wcielali się w role 
św. Mikołaja i Anioła, jeżdżąc z prezentami do dzieci z rodzin o trudnych warunkach bytowych. Zespoły 
wolontariuszy (Mikołaj + Anioł) odwiedzały wskazane wcześniej rodziny. Pomocą służyli tu również 
taksówkarze, oferując bezpłatny przejazd. W Łodzi w akcji uczestniczyli wolontariusze indywidualni. 
Poza Łodzią akcja prowadzona była także w ośrodkach lokalnych. Łącznie wzięło w niej udział ponad 
200 wolontariuszy. 
-  „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. Ponadto w ramach tej akcji wolontariusze oddelegowani zostali do 
hipermarketu Carrefour przy ul. Kolumny. 
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-  Rozprowadzanie czekoladowych mikołajów – akcja organizowana po raz trzeci, prowadzona przez 
Szkolne Koła Caritas, przystąpiły do niej 52 szkoły, rozprowadzono 5 850 mikołajów. 

 
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. Ze wsparcia korzystają 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. 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. W ramach projektu „Nakręć się na wolontariat” 15 wolontariuszy odbyło szkolenie 
poświęcone opiece nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Wiedza i umiejętności pozyskane 
podczas szkolenia podniosły kompetencje wolontariuszy domowych. Grupa przeszkolona 
przygotowana jest do opieki pielęgnacyjnej nad chorym. Na koniec roku 2016 w tym wolontariacie 
działało ponad 60 osób, spośród nich najliczniejsze grupy stanowili studenci i osoby powyżej 50 roku 
życia. Równocześnie w dokumentacji Biura znajdowało się wiele 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. Wolontariusze brali udział w spotkaniach organizacyjnych odbywały się przed 
każdą akcją. Podczas spotkań byli wprowadzani w działania organizowane przez Caritas. Zapoznawano 
ich także ze scenariuszem imprez, ich regulaminem, omawiano zasady BHP, dokonywano 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. Spotkania te w zamierzeniu służyły również integracji 
wolontariuszy. Udział w nich był dobrowolny. W minionym roku wolontariusze wzięli udział w 
spotkaniu opłatkowym,  uczestniczyli w dwóch „nocach filmowych” połączonych z dyskusją i 
poczęstunkiem, bawili się w ramach tradycyjnych andrzejek, zaproszeni byli na uroczystość Dnia 
Wolontariusza, podczas której otrzymali pamiątkowe upominki, a najofiarniejsi uhonorowani zostali 
tytułem „Anioła Wolontariatu”. Obchody Dnia Wolontariusza miały w roku 2016 szczególną postać 
dzięki realizacji projektu „Nakręć się na wolontariat”. Odbyły się one nie tylko w Łodzi, ale także w 
ośrodkach rejonowych – w Pabianicach, Brzezinach, Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, 
Tomaszowie Mazowieckim oraz w Zgierzu. W rejonach uczestniczyło w nich średnio 20 – 30 osób, 
natomiast w Łodzi na spotkaniu PZC i spotkaniu wolontariuszy indywidualnych pojawiło się łącznie ok. 
140 osób W obchodach udział wzięli przedstawiciele Caritas Polska, Urzędu Miasta Łodzi i 
zaprzyjaźnionych organizacji. 
W dniu 9 kwietnia 2016 odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Organizatorem wyjazdu było Biuro 
Wolontariatu. W pielgrzymce uczestniczyło łącznie 293 wolontariuszy reprezentujących Parafialne 
Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, wolontariat domowy, hospicyjny i akcyjny. W dniach 8 – 9 
października 2016  50 wolontariuszy PZC uczestniczyło w skupieniu w Drzewocinach. W ramach 
projektu „Nakręć się na wolontariat odbyły się dwa wyjazdy studyjne – do Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej dla opiekunów SKC oraz do Caritas Archidiecezji Gdańskiej dla liderów PZC. 
 
Zgodnie z danymi na koniec roku 2016 w szkołach i przedszkolach na terenie diecezji  istniało 215 
Szkolnych i Przedszkolnych Kół. W roku 2016 przybyło 14 nowych Kół.  
 
L.p. Nazwa placówki Adres 

1. Przedszkole Miejskie nr 10  Przędzalniana 70, 90-338 Łódź 

2. Przedszkole miejskie nr 56 Pogonowskiego 71, 90-619 łódź  

3. Przedszkole Miejskie nr 65 Przybyszewskiego 92, 93-100 Łódź 
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4. Przedszkole Miejskie nr 72 Unicka 4, 93-010 Łódź 

5. Przedszkole Miejskie nr 102 Kołowa 31, 93-142 Łódź 

6. Przedszkole Miejskie nr 140 Pułaskiego 12, 91-033 Łódź 

7. Przedszkole Miejskie nr 185 Szpitalna 13, 92-207 Łódź 

8. Przedszkole Miejskie nr 3  Moniuszki 163, 95-200 Pabianice 

9. Przedszkole Miejskie nr 13  Mokra 19/23, 95-200 Pabianice 

10. Przedszkole Miejskie nr 15 Pabianice Skargi 75, 95-200 Pabianice 

11. Przedszkole  Samorządowe w Ujeździe Kościelna 24, 97-225 Ujazd 

12. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Spółki Fronimos-Kornelówka Sucharskiego 3,  91-744 Łódź 

13. 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego 
Twoja Szkoła im. M. Montessori 

Rewolucji 1905r. 67, 90-221 Łódź 

14. Szkoły Społeczne Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” Inżynierska 2/4, 93-569 Łódź 

15. Szkoła Podstawowa nr 1 Sterlinga 24, 90-215 Łódź 

16. Szkoła Podstawowa nr 5 Łęczycka 23,  93-193 Łódź 

17. Szkoła Podstawowa nr 7 Wiosenna 1,  93-535 Łódź 

18. Szkoła Podstawowa nr 10 Przybyszewskiego 15/21,  93-188 Łódź 

19. Szkoła Podstawowa nr 14 Wigury 8/10,  90-301 Łódź 

20. Szkoła Podstawowa nr 26 Pogonowskiego 27/29, 90-745 Łódź 

21. Szkoła Podstawowa nr 30 Rysownicza 1/3, 91-855 Łódź 

22. Szkoła Podstawowa nr 36  Więckowskiego 35, 90-734 Łódź 

23. Szkoła Podstawowa nr 37 Szpitalna 9/11, 92-207 Łódź 

24. Szkoła Podstawowa nr 44 Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź 

25. Szkoła Podstawowa nr 45 Bojowników Getta Warszawskiego3, 91-431 Łódź  

26. Szkoła Podstawowa nr 46 Wólczańska 202, 90-531 Łódź 

27. Szkoła Podstawowa nr 55 Mackiewicza 9, 91-349 Łódź 

28. Szkoła Podstawowa nr 58 Młynarska 42/46, 91-828 Łódź 

29. Szkoła Podstawowa nr 64 Anczyca 6, 93-262 Łódź 

30. Szkoła Podstawowa nr 65 Pojezierska 10, 91-322 Łódź 

31. Szkoła Podstawowa nr 67 Maratońska 47B, 94-102 Łódź  

32. Szkoła Podstawowa nr 70 Rewolucji 1905 r. nr 22, 90-207 Łódź 

33. Szkoła Podstawowa nr 71 Rojna 58, 91-134 Łódź 

34. Szkoła Podstawowa nr 79 Pomorska 138, 91-404 Łódź 

35. Szkoła Podstawowa nr 81 Plater 28/32, 91-762 Łódź 

36. Szkoła Podstawowa nr 83 Podmiejska 21,  93-165 Łódź 

37. Szkoła Podstawowa nr 101,  Wspólna 5/7,  91-464 Łódź 

38. Szkoła Podstawowa nr 109 Pryncypalna 74, 93-377 Łódź 

39. Szkoła Podstawowa nr 110 Zamknięta 3, 93-329 Łódź 

40. Szkoła Podstawowa nr 111 Jaracza 44/46, 90-252 Łódź 

41. Szkoła Podstawowa nr 113 Unicka 6, 93-010 Łódź 

42. Szkoła Podstawowa nr 114 Milionowa 64, 92-310 Łódź  

43. Szkoła Podstawowa nr 120 Centralna 40, 91-503 Łódź 

44. Szkoła Podstawowa nr 125 Dzwonowa 18/20, 93-429 Łódź 

45. Szkoła Podstawowa nr 130 Gościniec 1, 93-645 Łódź 

46. Szkoła Podstawowa nr 137 Florecistów 3B, 94-042 Łódź 

47. Szkoła Podstawowa nr 138,  Św. Franciszka z Asyżu, 93-479 Łódź 

48.  Szkoła Podstawowa nr 141 Zakładowa 35, 92-402 Łódź 

49. Szkoła Podstawowa nr 142 Łupkowa 6,  91-527 Łódź 

50. Szkoła Podstawowa nr 143 Kuźnicka 12, 93-459 Łódź 

51. Szkoła Podstawowa nr 145 Krokusowa 15/17, 92-101 Łódź,  

52. Szkoła Podstawowa nr 149 Tatrzańska 69 A,  93-219 Łódź 

53. Szkoła Podstawowa nr 152 Strzelców Kaniowskich 52/54, 90-559 Łódź 

54. Szkoła Podstawowa nr 153 Obrońców Westerplatte 28, 91-811 Łódź 

55. Szkoła Podstawowa nr 160 (Koło zawieszone) Struga 24, 90-513 Łódź 

56. Szkoła Podstawowa nr 162 Powszechna 15, 93-312 Łódź 

57. Szkoła Podstawowa nr 164 Wróblewskiego 65, 94-035 Łódź 

58. Szkoła Podstawowa nr 166 Szamotulska 1/7, 91-037 Łódź 

59. Szkoła Podstawowa nr 169 Napoleońska 7/17, 94-231 Łódź 

60. Szkoła Podstawowa Nr 174 Gałczyńskiego 6, 93-259 Łódź 

61. Szkoła Podstawowa nr 175 Pomorska 27, 90-202 Łódź 

62. Szkoła Podstawowa nr 190 Malczewskiego 37/47, 93-154 Łódź 
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63. Szkoła Podstawowa nr 193 Standego 1, 93-221 Łódź 

64. Szkoła Podstawowa nr 203 Pomorska 437, 92-735 Łódź 

65. Szkoła Podstawowa nr 204 Gajcego 7/11,  92-610 Łódź 

66. Szkoła Podstawowa nr 205 Dąbrówki 1, 92 - 413 Łódź 

67. Szkoła Podstawowa w Babach Piotrkowska 20, 97-310 Moszczenica 

68. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie Lipowa 11, 97-400 Bełchatów 

69. Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów 

70. Szkoła Podstawowa w Chabielicach Chabielice 5, 97-420 Szczerców 

71. Szkoła Filialna w Czestkowie Czestków B 10C, 98-113 Buczek 

72. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej Dąbrówka Duża 60, 95-060 Brzeziny 

73. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej Główna 49, 95-100 Zgierz 

74. Szkoła Podstawowa w Dłutowie Główna 9, 95 – 081 Dłutów 

75. Szkoła Podstawowa w Dobrej Witanówek 8, 95-010 Stryków 

76. Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych Golesze Duże 23, 97-320 Wolbórz 

77. Szkoła Podstawowa w Gomulinie Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska 

78. Szkoła Podstawowa w Jeżowie Wojska Polskiego 2, 95-047 Jeżów 

79. Szkoła Podstawowa  w Kalinie Kalino 24, 95-030 Rzgów 

80. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach Kościuszki 16, 95-040 Koluszki 

81. Szkoła Podstawowa w Krobanowie Krobanów 12c, 98-220 Zduńska Wola 

82. Szkoła Podstawowa w Ksawerowie Zachodnia 33, 95-045 Ksawerów 

83. Szkoła Podstawowa w Lubcu Lubiec 61, 97-420 Szczerców 

84. Szkoła Podstawowa w Lutomiersku Piłsudskiego 1, 95-083 Lutomiersk 

85. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku 9 Maja 12, 98-100 Łask 

86. Szkoła Podstawowa w Niesułkowie Niesułków 52, 95-010  Stryków 

87. Szkoła Podstawowa w Okupie Akacjowa 4, 98-100 Łask 

88. Szkoła Podstawowa w Osinach Osiny 13, 97-420 Szczerców 

89. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach Mokra 28/34,  95-200 Pabianice 

90. Szkoła Podstawowa nr 5 w Pabianicach Zamkowa 65,  95-200 Pabianice 

91. Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice 

92. Szkoła Podstawowa nr 14 w Pabianicach Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice 

93. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach Pawlikowice 103, 95-200 Pabianice 

94. Szkoła  Podstawowa w  Rokicinach  Sienkiewicza 17, 97-221 Rokiciny 

95. Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

96. Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim Słowackiego 28/34, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

97. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie Piotrkowska 13,  95 -080  Tuszyn 

98. Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn 

99. Szkoła Podstawowa w Wadlewie  Wadlew 55, 97-403 Drużbice 

100. Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie Szkolna 1,  98-100 Łask 

101. Szkoła Podstawowa w Wolborzu Modrzewskiego 105, 97-320 Wolbórz 

102. Szkoła Podstawowa nr 13 w Zduńskiej Woli 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola 

103. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zgierzu Piłsudskiego 1, 95-100 Zgierz 

104. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu 1 maja 63, 95-100 Zgierz 

105. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu Boya-Żeleńskiego 4, 95-100 Zgierz 

106. Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu Ozorkowska 68/70, 95-100 Zgierz 

107. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu Dubois 26, 95-100 Zgierz 

108. Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu Staffa 26, 95-100 Zgierz 

109. Gimnazjum ŁSO Babickiego 15, 94-056 Łódź 

110. Gimnazjum nr 1 Sterlinga 24, 90-212 Łódź 

111. Gimnazjum nr 2 Jaracza 26, 90-262 Łódź 

112. Gimnazjum nr 5 Sienkiewicza 117, 90-301 Łódź 

113. Gimnazjum nr 6 Limanowskiego 124, 91-041 Łódź 

114. Gimnazjum nr 7 Rojna 33, 91-134 Łódź 

115. Gimnazjum nr 10 Harcerska 8/10, 91-710 Łódź 

116. Gimnazjum nr 12 Ks. Brzóski 23, 91-315 Łódź 

117. Gimnazjum nr 14  Dywizji 16/18, 91-836 Łódź 

118. Gimnazjum nr 18  Mostowskiego 23/27, 91-907 Łódź 

119. Gimnazjum nr 19  Wapienna 17, 91-087 Łódź, 

120. Gimnazjum nr 21 Balonowa 1, 94-108 Łódź, 

121. Gimnazjum nr 22 Kusocińskiego 100, 94-004 Łódź 

122. Gimnazjum nr 24 Żeromskiego 26, 91-737 Łódź 
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123. Gimnazjum nr 26 1 Maja 89, 90-755 Łódź 

124. Gimnazjum nr 28 Kopcińskiego 54, 90-032 Łódź 

125. Gimnazjum nr 30 Nowogrodzka 6/14, 92-221 Łódź 

126. Gimnazjum nr 31 Grota Roweckiego 1, 93-217 Łódź 

127. Gimnazjum Nr 33 Janosika 136, 92-108 Łódź 

128. Gimnazjum nr 36 Dąbrówki 1, 92-413 Łódź 

129. Gimnazjum nr 37  Jarosławska 29, 93-524 Łódź 

130. Gimnazjum nr 38 Dubois 7/9, 93-321 Łódź 

131. Gimnazjum nr 41 Bohdanowicza 11, 93-552 Łódź 

132. Gimnazjum Nr 43 Powszechna 15, 93-321 Łódź 

133. Gimnazjum Nr 44 Deotymy 1, 93-267 Łódź 

134. Gimnazjum Nr 46 Krochmalna 15, 93-144 Łódź 

135. Gimnazjum nr 47 Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź 

136. 
Niepubliczne gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i 
Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie 

Dobieszków 68, 95-010 Stryków 

137. Gimnazjum w Gomulinie Szkolna 2, 97 - 371 Wola Krzysztoporska 

138. Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim Łódzka 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki 

139. Gimnazjum w Ksawerowie Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów 

140. Gimnazjum w Kurowicach Szkolna 1, 95-006 Brójce 

141. Gimnazjum nr 1 w Łasku Narutowicza 28, 98-100 Łask 

142. Gimnazjum nr 2 w Łasku Berlinga 1, 98-100 Łask 

143. Gimnazjum w Moszczenicy Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica 

144. Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  20 stycznia 9/13, 95-200 Pabianice 

145. Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Żwirki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski 

146. Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim Próchnika 8/12, 97-300 Piotrków Trybunalski 

147. Gimnazjum w Poddębicach Polna 36, 99-200 Poddębice 

148. Gimnazjum w Popielawach Popielawy 118, 97-221 Rokiciny 

149. Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim Piłsudskiego 42/46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

150. Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim Św. Antoniego 43/45, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

151. Katolickie Szkoły SPSK Szkoła Podstawowa Nałkowskiej 2, 93-262 Łódź 

152. Katolickie Szkoły SPSK Gimnazjum Nałkowskiej 2, 93-262 Łódź 

153. Liceum Ogólnokształcące nr VIII  im. Adama Asnyka Pomorska 105, 90-225 Łódź 

154. Liceum Ogólnokształcące nr IX Paderewskiego 24, 93-025 Łódź 

155. Liceum Ogólnokształcące nr XV Traktorowa 77, 91-204 Łódź 

156. Liceum Ogólnokształcące nr XVIII Perla 11, 94-203 Łódź 

157. Liceum Ogólnokształcące nr XX Obywatelska 57, 93-558 Łódź 

158. Liceum Ogólnokształcące nr XXI Kopernika 2, 90-509 Łódź 

159. Liceum Ogólnokształcące nr XXIX Zelwerowicza 38/44, 90-147 Łódź 

160. Liceum Ogólnokształcące nr I w Koluszkach Kościuszki 16, 95-040 Koluszki 

161. Liceum Ogólnokształcące nr I w Łasku Mickiewicza 1, 98-100 Łask 

162. Liceum Ogólnokształcąca nr III w Piotrkowie Trybunalskim Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski 

163. Liceum Ogólnokształcące nr III w Tomaszowie Mazowieckim  Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

164. 
Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Gimnazjum w 
Aleksandrowie Łódzkim 

Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

165. 
Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Aleksandrowie Łódzkim 

Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

166. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4  Łucji 12/16, 91-491 Łódź 

167. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1  (Koło zawieszone) Częstochowska 36, 93-121 Łódź 

168. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Wrocławska 3/5, 91-052 Łódź 

169. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź 

170. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  nr 3 Tkacka 34/36,  90-156 Łódź 

171. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  nr 4 Krzywickiego 20, 90-149 Łódź 

172. Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6  Dziewanny 24, 91-360 Łódź 

173. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Al.3 Maja 28/34, 97-300 Piotrków Trybunalski 

174. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz 

175. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Będkowie - Gimnazjum Reymonta 11,97-319 Będków 

176. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Będkowie – Szkoła Podstawowa Reymonta 11, 97-319 Będków 

177. Zespół Szkolno Gimnazjalny w Słowiku Gdańska 42, 95-100 Zgierz 

178. Zespół Szkolno Przedszkolny w Bedoniu Wsi  Bedoń Wieś, Jarzębinowa 1, 95-020 Andrespol 

179. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach Drużbice 15, 97 – 403 Drużbice 
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180. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu Wieluńska 33, 97-438 Rusiec 

181. Zespół Szkół w Buczku Szkolna 3, 98-113 Buczek 

182. Zespół  Szkół w Dobroniu Witosa 1a, 95-082 Dobroń 

183. Zespół Szkół w Gałkowie Dużym Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków Duży 

184. Zespół Szkół w Marzeninie Łaska 7, Marzenin,  98-160 Sędziejowice 

185. Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach  Ks. Piotra Skargi 29, 95-200 Pabianice 

186. Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach św. Jana 27, 95-200 Pabianice 

187. Zespół Szkół w Srocku Łódzka 5, 97-310 Moszczenica 

188. Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim Ostrowskiego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

189. Zespół Szkół w Widawie Wieluńska 17, 98-170 Widawa 

190. Zespół Szkół  w Zawadzie Zawada 249/255, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

191. Zespół Szkół Ekonomii i Usług nr 2 Astronautów 19,  93-553 Łódź 

192. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź 

193. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  Królewska 13/15, 93-319 Łódź 

194. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Minerska 1/3,  94-304 Łódź 

195. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Czernika 1/3, 92-538 Łódź 

196. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku - Kolumnie Toruńska 1, 98-100 Łask 

197. Zespół Szkół Plastycznych Gandhiego 14, 91-012 Łódź 

198. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź 

199. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 (ZSPM) Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

200. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź 

201. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 Żeromskiego 115, 95-142 Łódź 

202. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź 

203. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 Karolewska 30/34, 90-561 Łódź 

204. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Sucharskiego 2,  91-744 Łódź 

205. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 Niciarniana 2A,  92-208 Łódź 

206. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Plantowa 7, 91-104 Łódź 

207. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Roosevelta 11/13, 90-056 Łódź 

208. Zespół Szkół Specjalnych nr 7 Siarczana 29/35, 93-143 Łódź 

209. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim Zgierska 10, 95-050 Konstantynów Łódzki 

210. Zespół Szkół Społecznych nr 1 STO Czerwona 8, 93-005 Łódź 

211. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 I Dywizji 16/18, 91-836 Łódź 

212. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie Słowackiego 2,  95-035 Ozorków 

213. Wyższe Seminarium Duchowne  Św. Stanisława Kostki 14, 90-457 Łódź 

 
Szkolne Koła uczestniczyły w akcjach proponowanych przez Caritas, na swoim terenie prowadziły też 
różne własne działania, niosąc pomoc osobom potrzebującym w bliskim otoczeniu. Opiekunowie SKC 
spotykali się na zebraniach, w minionym roku odbyło się 5 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. Ponadto w terenie 
zorganizowane zostały spotkania dla lokalnych opiekunów SKC i liderów PZC w ramach utworzonych 
rejonów.   
 
 W ramach koordynacji działań Parafialnych Zespołów Caritas w głównej siedzibie Caritas przy  
ul. Gdańskiej 111 odbyło się 5 spotkań przedstawicieli Zespołów. Miały one charakter formacyjno – 
organizacyjny. Każde ze spotkań składało się z dwóch części – pierwszą stanowił udział we mszy 
świętej, druga poświęcona była omówieniu spraw bieżących, komunikatom i dyskusji nad istotnymi dla 
Zespołów zagadnieniami. Członkowie PZC w ciągu całego roku bardzo ofiarnie włączali się w kolejne 
prowadzone w Caritas akcje. Zgodnie z danymi na koniec roku 2016 istniały w diecezji 62 Zespoły.  
 

L.p. Parafia Adres 

1. Chrystusa Odkupiciela Żubardzka 28, 91-022 Łódź  

2. Matki Boskiej Bolesnej Pasjonistów 23, 91-149 Łódź  

3. Matki Bożej Jasnogórskiej Gogola 12, 92-513 Łódź  

4. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Chochoła 3, 91-230 Łódź 

5. Matki Bożej Różańcowej Janosika 110, 92-108 Łódź  

6. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Wodna 36, 90-046 Łódź  

7. Miłosierdzia Bożego Baczyńskiego 158, 91-170 Łódź  
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8. Najświętszej Eucharystii Ks. J. Popiełuszki 9, 94-052 Łódź  

9. Najświętszego Serca Jezusowego Julianów Skarbowa 2, 91-473 Łódź  

10. Najświętszego Serca Jezusowego Retkinia Retkińska 127, 94-004 Łódź  

11. Przemienienia Pańskiego Rzgowska 88, 93-148  Łódź  

12. Św. Alberta Chmielowskiego Bartoka 2, 92-547 Łódź  

13. Św. Antoniego z Padwy Św. Antoniego 4, 91-038 Łódź  

14. Św. Antoniego Marii Klareta Klaretyńska 2, 91-117 Łódź  

15. Św. Antoniego Padewskiego Okólna 158, 91-520 Łódź  

16. Św. Apostołów Piotra i Pawła Nawrot 104, 90-040 Łódź  

17. Św. Elżbiety Węgierskiej Pankiewicza 15, 91-738 Łódź  

18. Św. Franciszka z Asyżu Przyszkole 2, 93-549 Łódź  

19. Św. Józefa Oblubieńca NMP Farna 12, 93-549 Łódź  

20. Św. Józefa Oblubieńca NMP Ogrodowa 22, 91-065 Łódź  

21. Św. Kazimierza Niciarniana 7, 92-238 Łódź  

22. Św. Maksymiliana Tatrzańska 111, 93-279 Łódź  

23. Św. Ojca Pio w Kalonce Jana Pawła II 1/5, 92 – 701 Łódź  

24. Św. Papieża Jana XXIII Hetmańska 9, 92 - 444 Łódź  

25. Św. Stanisława Kostki Katedra Piotrkowska 265, 90-457 Łódź  

26. Św. Teresy Kopcińskiego 1/3, 90-242 Łódź  

27. Św. Urszuli Ledóchowskiej Obywatelska 60, 93-562 Łódź  

28. św. Wincentego Pallotiego Łagiewnicka 197/201, 91-863 Łódź  

29. Św. Wojciecha Rzgowska 242, 93-317 Łódź  

30. Świętej Rodziny Wyszyńskiego 41a, 94-047 Łódź  

31. Trójcy Przenajświętszej Grota Roweckiego 1a, 93- 217 Łódź  

32. Św. Archaniołów Rafała i Michała Wojska Polskiego 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

33. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy  Krzywa 8, 95-020 Andrespol  

34. Matki Boskiej Królowej Polski Kościelna 22, Bedoń, 95-020 Andrespol 

35. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 42, 97-400 Bełchatów  

36. Św. Franciszka z Asyżu Reformacka 1, 96-140 Brzeziny  

37. Św. Michała Archanioła Chabielice 66, 97-420 Szczerców 

38. Św. Rocha Drużbice – Kolonia 57, 97-403 Drużbice 

39. Świętej Trójcy Dzieci Polskich 32, 95-041 Gałków Duży 

40. Wszystkich Świętych i Św. Jakuba Główna 6, 95-046 Gieczno 

41. Trójcy Przenajświętszej Kaszewice 45, 97-415 Kaszewice 

42. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 11 Listopada 17, 95-040 Koluszki. 

43. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Kościelna 9, 95-050 Konstantynów - Srebrna  

44. Matki Boskiej Częstochowskiej Zachodnia 31, 95-054 Ksawerów 

45. Matki Boskiej Szkaplerznej Kościuszki 5, 95-083 Lutomiersk  

46. Chrystusa Króla Karniszewicka 99, 95-200 Pabianice 

47. Miłosierdzia Bożego 20 stycznia 77, 95-200 Pabianice 

48. Św. Maksymiliana Kolbe Św. Jana Pawła II 46, 95-200 Pabianice 

49. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty Stary Rynek 22, 95-200 Pabianice 

50. Trójcy Przenajświętszej Popławska 22/24, 95-200 Pabianice 

51. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kościuszki 17, 95-045 Parzęczew 

52. Najświętszego Serca Jezusowego  Słowackiego 73/75, 97-300 Piotrków Trybunalski  

53. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Śląska 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski 

54. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Żeromskiego 25, 95-063 Rogów 

55. Świętej Rodziny Reymonta 23, 97-221 Rokiciny Kolonia 

56. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika Plac 500-lecia 7, 95-030 Rzgów 

57. Matki Bożej Królowej Kościuszki 1, 95-039 Sokolniki Las 

58. Św. Kazimierza Stróża 54, 98-332 Rząśnia 

59. Najświętszego Serca Jezusowego Ks. J. Popiełuszki 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

60. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Słowackiego 13/19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

61. Św. Antoniego POW 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

62. Chrystusa Króla Słowackiego 10, 95-100 Zgierz 

--- Opatrzności Bożej – Stowarzyszenie Dobroczynności Kolińskiego 26, 91-849 Łódź  

 
W korelacji z podziałem na dekanaty utworzono 9 rejonów skupiających wolontariuszy PZC  
i opiekunów SKC. W każdym z rejonów (poza rejonem łaskim) wybrany został lokalny koordynator, 
opracowano ogólne założenia działań podejmowanych w rejonach oraz ramowy plan okresowych 
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spotkań w każdym z nich. Zgodnie z kalendarzem spotkań odbywały się one dwa razy w roku (wiosna  
i jesienią). W ramach spotkań ich uczestnicy biorą udział w mszach świętych, następnie planowana jest 
część formacyjno-szkoleniowa, a w ostatniej części podawane są wszelkie informacje, komunikaty  
i dyskusja. Wiosną i jesienią 2016 odbyło się po siedem spotkań.  
 

DZIAŁ PROJEKTÓW  
 

Głównym celem Działu Projektów jest pozyskiwanie środków na realizację działań charytatywnych, 
koordynacja realizowanych projektów i rozliczanie przyznanych dotacji. Poza tym działania realizowane 
w dziale obejmują również koordynację programu Prace Społecznie Użyteczne, adekwatnie do potrzeb: 
zamieszczanie informacji na stronie www.caritas.lodz.pl oraz aktualizowanie informacji na fanpagu na 
Facebooku, realizowanie działań związanych z akcją „Przekaż ciepło” oraz obsługa programu 
Dobromat24.pl.   
 
W 2016 realizowano/kontynuowano realizację następujących projektów:  
- Prowadzenie dziennego domu pomocy w dzielnicy Łódź Bałuty, ul. Odolanowskiej 46. Celem projektu 
było 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.  Wsparciem objęto 49 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz  
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzenie Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy  
ul. Odolanowskiej 46. Celem projektu było 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. Wsparciem objęto 49 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz  
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzenie  Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy  
ul. Gdańskiej 111. Celem projektu było 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. Wsparciem objęto 81 osób. Projekt współfinansowany 
ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej. 
 
 - Realizacja programu osłonowego pn.: „Punkt Pomocy Charytatywnej”. Celem projektu było wsparcie 
osób biednych, niezamożnych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem 

http://www.caritas.lodz.pl/
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społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez doraźną pomoc rzeczową, wsparcie 
doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę podopiecznych. Wsparciem objęto łącznie 5000 
osób. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Prowadzenie dziennego domu pomocy (Dom Dziennego Pobytu, Gdańska 111). Celem projektu było 
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. Wsparciem objęto 64 osób. 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Prowadzenie jadłodajni i kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich 
rodzin (dorosłych i dzieci). Celem projektu było 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 59 430 
posiłków. Wsparciem objęto 309 osób. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę. Celem projektu było umożliwienie dzieciom z biednych, niewydolnych wychowawczo 
rodzin konstruktywnego spędzania czasu wolnego poprzez m.in.: organizowanie zajęć edukacyjnych. 
Udział w proponowanych zajęciach pozwolił na rozwinięcie zainteresowań dzieci i młodzieży, 
zmotywowanie ich do poszukiwania własnego hobby. Wsparciem objęto 31 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz  
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa i konsultacji dla osób z problemem alkoholowym. Celem projektu było umożliwienie 
beneficjentom z doświadczających przemocy w  rodzinie konsultacji prawnych i socjalnych. 
Przeprowadzono 96  godzin konsultacji, w tym: 29 godziny konsultacji prawnych, 30 godzin konsultacji 
kuratora, 22 godziny konsultacji psychologa, 15 godzin konsultacji terapeuty uzależnień. Wsparciem 
objęto 58 osób. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa da członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem. 
Celem projektu było umożliwienie beneficjentom z doświadczających przemocy w  rodzinie konsultacji 
prawnych i socjalnych. Przeprowadzono 140  godzin konsultacji, w tym: 15 godziny konsultacji 
prawnych, 45 godzin konsultacji kuratora, 20 godziny konsultacji psychologa, 20 godzin konsultacji 
terapeuty uzależnień, 40 godzin konsultacji pracowników socjalnych. Wsparciem objęto 89 osób. 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz  
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
- Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. 
Celem projektu było udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą domową. Uczestnicy 
brali udział w spotkaniach grupy wsparcia (30 godzin), a także mieli możliwość skorzystania  
z indywidualnych porad psychologicznych. Wsparciem objęto 15 osób. Projekt współfinansowany ze 
środków Miasta Łódź - Wydziału Edukacji oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
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- Pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Celem projektu było objęcie doraźną pomocą osób 
bezdomnych, zagrożonych bezdomnością wychodzących z bezdomności. W ramach realizacji projektu 
beneficjenci otrzymali paczki przemysłowe, dofinansowanie do opału oraz wsparcie merytoryczne. 
Dofinansowanie pozwoliło na odnowienie ławek na podwórku przy ul. Kopernika. 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. Wsparciem objęto 150 osób. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody 
Łódzkiego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Celem 
projektu była poprawa stanu psychofizycznego dzieci w wieku 13 – 23 lat z dziecięcym porażeniem 
mózgowym. W ramach projektu przeprowadzono 100 godzin rehabilitacji. Dzięki realizacji projektu 
podniosła się sprawność fizyczna uczestników, poprawiło się ich samopoczucie oraz towarzyszącym im 
rodzicom. Wsparciem objęto 9 osób. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź – Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Pomoc świąteczna. Celem projektu było przygotowanie i dystrybucja paczek żywnościowych dla dzieci 
- podopiecznych specjalistycznych świetlic środowiskowych Caritas, 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, Zgierzu, 
Pabianicach, Aleksandrowa Łódzkiego, Zelowa. Wsparciem objęto 1525 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym. Celem projektu 
była aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz z niepełnosprawnością poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do wyjścia z izolacji. Cel był realizowany poprzez organizację wyjść 
do kina, teatru, planetarium, muzeum oraz warsztaty kulinarne. Wsparciem objęto 124 osoby Projekt 
współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 
- Serce na gwiazdkę. Celem projektu było obdarowanie prezentami świątecznymi dzieci  
z najbiedniejszych rodzin województwa łódzkiego (Łódź, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Tomaszów 
Mazowiecki, Łask, Pabianice, Zelów, Aleksandrów Łódzki) oraz pomoc w zorganizowaniu  Świąt 
najbiedniejszym rodzinom z województwa łódzkiego poprzez przekazanie paczek z żywnością  
i środkami czystości. Wsparciem objęto 700 osób. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 

- Razem możemy więcej – dofinasowanie do leków. Celem projektu było wsparcie najuboższych 
mieszkańców województwa łódzkiego poprzez udzielenie dofinasowania do leków. Pomoc 
przekazywana była na 2 sposoby: bezpośrednio w głównej siedzibie Caritas na podstawie złożonych 
dokumentów Dyrektor Caritas podejmował decyzje o wysokości pomocy. Podania z prośbą o wsparcie 
przyjmowały również Parafialne Zespoły Caritas, które najlepiej znają środowisko lokalne i potrzeby 
swoich podopiecznych. Wśród uczestników projektu zakwalifikowanych do wsparcia dystrybuowane 
były karty apteczne o wartości 100 zł. Wsparciem objęto 109 osób. Projekt współfinansowany ze 
środków DOZ Fundacji dbam o zdrowie oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

 

- Promocja organizacji wolontariatu w mieście Łodzi. Celem projektu było 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.: „Wolontariusz – bohater dnia codziennego”, 
„Drama, czyli rozwijamy wyobraźnię”; „Młodzież kontra…”, blok „Lider wolontariatu”, „Jak 
współpracować z wolontariuszami” oraz konsultacje specjalistyczne, doradztwo indywidualne  
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i grupowe z zakresu efektywnej współpracy z wolontariuszami”, działania integracyjne np.: rajd 
wolontariuszy, andrzejki, spotkania integracyjno – organizacyjne oraz koordynowano przeszkolonych 
wolontariuszy. Adresatami projektu byli mieszkańcy Łodzi. Wsparciem objęto 250 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Miasta Łódź oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 

- Nakręć się na wolontariat! Celem projektu było rozwinięcie wzmocnienie potencjału wolontariuszy 
Caritas. Cel został zrealizowany poprzez warsztaty między innymi: „Wolontariusz – bohater dnia 
codziennego”, szkolenie „Wolontariat na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością”, blok 
warsztatów „Lider wolontariatu”, działania integracyjno formacyjne, w tym wyjazd formacyjny, 
obchody Dnia Wolontariusza w regionach, wyjazdy studyjne oraz koordynacja wolontariuszy. 
Adresatami projektu byli mieszkańcy Łodzi. Wsparciem objęto 80 osób. Projekt współfinansowany ze 
środków Miasta Łódź oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

 
- Integracyjne Kółko Teatralne 2. Celem projektu był wzrost aktywności osób niepełnosprawnych  
i włączanie ich w życie społeczne poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań w realizowaniu działań 
kulturalnych. Uczestnicy brali udział w warsztatach teatralnych. Wsparciem objęto 30 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Pomysł na siebie. Celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców Łodzi. Uczestnicy projektu zostali objęci reintegracją społeczną (warsztaty, 
indywidualny trening rozwoju osobistego, kurs komputerowy, warsztaty z estetyki wyglądu); 
reintegracją edukacyjną (warsztaty i pogadanki na temat planowania i kontrolowania wydatków, 
oszczędzania, savoir vivre) reintegracją zawodowa (ścieżka sprzedawca/handlowiec, ścieżka kierowca 
wózka widłowego i ścieżka opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej); 4 - miesięcznymi stażami 
zawodowymi. Wsparciem objęto 72 osoby. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Pepiniera. Celem projektu było podniesienie kompetencji podopiecznych świetlic środowiskowych 
Caritas poprzez udział w warsztatach z zakresu między innymi: doradztwa zawodowego, 
przedsiębiorczości, kreatywności, informatyki oraz wyjściach kulturalno – edukacyjnych. Wsparciem 
objęto 83 osoby w wieku 6 – 16 lat. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Akademia Seniora. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej seniorów z terenu 
województwa łódzkiego. Cel ten został zrealizowany poprzez warsztaty kulinarne „Senior smakuje”, 
warsztaty komputerowe „Senior Enter”, warsztaty z prawnikiem Mądry senior po szkodzie, czyli jak się 
ustrzec wełnianej kołdry”, blok „Etnokalejdoskop seniora”, wycieczka po ziemi łowickiej. Wsparciem 
objęto 60 osób. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu ASOS oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Udzielanie wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Celem projektu było 
wsparcie pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin poprzez udzielanie konsultacji i prowadzenie 
różnych form poradnictwa psychologicznego. Wsparciem objęto 43 osoby. Projekt współfinansowany 
ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  
 
- Ma tematyczne spotkania – czyli świetlicowe tematyczne spotkania z matematyką. Celem projektu 
było oswojenie podopiecznych świetlic z matematyką i rozwinięcie umiejętności dostrzegania 
matematyki w każdym aspekcie życia. Wsparciem objęto 53 osoby. Projekt współfinansowany ze 
fundacji mBanku oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
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- Zapewnienie kompleksowego wsparcia społecznego i medycznego pacjentom wymagającym opieki 
paliatywnej w ramach NZOZ Caritas. Celem projektu było zapewnienie dodatkowego  wsparcia dla 
osób będących pod opieką NZOZ. Przeprowadzono łącznie 626 godzin i 50 minut wsparcia, w tym: 75 
godzin pracy socjalnej, 79 godzin konsultacji psychologicznych, 210 godzin rehabilitacji, 212 godzin i 50 
minut opieki pielęgniarskiej, 50 godzin konsultacji lekarskich. Wsparciem objęto 109 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 
- Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, edycja 2016. Celem projektu było 
wsparcie poprzez działania osłonowe w tym wsparcie merytoryczne i rzeczowe osób bezdomnych, 
zagrożonych bezdomnością oraz chcących wyjść z bezdomności. Cel zrealizowano poprzez udzielanie 
wsparcia merytorycznego osobom potrzebującym, przygotowanie  i wydanie paczek z artykułami 
przemysłowymi i spożywczymi, ciepłych posiłków, materiałów oraz środków opatrunkowych, 
dofinansowano zakup opału, prowadzono konsultacje specjalistyczne (prawnik, kurator, psycholog), 
wydawano pozyskane pieczywo, umożliwiono korzystania z prysznica i pralni) oraz zakupiono 
komputer na potrzeby Punktu Pomocy Charytatywnej. Wsparciem objęto 250 osób. Projekt 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej. 

 
- Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – (Drzewociny). Cele projektu było 
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 „Tropiciele Świętej 
Księgi”. Dzieci i młodzież zaproszono do świata rycerzy i dwórek. Dzięki tej wędrówce uczestnicy 
rozwinęli i pogłębili swoją wiedzę o dzieje dawne i współczesne aspekcie krajoznawczym, 
historycznym, kulturowym i literackim. Wsparciem objęto 80 osób. Projekt współfinansowany ze 
środków Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 
DZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 
Głównym zadaniem Działu Organizacyjnego jest wspieranie działalności poszczególnych jednostek 
Caritas. Ponadto, realizuje bieżące działania w zakresie funkcjonowania administracyjnego Caritas. 

 
Koordynowano i przeprowadzono prace remontowo – porządkowe w tym: przeprowadzono przegląd 
instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gdańskiej 111, przeprowadzono legalizację gaśnic we 
wszystkich placówkach Caritas oraz w samochodach służbowych, zamontowano tablice z wizerunkiem 
nowego logo przy wszystkich placówkach Caritas, odnowiono ławki, stoliki  i daszki w ogródku przy  
ul. Kopernika. 

Koordynowano lub pomagano w organizacji akcji oraz spotkań okolicznościowych w tym m.in.: 
spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, uroczystości odpustowych w siedzibie Caritas, spotkania 
wigilijnego w Wyższym Seminarium Duchownym, Pikniku Szkolnych Kół Caritas, Święta Eucharystii, 
Dnia Walki z Ubóstwem, Serce na gwiazdkę. 
Koordynowano kolonie letnie Caritas poprzez: przygotowanie wymaganej dokumentacji, podjęcie 
współpracy z kierownikami kolonii, pozyskanie kadry (wolontariuszy), przeprowadzenie działań 
organizacyjnych związanych z wyjazdem, złożenie niezbędnych dokumentów do Kuratorium Oświaty  
w Łodzi. Przez cały okres trwania kolonii nadzorowano prawidłową realizację programu kolonijnego 
oraz prowadzono wizyty monitoringowe , zaś po zakończeniu turnusów zorganizowano spotkania  
z kierownikami kolonii w celu rozliczenia i podsumowania zakończonych działań.   
Koordynowano turnusy rehabilitacyjne Caritas poprzez: przygotowanie wymaganej dokumentacji;  
podjęcie współpracy z kierownikami kolonii, pozyskanie kadry (wolontariuszy), przeprowadzenie 
działań organizacyjnych związanych z wyjazdem, złożenie niezbędnych dokumentów rozliczeniowych  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi oraz w odpowiednich Powiatowych Centrach Pomocy 
Rodzinie.  
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Przygotowano aktualizację danych dotyczących wyposażenia pracowników Caritas. Na bieżąco 
przyjmowano podania z prośbą o dofinansowanie do kolonii, turnusów rehabilitacyjnych, leków oraz 
podania z prośbą o zapomogi ogólne. Decyzją Dyrektora Caritas pomoc finansowa ogólna  została 
przyznana 11 osobom na łączną kwotę 18516,39zł, dofinansowanie do kolonii została przyznana 12 
osobom na kwotę 4780,00 zł, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego Caritas została przyznana  
1 osobie na kwotę 200,00 zł,  dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego zewnętrznego została 
przyznana 3 osobom na kwotę 2400,00 zł, dofinansowanie do leków zostało przyznane 61 osobom na 
kwotę 6965,00 zł. 

 

 


