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Podstawowym celem Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest szerzenie oraz praktyczne 

realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten 

Caritas wypełnia w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka,  

w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną 

akcją charytatywną w Archidiecezji Łódzkiej. Podejmowane zadania realizowane 

są w duchu poszanowania osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie, 

światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.  

 

Misja Caritas: 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego. 

Pomagamy każdemu potrzebującemu. Robimy to mądrze, z szacunkiem  

i miłością miłosierną. Zmieniamy siebie i świat. 
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Dom Dziennego Pobytu, ul. Gdańska 111 

 

Informacje ogólne: 

Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom w 

wieku emerytalnym, samotnym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. Placówka 

realizowała zadania z zakresu: żywienia pensjonariuszy, prowadzenia działań prozdrowotnych, 

prowadzenia aktywizacji psychicznej i fizycznej, prowadzenie pracy socjalnej i opiekuńczej, 

aktywizowała do pracy na rzecz Domu oraz środowiska lokalnego, zapewnienie opieki 

duchowej pensjonariuszom. W roku 2017 z opieki Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 

111 korzystało 61 osób w wieku od 46 do 92 lat. Podopieczni zamieszkują dzielnice: 

Śródmieście, Bałuty, Górna, Polesie i Widzew. 

 

Zrealizowane zadania:  

- zapewniono pensjonariuszom śniadań oraz dwudaniowego obiadu, wyżywienie było 

dostosowane było do stanu zdrowia oraz potrzeb osób starszych, 

- zorganizowano spotkania świąteczne; 

- prowadzono działania prozdrowotne;   

- prowadzono zajęcia aktywizujące m.in.: plastyczne, muzyczne, czytelnicze;   

- organizowano uroczystości imieninowe, urodzinowe połączone z udziałem w mszach 

świętych, 

- organizowano spotkania międzypokoleniowe z dziećmi ze Specjalistycznej Świetlicy 

Środowiskowej Caritas; 

- zorganizowano spotkania z dziećmi z grupy Tacy Sami ze Specjalistycznego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego z Koluszek, które wystawiły spektakl „Nasze Betlejem”; 

- udział w koncertach: walentynkowym w Ośrodku Kultury „Lutnia”, zespołu Conamore w 

Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza, pieśni patriotycznych organizowanym przez 

Biuro Wolontariatu Caritas,   

- udział w Balu Karnawałowym w Domu Dziennego Pobytu w Aleksandrowie Łódzkim,  

- zorganizowano wyjścia do Groty Solnej,  

- zorganizowano wyjścia do Teatru Muzycznego, 

- zorganizowano warsztaty florystyczne o tematyce wiosenno – wielkanocnej,  

- zorganizowano warsztaty kulinarne,   

- zorganizowano rajdy piesze po województwie łódzkim,   

- zorganizowano warsztaty z psychologiem, 

- zorganizowano  warsztaty z wizażu, 

- zorganizowano  warsztaty fotograficzne połączone z wystawą zdjeć, 

- zorganizowano  sesję fotograficzną,  

- zorganizowano warsztaty artterapeutyczne,  

- zorganizowano wyjścia do biblioteki przy ul. Brzeźnej na przedstawienie „ Śpiąca Królewna”, 

- prowadzono doradztwo socjalne,  

- podejmowano działania interwencyjne, mediacyjne w sytuacjach konfliktowych w grupie 
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pensjonariuszy,  

- pomagano w sprawach urzędowych, formalnych, mieszkaniowych, 

-  angażowano seniorów do dbania o swoje miejsce m.in.: wykonywanie prac porządkowych,  

dbanie o estetykę pomieszczeń, dekorowanie,  

- zapewniono opiekę duchową pensjonariuszom poprzez uczestnictwo w codziennej mszy 

świętej, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

 

Dom Dziennego Pobytu, ul. Odolanowska 46 

 

Informacje ogólne: 

Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom w 

wieku emerytalnym, samotnym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. Placówka 

realizowała zadania z zakresu: żywienia pensjonariuszy, prowadzenia działań prozdrowotnych, 

prowadzenia aktywizacji psychicznej i fizycznej, prowadzenie pracy socjalnej i opiekuńczej, 

aktywizowała do pracy na rzecz Domu oraz środowiska lokalnego, zapewnienie opieki 

duchowej pensjonariuszom. 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 40 mieszkańców dzielnicy Łódź – Bałuty. 

 

Zrealizowane zadania:  

- prowadzono doradztwo socjalne i pomoc w sprawach osobistych, urzędowych i 

mieszkaniowych; 

- prowadzono działania prozdrowotne poświęcone profilaktyce i promocji zdrowia oraz 

aktywnemu i zdrowemu trybowi życia w wieku starszym;  

- prowadzono aktywizację psychiczną i fizyczną pensjonariuszy;  

- prowadzono działania twórczo – plastyczne rozwijające i podtrzymujące w dobrej kondycji 

motorykę małą; 

- prowadzono działania wspierające aktywność intelektualną - gry, zagadki, quizy, krzyżówki, 

wspólne czytanie; 

- prowadzono działania muzyczno – taneczne; 

- wspierano aktywność kulturalną; 

- prowadzono zajęcia w zakresie tradycji i kultury,   

- wspierano aktywności budujące relacje międzyludzkie; 

- wspierano aktywności wspomnieniowe;  

- wspierano aktywności duchowo – religijne; 

- organizowano spotkania o charakterze integrującym pokolenia we współpracy z innymi 

Domami; 

- organizowano wydarzenia o charakterze międzypokoleniowym; 

-  angażowano seniorów do dbania o swoje miejsce m.in.: wykonywanie prac porządkowych,  

dbanie o estetykę pomieszczeń, dekorowanie,  
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- zapewniono opiekę duchową pensjonariuszom poprzez uczestnictwo w codziennej mszy 

świętej, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

 

Biuro Wolontariatu 

 

Informacje ogólne: 

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 Łodzi oraz w 

terenie. W ramach wolontariatu koordynowanego przez Biuro rozwinęły się różne jego 

rodzaje. Wolontariat instytucjonalny polegał na posłudze 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 polegał na indywidualnej posłudze wolontariusza w domu osoby chorej, 

niepełnosprawnej, samotnej czy w podeszłym wieku. Wolontariat akcyjny polegał na udziale 

wolontariuszy w różnorodnych akcjach organizowanych  przez Caritas. Wolontariat kolonijny 

polegał na włączeniu się wolontariuszy w organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Wolontariat korepetycyjny, w tym działalność na rzecz rodzin zastępczych polegał na pomocy 

dzieciom poprzez korepetycje i organizację czasu wolnego. 

  

Zrealizowane zadania:  

1. Promocja wolontariatu i nabór nowych wolontariuszy. 

- przekazywano informacje poprzez media: strony: www.caritas.lodz.pl, www.ngo.pl, 

Facebook oraz Radio Łódź, Radio Plus Łódź, tygodnik Niedziela, TVP Łódź; 

- nabór wolontariuszy poprzedzony był 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; 

- 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; 

- 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 starszych, przewlekle 

http://www.caritas.lodz.pl/
http://www.ngo.pl/
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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;      

- praca wolontariuszy była na bieżąco monitorowana przez koordynatora wolontariatu, Stały 

był także kontakt z pracownikami działów pomocowych zatrudniających wolontariuszy. 

Organizowano dla wolontariuszy spotkania formacyjno – integracyjne średnio raz w miesiącu;  

- w celu lepszego kontaktu z wolontariuszami założono grupę na Facebooku „Wolontariat 

Caritas Łódź”, zamieszczane są tam na bieżąco aktualne informacje o wszelkich działaniach, 

wolontariusze mają też możliwość szybkiego zgłaszania swej gotowości do akcji; 

- opracowana baza danych o wolontariuszach była uaktualniana i systematycznie uzupełniana. 

 

2. Szkolenia wolontariuszy: 

- szkolenie ogólne dotyczące idei wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza, aspektów 

prawnych wolontariatu oraz zagadnień istotnych w posłudze wolontariusza. Szkolenie 

prowadzone było w pomieszczeniach Biura lub też odbywało się w terenie (szkolenie to 

indywidualnie lub grupowo  odbywali wszyscy nowo przyjęci wolontariusze); 

- szkolenia z elementami warsztatowymi dla osób, które przygotowywały się do posługi w 

ramach wolontariatu domowego u podopiecznych w podeszłym wieku, samotnych, chorych 

lub niepełnosprawnych (szkolenie obowiązkowe dla wolontariuszy domowych);  

- we współpracy z Caritas Polska zorganizowano szkolenie dla liderów wolontariatu z 

poszczególnych diecezji białoruskiej Caritas. W ramach szkolenia odbyły się warsztaty „Lider 

wolontariatu”, przedstawiono organizację wolontariatu w łódzkiej Caritas, zaprezentowano 

własne doświadczenia z bieżącej pracy z wolontariuszami oraz pokazano działalność 

wybranych placówek (świetlica, magazyn, PPCH, DDP);  

- w okresie sprawozdawczym przyjęto zgłoszenia 198 nowych wolontariuszy. 

 

3.Współpraca z instytucjami, organizacjami, udział w akcjach: 

- w ramach współpracy z MOPS dotyczącej wolontariatu w rodzinach zastępczych  stale  

i systematycznie 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; 

- w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” działającym przy 

Stowarzyszeniu „Pomost” delegowano wolontariuszy i wymiano doświadczenia, oceniano 

wnioski i typowano zwycięzców konkursu „Barwy wolontariatu”; przedstawiciel Biura zasiadał 

w kapitule tego konkursu, korzystano z oferty szkoleniowej;  

- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Drogi Pielgrzyma” wspólnie zorganizowano Rajd 

Wolontariuszy. W roku 2017 miała miejsce jego ósma edycja. Rajd odbył się 3.06.2017; 

- w ramach współpracy ze stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy czynnie 

pomagali w przeprowadzeniu zbiórek żywności, działali podczas Pikniku SKC, włączali się w 
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pracę z dziećmi z rodzin zastępczych. W dniu 19.05.2017 odbyło się spotkanie z nowym 

opiekunem Fundacji, ks. Bartłomiejem Franczakiem i stypendystami; 

- w ramach współpracy z Duszpasterstwem Młodzieży, jego członkowie wsparli organizację 

Pikniku dla Dzieci „Bądźmy razem”, w którym wzięli udział wolontariusze Szkolnych Kół 

Caritas;  

- w ramach współpracy z Centrum Służby Rodzinie wolontariusze delegowani byli  do pomocy 

w Centrum każdorazowo po zgłoszeniu zapotrzebowania. Członkowie SKC przy 41 Gimnazjum 

w Łodzi pełnili także przez cały rok systematyczne dyżury w Domu Samotnej Matki; 

- w ramach współpracy z Zespołem ds. Seniorów UMŁ Biuro Wolontariatu włączyło się również 

w organizację czwartej edycji „Łódzkich Senioraliów 2017”. Na terenie Biura prowadzone były 

spotkania dla seniorów, odbyły się dni otwarte, w ramach których udzielane były porady z 

zakresu dietetyki i kosmetologii;   

- w ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniu IFMSA studenci Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi udzielali korepetycji dla dzieci na terenie Biura Wolontariatu w sposób 

zorganizowany;  

- w ramach współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie wolontariusze zabezpieczali trasę biegu 

podczas DOZ Maratonu Łódź z PZU w dniu 23.04.2017; 

- w ramach współpracy z Fundacją Rossmann, wolontariusze zabezpieczali trasę Biegu 

Rossmann Run. W dniu 27.05.2017; 

- w ramach współpracy z Fundacją „Życie”, w dniu 1.09.2017 wolontariusze włączyli się w 

pomoc podczas koncertu „Solidarni z Aleppo”;  

- w ramach współpracy z Radiem Łódź wolontariusze ze Szkolnych Kół pomagali w 

przygotowaniu uroczystości mikołajowej dla dzieci, która odbywała się w Hali Expo w dniu 

17.12.2017;  

- obsługiwano stanowisko z poczęstunkiem i napojami dla uczestników Przemarszu z okazji 

święta Trzech Króli;  

- dystrybucja kremówek z okazji Dnia Papieskiego – akcja prowadzona po raz piąty, 

adresowana do Szkolnych Kół Caritas. Wzięło w niej udział 51 Szkolnych Kół. Rozprowadzono 

ponad 18 000 kremówek; 

- włączenie się w zbiórkę 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; 

- włączenie się w akcję „Serce na Gwiazdkę”: uczniowie z SKC prowadzili ją w formie zbiórki 

słodyczy w szkołach, łącznie zebrano ok. 850 kg, w akcję włączyło się ponad 40 szkół. 

Wolontariusze indywidualni wcielali się w role św. Mikołaja i Anioła, jeżdżąc z prezentami do 

dzieci oraz seniorów z rodzin o trudnych warunkach bytowych. Akcja prowadzona była w: 

Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Pabianicach, 

Aleksandrowie Łódzkim, Zelowie, Kociszewie i Nowych Chrustach; 
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- włączenie się w akcję „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; 

- włączenie się w dystrybucję czekoladowych św. Mikołajów – akcja organizowana po raz 

czwarty, prowadzona przez Szkolne Koła cieszyła się wielkim, udało się rozprowadzić ok. 6 500 

czekolad. 

 

4. Wolontariat domowy (indywidualny) 

W działaniach Biura ten rodzaj wolontariatu był szczególnie promowany i rozwijany ze 

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

ma w Łodzi organizacji, która by prowadziła taki wolontariat na większą skalę. Polega on na 

pomocy wolontariuszy indywidualnym podopiecznym w ich domach, przy czym podopieczni są 

to osoby starsze i z racji wieku niesamodzielne, chorzy przewlekle, niepełnosprawni, ludzie 

mający problemy z pamięcią, osamotnieni, często całkowicie niezaradni. Pomoc wolontariusza 

odgrywa we wszystkich przypadkach niezwykle istotną rolę. Nie tylko pomaga on 

podopiecznemu, ale również wspiera rodzinę. W ramach tego wolontariatu wolontariusze 

wykonywali czynności socjalne, ułatwiające potrzebującym codzienną egzystencję, np. 

załatwiali drobne sprawy urzędowe, robili zakupy, sprzątali, gotowali lub podawali posiłki, 

opiekowali się zwierzętami domowymi, dotrzymywali towarzystwa.  

Na koniec roku 2017 w tym wolontariacie działało ok. 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. 

 

5. Wolontariat kolonijny  

W ramach tego wolontariatu zapewniono obsługę turnusu rehabilitacyjnego „Ama Deum” 

oraz turnusu kolonijnego w Drzewocinach. 

 

6.  Obsługa kampanii „Poznaj… i pomóż”: 

Biuro Wolontariatu prowadziło w ciągu całego  roku obsługę kampanii „Poznaj… i pomóż”, 

stałą pomocą objętych było 14 osób, okazjonalnie korzystały z niej 4 osoby. 

 

7. Uroczystości organizowane przez Biuro: 

- spotkania organizacyjne: wolontariusze byli wprowadzani w działania organizowane przez 

Caritas. W czasie spotkań zapoznawano się ze scenariuszem imprez, ich regulaminem, 

omawiano zasady BHP, dokonywano przydziału funkcji i zadań; 

- integracyjne: organizowane raz w miesiącu. Wolontariusze mogli wtedy lepiej poznać się 

między sobą, przedyskutować nurtujące ich problemy, porozmawiać o trudnościach i 

osiągnięciach swojej posługi, wymienić doświadczenia. Spotkania te miały różną postać: 
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rozmów przy kawie, herbacie i ciastku; wspólnego wykonywania okolicznościowych ozdób czy 

rękodzieła; wspólnego śpiewu czy wieczorów filmowych; 

- organizacja Dnia Wolontariusza, podczas której uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki, a 

najofiarniejsi uhonorowani zostali tytułem „Anioła Wolontariatu”; 

- uroczystość opłatkowa dla wolontariuszy odbyła się w auli Wyższego Seminarium 

Duchownego w Łodzi, udział wzięło ok. 100 osób reprezentujących wszystkie działy 

wolontariatu w Caritas; 

- XI Bal Szkolnych Kół Caritas (28.02.2017) – impreza po raz pierwszy odbyła się w 

pomieszczeniach Centrum Służby Rodzinie, uczestniczyło w niej ok. 200 młodych 

wolontariuszy ze szkół podstawowych. Hasło Balu brzmiało: wioska indiańska. Najciekawsze 

kostiumy zostały nagrodzone, a zdobywca pierwszej nagrody otrzymał talon dla szkoły na 

bezpłatny pobyt jednego ucznia na koloniach letnich w Drzewocinach. Talon trafił do Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu; 

- VIII Pieszy Rajd Wolontariuszy odbył się w dniu 3.06.2017 na trasie Przedbórz – Wielgomłyny 

wzdłuż brzegów Pilicy. W imprezie wzięło udział 47 wolontariuszy; 

- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka połączony z Piknikiem Szkolnych Kół Caritas 

(8.06.2017) w parku na Zdrowiu. W imprezie wzięły udział Szkolne Koła Caritas ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Atrakcji dla uczestników było wiele: 

cyrkowe miasteczko, gry i zabawy zręcznościowe, stanowisko łucznika i rycerzy, wielka gra 

planszowa, malowanie buzi, zbiorowa nauka tańca ze sceny. W trakcie uroczystości 

wolontariusze tworzyli  grupę służby porządkowej, opiekowali się dziećmi korzystającymi z 

atrakcji, organizowali konkursy, malowali dziecięce buzie, wydawali poczęstunek i napoje, 

wspierali  pracowników Caritas w wydawaniu paczek dla dzieci. Najważniejszym wydarzeniem 

dnia był połączony z piknikiem V Bieg Charytatywny SKC. Obsługiwali go wolontariusze – 

członkowie Duszpasterstwa Młodzieży i stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. 

Łącznie piknik i bieg wsparło 50 indywidualnych wolontariuszy, a uczestniczyło w tej imprezie 

ok. 1000 dzieci i młodzieży ze 53 Szkolnych Kół z Łodzi, Pabianic, Ksawerowa, Bedonia, 

Konstantynowa, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa 

Mazowieckiego. W V Biegu „Biegnijmy z pomocą”  wzięło udział 335 zawodników z 30 szkół, a 

uzyskano 8478,81 zł, suma ta została przekazana na rzecz pięcioletniej Ani chorej na dziecięce 

porażenie mózgowe; 

- Piknik Przedszkolnych Kół Caritas (20.06.2017) - odbył się po raz piąty, a przeprowadzony 

został w ogrodach i w sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Udział 

wzięły w nim grupy dzieci z 5 przedszkoli łódzkich  wraz z opiekunami. Łącznie pojawiło się na 

pikniku ponad 180 maluchów; 

- Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas (9.-10.09.2017) – w ramach przygotowań 

i organizacji Zjazdu pracownicy Biura odpowiedzialni byli za następujące działania: stały 

kontakt z diecezjami, zebranie zgłoszeń, prowadzenie statystyki Zjazdu, przekazywanie 

bieżących informacji, przygotowanie i przeprowadzenie gry miejskiej we współpracy z ZHR; 

organizacja noclegów, rozmieszczenie przyjezdnych w domach studenckich, obsługa grup 

podczas noclegów; opieka nad grupą z diecezji krakowskiej w dniach 8.-9.09.2017; opieka nad 



11 

 

wolontariuszką z Białegostoku, która składała świadectwo podczas Zjazdu; wyrekrutowanie 

wolontariuszy pomagających w organizacji Zjazdu oraz  koordynowanie ich pracy. 

 

8. Wyjazdy formacyjne: 

- W dniu 29.04.2017 odbyła się kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i 

wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. 

Organizatorem wyjazdu było Biuro Wolontariatu. W pielgrzymce uczestniczyło łącznie ponad 

250 wolontariuszy reprezentujących Parafialne Zespoły, Szkolne Koła, wolontariat domowy, 

hospicyjny i akcyjny. 

- w dniach 21.-22.10.2017 wolontariusze PZC uczestniczyli w skupieniu w Porszewicach, 

podczas którego odbyło się szkolenie dotyczące organizacji zbiórek publicznych i pozyskiwania 

funduszy na działalność PZC. 

 

9. Koordynowanie działań Szkolnych Kół Caritas 

- Zgodnie z danymi na koniec roku 2017 w szkołach i przedszkolach na terenie archidiecezji  

istniało 225 Szkolnych i Przedszkolnych Kół, w ciągu roku 2017 przybyło 10 nowych SKC. 

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 odbyły się 4 takie spotkania. 

W ramach spotkań omawiano sprawy bieżące, planowano działania, przeprowadzono również 

dla chętnych szkolenie z podstaw prawnych wolontariatu oraz z zakresu różnych form pomocy 

społecznej. Szczególnie uroczysty charakter miało spotkanie czerwcowe na zakończenie roku 

szkolnego. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj ok. 30 osób. 

Ponadto w terenie zorganizowane zostały spotkania dla lokalnych opiekunów SKC i liderów 

PZC w ramach utworzonych rejonów, odbyły się one w dwóch turach – wiosennej i jesiennej. 

 

Lista Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas (stan na 31.12.2017) 

 

    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 

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.  
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w 
Ksawerowie 

Zachodnia 33, 95-045 Ksawerów 
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13.  Szkoła Podst. i Gimnazjum Spółki Fronimos-Kornelówka Sucharskiego 3,  91-744 Łódź 

14.  
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia 
Oświatowego Twoja Szkoła im. M. Montessori 

Rewolucji 1905r. 67, 90-221 Łódź 

15.  Szkoła Podstawowa ŁSO Babickiego 15, 94-056 Łódź 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.  Szkoła Podstawowa nr 45 Bojowników Getta 3, 91-431 Łódź  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38.  Szkoła Podstawowa Nr 83 Podmiejska 21,  93-165 Łódź 

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

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

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

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

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

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

45.  Szkoła Podstawowa Nr 120 Centralna 40, 91-503 Łódź 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59.  Szkoła Podstawowa nr 164 Wróblewskiego 65, 94-035 Łódź 
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60.  Szkoła Podstawowa nr 166 Szamotulska 1/7, 91-037 Łódź 

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

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

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

64.  Szkoła Podstawowa nr 190 Malczewskiego 37/47, 93-154 Łódź 

65.  Szkoła Podstawowa nr 193 Standego 1, 93-221 Łódź 

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

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

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

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

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

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

72.  Szkoła Podstawowa w Bukowcu Szkolna 3, 95-006 Bukowiec 

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

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

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

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

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

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

79.  Szkoła Podstawowa w Dobroniu Witosa 1a, 95-082 Dobroń 

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

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

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

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

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

85.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Konstantynowie Łódzkim Łódzka 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98.  Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach 20 stycznia 9/13, 95-200 Pabianice 

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

100.  Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim Wojska Polskiego 37, 97-200 Piotrków Trybunalski 

101.  Szkoła Podstawowa w Proszeniu Proszenie 98, 97-320 Wolbórz 

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

103.  Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy 

104.  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim 

May’a 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

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

106.  Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim Słowackiego 28/34, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
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107.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie Piotrkowska 13, 95 -080  Tuszyn 

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

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

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

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

112.  Szkoła Podstawowa w Zawadzie Zawada 249/255, 97-200 Piotrków Trybunalski 

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

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

115.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu Szczawińska 2, 95-100 Zgierz 

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

117.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu 3 Maja 46 A, 95-100 Zgierz 

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

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

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

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

122.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 Sucharskiego 2, 91-744 Łódź 

123.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 Niciarniana 2A, 92-208 Łódź 

124.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 Plantowa 7, 91-104 Łódź 

125.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 Roosevelta 11/13, 90-056 Łódź 

126.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 Siarczana 29/35, 93-143 Łódź 

127.  Gimnazjum ŁSO Babickiego 15, 94-056 Łódź 

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

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

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

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

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

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

134.  Gimnazjum nr 12 Brzóski 23, 91-315 Łódź 

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

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

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

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

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

140.  Gimnazjum nr 24 Żeromskiego 26, 91-737 Łódź 

141.  Gimnazjum nr 26 1 Maja 89, 90-755 Łódź 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

154.  Niepubliczne gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Dobieszków 68, 95-010 Stryków 
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Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie 

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

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

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

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

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

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

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

162.  Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Żwirki 7, 97-300 Piotrków Tryb. 

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

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

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

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

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

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

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

170.  Liceum Ogólnokształcące nr VIII   Pomorska 105, 90-225 Łódź 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

180.  Liceum Ogólnokształcące nr III  
w Tomaszowie Mazowieckim  

Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

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

Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

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

Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

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

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

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

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

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

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

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

190.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Piotrkowie 
Trybunalskim 

3 Maja 28/34, 97-300 Piotrków Trybunalski 

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

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

193.  Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Będkowie – Szkoła 
Podstawowa 

Reymonta 11, 97-319 Będków 

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

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

196.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach Drużbice 15, 97 – 403 Drużbice 

197.  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu Wieluńska 33, 97-438 Rusiec 
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198.  Zespół Szkół w Buczku Szkolna 3, 98-113 Buczek 

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

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

201.  Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach  Skargi 29, 95-200 Pabianice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

214.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Drewnowska 88, 91-008 Łódź 

215.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12  Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

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

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

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

219.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Łasku 9 Maja 28, 98-100 Łask 

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

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

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

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

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

225.  Wyższe Seminarium Duchowne św. Stanisława 14, 90-457 Łódź 

 

10. Działalność Parafialnych Zespołów Caritas 

W ramach koordynacji działań PZC 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 św., 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. Bez udziału PZC akcje te byłyby niemożliwe do 

przeprowadzenia. Zgodnie z danymi na koniec roku 2017 istniały w diecezji 62 Zespoły. 

 

Lista Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas (stan na 31.12.2017) 

 

   L.p. Parafia Adres 

1.  Chrystusa Odkupiciela Żubardzka 28, 91-022 Łódź 

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

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

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

5.  Matki Bożej Różańcowej Janosika 110, 92-108 Łódź 
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6.  Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Wodna 36, 90-046 Łódź 

7.  Miłosierdzia Bożego Baczyńskiego 158, 91-170 Łódź 

8.  Najświętszej Eucharystii 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, 91-520 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 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.  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Główna 70, 97-221 Nowe Chrusty 

47.  Chrystusa Króla Karniszewicka, 95-200 Pabianice 

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

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

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

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

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

53.  Najświętszego Serca Jezusowego  Słowackiego 73/75, 97-300 Piotrków Trybunalski  
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54.  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Śląska 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski 

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

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

57.  Św. Stanisława Biskupa i Męczennika Pl. 500-lecia 7, 95-030 Rzgów 

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

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

60.  Najświętszego Serca Jezusowego Popiełuszki 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

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

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

63.  Chrystusa Króla Słowackiego 10, 95-100 Zgierz 

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

 

 

11.Rejony skupiające członków PZC i opiekunów SKC 

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 spotkań w każdym z nich. Zgodnie z kalendarzem spotkań odbywały się one 

dwa razy w roku (wiosna i jesienią). W ramach spotkań ich uczestnicy brali udział we mszy św., 

następnie odbywała część formacyjno-szkoleniowa, a w ostatniej części podawane były 

wszelkie informacje, komunikaty i dyskusja. Wiosną i jesienią 2017 odbyło się po siedem 

spotkań. Lista rejonów:   

- Łódź - dekanaty: Bałuty, Chojny- Dąbrowa,  Olechów, Radogoszcz, Retkinia - Ruda,  Stoki, 

Śródmieście,  Teofilów – Żubardź, Widzew 

- Bełchatów – dekanaty: bełchatowski, szczercowski, zelowski 

- Brzeziny – dekanaty: brzeziński, koluszkowski, strykowski 

- Łask-Kolumna z siedzibą w Dobroniu – dekanaty: łaski, widawski 

- Pabianice – dekanaty: pabianicki, tuszyński 

- Piotrków Trybunalski – dekanat piotrkowski 

- Sokolniki Las – dekanaty: ozorkowski, poddębicki 

- Tomaszów Mazowiecki – dekanaty: tomaszowski, wolborski 

- Zgierz – dekanaty: zgierski, aleksandrowski, konstantynowski 

 

Kierownik ds. marketingu społecznego/Akcje 

 

 

Informacje ogólne: 

Głównym zadaniem organizowanych akcji jest pomoc konkretnym osobom lub zebranie 

środków w celu finansowania działań charytatywnych, a także promowanie dzieł 

charytatywnych Caritas Archidiecezji Łódzkiej.. 
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Zrealizowane zadania: 

- XXV Światowy Dzień Chorego 2017. W sobotę, 11 lutego 2017 roku, obchodzony był XXV 
Światowy Dzień Chorego. Łódzka Caritas przygotowała na Dzień Chorego obrazki z 
fragmentem orędzia papieża Franciszka na Dzień Chorego, które przekazane zostały chorym - 
podopiecznym placówek Caritas oraz chorym w łódzkich szpitalach i hospicjach. O godz. 12.00 
w łódzkiej archikatedrze odprawiona została Msza święta z sakramentem namaszczenia 
chorych.  
 

- Łódzka Caritas rozliczy Twój PIT. Od 1 lutego 2017 roku, w 7 placówkach Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi przyjmowane były dokumenty do rozliczenia podatku za 2016 

rok. Oprócz rozliczenia podatku i przekazania 1%, Caritas przesyłała rozliczoną deklarację do 

urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Do końca kwietnia księgowi Caritas rozliczyli 1750 

PITów. 

 

-  Jałmużna wielkopostna 2017. 30 tysięcy tekturowych skarbonek przygotowała Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 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. 

 

- XII Zbiórka żywności Caritas. W piątek i sobotę, 24 i 25 marca 2017 roku, Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała kolejną, dwunastą, zbiórkę żywności w ramach Zbiórki 

Żywności Caritas w Polsce. Na terenie naszej archidiecezji zbiórkę przeprowadzono 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. W naszej archidiecezji w zbiórkę 

zaangażowało się 800 wolontariuszy z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas. 

 

- Wielkanocne Dzieło Caritas 2017. 64300 Chlebków Miłości, 8875 wielkanocnych baranków z 

białej czekolady oraz 17250 wielkanocnych świec – paschalików i woskowych pisanek – 

przygotowała Caritas Archidiecezji Łódzkiej w ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas 2017. 

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. Niektóre parafie 

naszej archidiecezji zorganizowały również zbiórkę żywności na śniadanie wielkanocne dla 

najuboższych parafian. 

 
- Bez Reszty 2017. Jaka jest prawda o ludziach bezdomnych? Kim są? O czym marzą? W jaki 
sposób Kościół wspiera rodzinę? Dlaczego Syryjczycy potrzebują naszej pomocy? Czemu 
Caritas prosi o 2 procent podatku? To tylko niektóre z tematów poruszonych w kolejnym 
wydaniu gazety Bez Reszty. Wydawcą czasopisma jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W gazecie 

http://www.caritas.lodz.pl/?art=4b7deebcd8a8b46b584dd1e88d9b3aca
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znalazły się  również m.in. najnowsze wieści z Caritas, informacja o platformie pomocowej 
DOBROMAT24.PL oraz zaproszenie na kolonie i turnusy rehabilitacyjne w Drzewocinach.  "Bez 
Reszty" ukazała się 20 marca 2017 roku. Pismo rozdawane było na kilkudziesięciu najbardziej 
ruchliwych skrzyżowaniach Łodzi oraz okolicznych miast, a także w parafiach archidiecezji 
łódzkiej. Jego nakład wynosi 50 tysięcy egzemplarzy. 
 
- 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniach 23-29 kwietnia 2017 roku Kościół w Polsce przeżywał 73. 
Tydzień Miłosierdzia. Przebiegał on pod hasłem: „Idźcie i głoście”. 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. Obchody są okazją do głębszej refleksji na 
temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji, jaką różne organizacje 
charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania 
się w dzieła miłosierdzia. 
 
- XIV Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach. W dniu 29 kwietnia 2017 roku, odbyła się XIV Pielgrzymka 
Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – 
Łagiewnikach. Z archidiecezji łódzkiej autokarami wyruszyło ok. 200 pielgrzymów. Pielgrzymka 
odbyła się pod hasłem „Czy jesteście zdolni do marzeń?”. Motto Pielgrzymki pochodzi z słów 
Papieża Franciszka wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży: „Czy jesteście zdolni do 
marzeń? Kiedy serce jest otwarte, jest zdolne do marzeń, bo jest w nim miejsce na 
miłosierdzie. Jest miejsce na czułość wobec tych, którzy cierpią. Jest miejsce, by stanąć obok 
tych, którzy w sercu nie mają pokoju albo którym brakuje tego, co potrzebne do życia, lub 
którym brakuje najpiękniejszej rzeczy – wiary, miłosierdzia.”. Uczestnicy wzięli udział we mszy 
świętej pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego - metropolity krakowskiego, 
homilię wygłosił ks. bp  Wiesław Szlachetka, Przewodniczący Komisji Charytatywnej 
Konferencji Episkopatu Polski.  
 
- Nagroda Miasta Łodzi dla Iwony Sitarskiej. W poniedziałek, 15 maja 2017 roku, o godz. 
11:00, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, wręczone zostały Nagrody Miasta 
Łodzi. Jednym z laureatów była Iwona Sitarska, lekarz i kierownik hospicjum domowego 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Nagroda Miasta Łodzi przyznawana jest za wybitne osiągnięcia 
w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej. Oprócz prestiżu, nagroda ma również 
wymiar finansowy. Laureaci otrzymują 25 tysięcy złotych. 
 
- Piknik dla dzieci "Bądźmy razem" 2017. W dniu 8 czerwca 2017 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 VI Biegu Charytatywnym „Biegnijmy z 
pomocą”. Uzyskane w ramach biegu pieniądze w całości zostały przeznaczone na leczenie i 
rehabilitację 5-letniej Ani, mieszkającej na terenie parafii św. Stanisława Biskupa w 
Bełchatowie, która urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym.  
 
- Wakacyjna Akcja Caritas 2017. Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży oraz turnus kolonijny zorganizowała łódzka Caritas w ramach Wakacyjnej Akcji 
Caritas. Wypoczynek letni rozpoczął się 26 czerwca 2017 roku, w Ośrodku Rehabilitacyjno-
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Wypoczynkowym łódzkiej Caritas w Drzewocinach. Na pierwszy turnus rehabilitacyjny, w 
dniach 26 czerwca – 9 lipca, przyjechało 42 niepełnosprawnych dzieci, które wypoczywały pod 
opieką kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i grona wolontariuszy „Ama 
Deum – kochaj Boga”. W połowie lipca w ośrodku rozpoczął się kolejny turnus rehabilitacyjny 
dla 20-osobowej grupy młodzieży. 29 lipca rozpoczął się w Drzewocinach turnus kolonijny dla 
80 dzieci z regionu łódzkiego. Kolonie odbywały się pod hasłem „W 14 dni dookoła świata”. 
Zgodnie z hasłem duszpasterskim w 2017 roku: "Idźcie i głoście", każdego dnia uczestnicy 
kolonii "podróżowali" do miejsc, które podczas swoich licznych podróży odwiedził Ojciec 
Święty Jan Paweł II. 
  
- Tornister pełen uśmiechów 2017. Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała kampanię 
charytatywną pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów”, której celem było skompletowanie i 
przekazanie najuboższym dzieciom z archidiecezji łódzkiej wyprawek szkolnych. Akcję 
prowadziliśmy we współpracy z parafiami. Tornistry i plecaki zakupiliśmy ze środków 
pozyskanych z 1% podatku. Na przełomie lipca i sierpnia do 37 parafii archidiecezji łódzkiej 
trafiło 1200 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.  
 
- Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas w Łodzi. W dniach 9 – 10 września 2017 
roku (sobota – niedziela) odbył się w Łodzi Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas. 
W wydarzeniu wzięło udział około 1,5 tysiąca młodych ludzi ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy spotkania to młodzież 
skupiona w Szkolnych Kołach Caritas i centrach wolontariatu z całej Polski. Do Łodzi przyjechali 
wraz ze swoimi opiekunami. Spotkanie odbywało się pod hasłem: Światło – follow it! 
Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas był czasem dziękczynienia za 
podejmowane wspólnie działania charytatywne Caritas, czasem formacji duchowej oraz 
integracji młodych wolontariuszy Caritas. W ramach Zjazdu, w sobotę młodzi wolontariusze 
Caritas uczestniczyli w grze miejskiej, poświęconej życiu i przesłaniu św.  Faustyny Kowalskiej – 
patronki miasta Łodzi oraz w spotkaniu w Hali Expo, podczas którego zespół „Mocni w Duchu” 
poprowadził wieczór uwielbienia z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W niedzielę, 
odbyło się spotkanie na Placu Wolności ze świadectwami z zagranicznej działalności 
wolontariuszy Caritas oraz prezentacją bieżących programów Caritas w Polsce. Następnie 
barwny korowód wolontariuszy Caritas przemaszerował ulicą Piotrkowską, od Placu Wolności 
do Archikatedry Łódzkiej, z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej, bł. Rafała Chylińskiego i bł. 
Karoliny Kózkówny. Przemarsz „Od zabawy do świętości” był okazją do pogłębienia refleksji o 
szczególnym powołaniu młodych wolontariuszy Caritas do głoszenia Miłosierdzia Bożego 
światu. Był to również czas radosnego dziękczynienia i modlitwy. Oprawę muzyczną 
przemarszu przygotował zespół „Mocni w Duchu”. Na zakończenie Zjazdu, o godz. 12:30 
odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza 
Pękalskiego. Homilię wygłosił ks. bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji 
Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Po uroczystej liturgii uczestnicy spotkania zjedli 
wspólny posiłek na Placu Katedralnym. 
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- Kromka chleba dla sąsiada 2017. W ramach ogólnopolskiej kampanii Caritas Polska - 
„Kromka Chleba Caritas”, w 2017 roku zrealizowana została kampania pod hasłem „Kromka 
chleba dla sąsiada”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dzielenia się, a 
także zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów. 19 września w prawie 800 sklepach sieci 
Biedronka, która jest głównym partnerem akcji, wolontariusze Caritas z 29 diecezji zbierali 
podstawowe artykuły spożywcze, które trafiły do potrzebujących wsparcia seniorów. W Łodzi 
wolontariusze Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas zbierali żywność w 18 sklepach 
sieci Biedronka. 
 
- Szkolne Koła Caritas na Dzień Papieski 2017. W niedzielę, 8 października 2017 roku, z okazji 
XVII Dnia Papieskiego, wolontariusze z 48 Szkolnych Kół Caritas zaprosili na papieskie 
kremówki. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczone zostały na działalność Szkolnych Kół 
Caritas i formację wolontariuszy Caritas.  18,5 tysiąca kremówek papieskich dostępnych było 
w 50 parafiach w Łodzi i okolicznych miejscowościach. 
 
- Światowy Dzień Ubogich 2017. Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, 
Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi, Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta w Łodzi, Siostry Misjonarki Miłości oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 
wspólnie świętowali I Światowy Dzień Ubogich, który odbył się w niedzielę, 19 listopada 2017 
roku. Papież Franciszek ofiarował Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby – jak pisze w 
swoim orędziu – wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i 
konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. (…) 
Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli – pisze Ojciec Święty – do spojrzenia w 
tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i 
przyzywając naszej solidarności. O godz. 11:00, w łódzkiej archikatedrze, odprawiona została 
msza święta  koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia 
Metropolity Łódzkiego. Bezpośrednio po mszy świętej wolontariusze organizatorów wyszli do 
ludzi z kromką chleba. Około godz. 12:30 na Placu Katedralnym wydany został wspólny posiłek 
dla uczestników spotkania i wszystkich, którzy byli w tym dniu z potrzebującymi pomocy. 
Organizatorzy przygotowali 2500 porcji grochówki, pieczywo oraz gorącą herbatę. Ostatnim 
elementem spotkania był spektakl „Przywracajmy nadzieję ubogim”, przygotowany przez 
młodych konsekrowanych i ich przyjaciół, w teatrze D.O.M., przy ul. Piotrkowskiej 243, o godz. 
14:00. Organizację wydarzeń wsparli również Rycerze Kolumba w Łodzi oraz wolontariusze 
Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej i Ruchu Czystych Serc. 
 
- XII Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę. „Do Boga przychodzi się 
jedynie taką drogą, która zbacza w kierunku bliźniego”. Te słowa ks. Alessandro Pronzato były 
hasłem XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych na Jasną Górę, która odbyła się 11 
listopada 2017 roku. Wśród pielgrzymów była również grupa podopiecznych Punktu Pomocy 
Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, pod opieką ks. Sebastiana Krawczyka i pani 
Aleksandry Wysockiej. W Częstochowie uczestnicy wysłuchali konferencji o. Marcina 
Ciechanowskiego, a następnie wzięli udział w drodze krzyżowej. Podczas mszy świętej osoby 
bezdomne wysłuchały kazania bp. Andrzeja Przybylskiego - biskupa pomocniczego 
archidiecezji częstochowskiej. Na zakończenie pielgrzymi zjedli wspólnie gorący posiłek. 
 
- Tytka charytatywna 2017. W związku ze Światowym Dniem Ubogich łódzka Caritas 
przekazała do wszystkich parafii w archidiecezji łódzkiej 20 tysięcy tytek, zapraszając do 
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włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych. Tytka – to papierowa torba, która 
dostępna była w parafiach od 5 do 19 listopada. Wierni pobierali z parafii tytki i wypełniali je 
żywnością lub artykułami chemicznymi. Przed 19 listopada torby trafiały z powrotem do 
parafii, bądź Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas. Zebrane w ten sposób dary, przekazane 
zostały ubogim. Łódzka Caritas uruchomiła również wirtualną tytkę na platformie 
dobromat24.pl. 
 
- Święty Mikołaj od Szkolnych Kół Caritas 2017. 6 grudnia przypada wspomnienie Świętego 
Mikołaja Biskupa. Wolontariusze z ponad 50 Szkolnych Kół Caritas rozprowadzali czekoladę z 
wizerunkiem Świętego Mikołaja Biskupa. Słodkości dostępne były w szkołach oraz parafiach w 
Łodzi i okolicznych miastach. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczone zostały na działalność 
Szkolnych Kół Caritas i formację wolontariuszy Caritas. Ponad 7 tysięcy czekoladowych 
tabliczek przygotowała Cukiernia Dybalski. 
 
- Serce na gwiazdkę 2017. W grudniu 2017 roku, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała 
po raz 15. Akcję charytatywną dla dzieci pod hasłem „Serce na gwiazdkę”. Za pośrednictwem 
Świętego Mikołaja i pomagających mu Aniołów, dostarczyliśmy prezenty bezpośrednio do 
domów ponad 600 dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, w Łodzi, Tomaszowie 
Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Pabianicach, Aleksandrowie Łódzkim, Zelowie, 
Kociszewie i Nowych Chrustach. Dodatkowo, w rozszerzonej po raz pierwszy w tym roku 
formule, gwiazdkowe prezenty otrzymało ponad 600 seniorów. Codziennie, w grudniowe 
popołudnie, wolontariusze Caritas odwiedzali dzieci i seniorów w ich domach i przynosili 
gwiazdkowe prezenty. Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas zebrali na potrzeby akcji Serce na 
gwiazdkę ponad tonę słodyczy. W ramach tegorocznej akcji gwiazdkowe prezenty wręczali 
dzieciom patroni honorowi akcji: Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Pani 
Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi i Pan Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki. 
 
- XIII Zbiórka Żywności Caritas. W piątek i sobotę, 8 i 9 grudnia 2017 roku, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej zorganizowała kolejną, trzynastą, zbiórkę żywności w ramach Zbiórki 
Żywności Caritas w Polsce. Na terenie naszej archidiecezji zbiórka została przeprowadzona w 
110 sklepach sieci m.in. Biedronka, Carrefour, Tesco, Polomarket, Mila, Lidl w Łodzi, 
Pabianicach, Tomaszowie Mazowieckim,  Łasku,  Konstantynowie, Bełchatowie, Ksawerowie, 
Zgierzu,  Strykowie, Poddębicach, Piotrkowie Trybunalskim, Tuszynie, Moszczenicy, 
Koluszkach, Dobroniu, Brzezinach, Zelowie, Rzgowie, Aleksandrowie Łódzkim, Zduńskiej Woli, 
Będkowie, Goleszach Dużych i Borowej. Tysiąc wolontariuszy zebrało ponad 20 ton żywności. 
 
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017. W I Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 roku, po raz 
dwudziesty czwarty rozpoczęło się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które w 2017 roku było 
realizowane pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”. Tradycyjnie symbolem akcji jest świeca, 
która płonie na wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej 
potrzebującymi w Polsce i na świecie. 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 ponad 100 tysięcy świec, 
które dostępne były w parafiach naszej archidiecezji. Tradycyjnie już kampania ma charakter 
ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczyły w niej Diakonia Kościoła Luterańskiego i 
Reformowanego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego. 3 grudnia, o godz. 17:00, w 
ewangelickim kościele św. Mateusza w Łodzi, duchowni łódzkich kościołów różnych wyznań 
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rozpoczęli wspólnie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jednocześnie zapłonęły świece Caritas, 
Diakonii i ELEOS na znak wspólnego działania na rzecz potrzebujących dzieci. Kolejne wspólne 
zapalenie świec odbyło się 9 grudnia, o godz. 16:00, w cerkwi prawosławnej pw. św. Olgi w 
Łodzi, przy ul. Piramowicza 12. 
 
- Wigilia Caritas 2017. 500 osób zasiadło przy wigilijnym stole przygotowanym przez Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej w sobotę, 23 grudnia 2017 roku, w sali gimnastycznej Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi, przy ul. św. Stanisława 14. Spotkanie wigilijne 
zorganizowane zostało dla podopiecznych 2 świetlic środowiskowych, 2 Domów Dziennego 
Pobytu, Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej i 
Punktu Pomocy Charytatywnej. 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 Grzegorz Ryś 
Metropolita Łódzki. Po mszy świętej, w katedrze, podzieliliśmy się opłatkiem. Następnie, w sali 
gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, spożyliśmy wigilijny posiłek – 
czerwony barszcz, pierogi, smażoną rybę i kapustę z grochem. Był to również czas wspólnego 
kolędowania, a najmłodsi otrzymali słodki upominek. 
 

Zbiórki w 2017 roku 

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

Archidiecezji Łódzkiej 

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

Archidiecezji Łódzkiej 

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

Archidiecezji Łódzkiej 

 

- Pomoc dla Marcela. Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi subkonto dla Marcela Kwietnia. 

Chłopiec od urodzenia choruje na stwardnienie guzowate. Choroba charakteryzuje się 

występowaniem w różnych narządach guzów, które powodują spustoszenie w organizmie. 

Chłopiec urodził się z guzami w sercu, ale teraz ma je także w mózgu, nerce i oczach. Guzy w 

głowie wywołują u Marcelka lekooporną padaczkę. Niestety leczenie farmakologiczne nie 

przynosi efektów. Codzienne ataki zaburzają rozwój dziecka. Marcel ma problem z mową oraz 

zaburzenia psycho-ruchowe. Dużą szansą na pozbycie się epilepsji jest diagnostyka, która 

może być przeprowadzona w Schön Klinik Vogtareuth w Niemczech. Koszt takiego badania 

to 150 tysięcy złotych. 

 

- 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. W 

nawiązaniu do tego, co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które 

mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować” - chcemy, aby 

pomoc docierała do konkretnych rodzin. Za pośrednictwem Caritas w Syrii i w Libanie nasza 
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pomoc obejmie potrzebujących Syryjczyków w Aleppo w Syrii, uchodźców z Syrii w Libanie i 

ubogich Libańczyków dotkniętych kryzysem uchodźczym. 

Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie 

za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl 

Zapraszamy również do przyłączenia się do naszej wspólnoty łódzkiej Caritas. Razem, w gronie 

pracowników, wolontariuszy i naszych przyjaciół zbiermy pieniądze i przekazujemy co miesiąc 

na wsparcie konkretnych rodzin z Syrii. Dowolną kwotę można przekazać 

poprzez dobromat24.pl. Poprzez łódzką Caritas 6-miesięczną opieką w 2017 roku objętych 

zostało kilkanaście rodzin syryjskich. 

 

- Wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej włączyła się w zbiórkę darów na rzecz osób poszkodowanych 

przez nawałnice w połowie sierpnia 2017 roku. Przeprowadzona została zbiórka pieniężna oraz 

zbiórka darów rzeczowych, które przewiezione zostały do Caritas Diecezji Pelplińskiej, na 

terenie której mieszkają najbardziej poszkodowane osoby. W akcję pomocy rzeczowej włączył 

się również Auchan Łódź Manufaktura.  

 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego od 2004 roku pozyskuje jeden 

procent podatku. Dziękujemy każdego roku za zaufanie i przekazane środki pieniężne. Cały 

czas jednak chcemy rozwijać postawę Caritas i przypominamy, że darem serca może być to, co 

ofiarujemy z własnej kieszeni, z własnych dóbr, a nie z tego, co stanowi podatek, który i tak 

trzeba odprowadzić do urzędu. Dlatego też prosimy o tzw. drugi procent – z miłości, czyli coś, 

co możemy ofiarować z potrzeby serca, dzieląc się z innymi, aby ich wesprzeć. 

 

W 2017 roku przeprowadzono promocję wpłaty 2% na rzecz Łódzkiej Caritas OPP 

wykorzystując następujące środki: 

- 10-sekundowe spoty telewizyjne emitowane na stronie internetowej i Facebookowym 

profilu Caritas, 

- plakaty z odrywanymi informacjami o nazwie i numerze KRS publikowane  

w siedzibie Caritas i wszystkich jej jednostkach, parafiach Archidiecezji Łódzkiej,  łódzkich 

szkołach i uczelniach, w siedzibach zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji, 

- prezentacja działalności Caritas z informacją o możliwości wsparcia na antenie Radia Plus 

Łódź 

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

Radia Łódź, Radia Niepokalanów, Radia Złote Przeboje 

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

Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”, tygodnika „Gość Niedzielny”, „Strefa Biznesu” i w 

elektronicznych wydaniach gazet 

- prezentacja działalności Caritas z informacją o możliwości wsparcia 1% podatku i 1% z miłości 

na łamach 12-stronicowej gazety „BEZ RESZTY”, wydanej przez łódzką Caritas w nakładzie 

50.000 egzemplarzy 

http://www.rodzinarodzinie.caritas.pl/
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- tablice magnetyczne na pojazdy służbowe Caritas z reklamą 1% i 2% 

- banery reklamowe 2% dla Caritas przy kilkunastu parafiach w Łodzi i okolicznych 

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

- zakładki do książek z informacją 2% dla Caritas dystrybuowane w parafiach oraz przez 

wolontariuszy Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas  

- informacje w Internecie na stronach Caritas i w portalu Archidiecezji Łódzkiej 

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

W siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi bezpłatnie rozliczano PITy. Z tej formy 

pomocy skorzystało 1750 podatników. 

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej  

 

Informacje ogólne: 

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.  

 

Zrealizowane zadania:  

- 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. 

Zarejestrowano 70 osób i tyle samo skorzystało z poradnictwa zawodowego. 24 pracodawców 

zostało objętych wsparciem w zakresie doradztwa personalnego. 24 osoby podjęło 

zatrudnienie w tym 15 na postawie stosunku pracy (m.in. na stanowiskach: sprzedawców 

sklepowych, magazynierów, pracowników biurowych).   

0środek zrealizował następujące projekty: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – Wspieranie funkcjonowania grup 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” (źródło finansowania: Miasto Łódź); „Pomysł na 

siebie” (źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), „Akademia Zawodowców źródło finansowania: Unia Europejska w ramach 
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Europejskiego Funduszu Społecznego); Akademia Talentów źródło finansowania: Unia 

Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 

 

Zakład Aktywności Zawodowej 

 

Informacje ogólne:  

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.  

 

Zrealizowane zadania: 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna. W ramach rehabilitacji zawodowej w 2017 roku 

podjęto szereg powiązanych ze sobą działań wynikających z indywidualnych programów 

rehabilitacji każdego z pracowników zakładu. Efektem podjętych działań jest: podwyższenie 

samodzielności pracowników, zwiększenie ich szans na otrzymanie zatrudnienia na otwartym 

rynku pracy, zwiększenie poziomu samoakceptacji, zwiększenie kompetencji społecznych 

uczestników, zarówno w odniesieniu do  umiejętności komunikowania się jak i współpracy w 

grupie, zwiększenie gotowości do formułowania własnych potrzeb i celów, określania środków 

ich realizacji oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje. 

Prowadzono wewnętrzne i zewnętrzne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Tematyka 

szkoleń realizowanych w 2017 była  dostosowana do indywidualnych planów rehabilitacji. 

Szkolenia wewnętrzne związane były stricte z działalnością zakładu i swoim zakresem 

obejmowały: obsługę hafciarki, obsługę ksero, podstawową obsługę komputera. 

Zrealizowane w 2017 r szkolenia zewnętrzne to: kurs języka angielskiego,  kurs filcowania, 

ćwiczenia gry na waltorni, warsztaty wikliniarskie, szkolenie „ Wujek google… czyli jak szukać i 

pozycjonować.  

 

W trakcie wykonywania prac w zakładzie pracownicy niepełnosprawni nabywali umiejętności 

zawodowe w zakresie: grafika, administratora stron www, handlowca i e-marketingu, 

fotografa, szwaczki, hafciarza, krawca. Pracownicy wykonywali również zadania związane: z 

realizacją zleceń poligraficznych, rękodziełem artystycznym, obróbką filcu, konfekcjonowania z 

obsługą.  

 

- Rehabilitacja lecznicza. 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 samodzielności, niezależności funkcjonalnej, 

poprawy jakości życia i integracji społecznej. 
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Plan rehabilitacji leczniczej w  Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

na rok 2017 zakładał następujące cele: osiągnięcie i utrzymanie możliwie najwyższego 

poziomu sprawności fizycznej, osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samoobsługi 

(lokomocja oraz czynności manualne), profilaktyka zmian wynikających z obniżonej aktywności 

ruchowej (profilaktyka powstawania przykurczy stawowych, zaników mięśni). 

 

Powyższe cele w 2017 roku realizowane były 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 lecznicza według Indywidualnych Planów Usprawniania. Miejscem prowadzenia 

zajęć była sala rehabilitacyjna, znajdująca się na terenie zakładu  

pracy. 

 

Rehabilitacja lecznicza przebiegała w oparciu o badanie wstępne w przypadku osób nowo 

zatrudnionych w zakładzie na podstawie którego powstawał Indywidualny Plan Usprawniania. 

Indywidualny plan usprawniania dostosowany do nadrzędnych problemów ograniczonej 

sprawności funkcjonalnej, aktualnych potrzeb i stanu ogólnego osobno dla każdego z 

pracowników. 

 

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 - 45min/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). 

 

Punkt Pomocy Charytatywnej i Kuchnia Społeczna 

 
Informacje ogólne: 

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 
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dochody; rodziny wielodzietne; samotni rodzice; bezrobotni; dotknięte problemem 

uzależnienia (alkohol, narkotyki) lub współuzależnienia; ofiary klęsk żywiołowych. 

W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych zaobserwowaliśmy 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. Oferta proponowanych form pomocy, wyczerpywała 

oczekiwania i potrzeby naszych podopiecznych, ale też w jak największym stopniu pomagała w 

ich usamodzielnianiu i przeciwdziałała dalszej deprywacji.  W roku 2017 roku, podobnie jak w 

latach ubiegłych nasze działania  prowadziliśmy na terenie całej archidiecezji. 

 

Zrealizowane zadania:  

- rozpoznawano faktyczne potrzeby osób zgłaszających się po pomoc i kwalifikowano ich do 

określonych świadczeń; 

- wydawano pomoc rzeczową w postaci: odzieży, środków  czystości, sprzętu AGD, środków 

higienicznych, zabawek, wyprawek szkolnych,  opału, mebli, środków opatrunkowych; 

- wydawano paczki żywnościowe; 

- w ramach programu FEAD wydawano żywność oraz organizowano warsztaty kulinarne, w 

ramach których podopieczni poza nauką gotowania przyswajali wiedzę z zakresu zarządzania 

finansami; 

- 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: - „Tak. Pomagam” w miesiącach marzec i 

grudzień, „Kromka chleba dla sąsiada” w miesiącu wrześniu; 

- przy współpracy z PZC zorganizowano akcję „Tytka Charytatywna”, w ramach której zbierano 

dla potrzebujących artykuły z przedłużonym terminem ważności oraz środki czystości; 

- zorganizowano obchody Światowego Dnia Ubogich, gdzie zaproszono przedstawicieli 

instytucji zajmujących się szeroko rozumianym „pomaganiem” i podopiecznych na 

przedstawienie „Przywracajmy nadzieję ubogim” oraz wspólny posiłek  Młodzież SKC częstując 

kromką chleba, informowała o akcji mieszkańców Łodzi uwrażliwiając na potrzeby drugiego 

człowieka 

- w okresie zimowym w PPCh Caritas ul. Wólczańska 108 w godzinach 16.00 – 20.00 stworzono 

dla osób bezdomnych możliwość ogrzania się, wykapania, otrzymania  odzieży, ciepłego 

posiłku, herbaty, słodkiej bułki. Osoby bezdomne w w/w godzinach nie mają dostępu do innej 

infrastruktury. Ponadto w każdą środę można było również bezpłatnie skorzystać z usługi 

fryzjerskiej; 

- na sezon grzewczy zaopatrzono najbardziej potrzebujących w opał; 

- realizowano projekty dotyczące pomocy osobom bezdomnym, wychodzącym z bezdomności, 

zagrożonym bezdomnością  oraz osobom niepełnosprawnym i rodzinom z dziećmi; 

w ramach aktywizacji społecznej angażowano podopiecznych w wolontariat na rzecz Caritas;     
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- zorganizowano wyjazd do Częstochowy dla osób bezdomnych i uzależnionych w ramach 

corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych. Pielgrzymów wspierał ksiądz i 

pracownik socjalny PPCh Caritas; 

- przekształcono grupę AA „RAZEM” w grupę wsparcia Pokorni i  umocniono o specjalistę do 

spraw uzależnień, spotkania odbywały się w poniedziałki w godzinach 16-18; 

- 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; 

- w ramach aktywizacji zawodowej ściśle współpracowano z Ośrodkiem Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej oraz nawiązywano współpracę z Zakładami Pracy m.in. z Pocztą 

Polską, która oferowała zatrudnienie dla osób bezdomnych; 

- w ramach projektu „Lepsze jutro” kierowano podopiecznych na płatne staże; 

- 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; 

- zaproszono podopiecznych na wspólną wigilię,  

- 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:.  

- trzykrotnie / w marcu, wrześniu i w grudniu /  przeprowadzono akcję zbiórki żywności w  

sklepach sieci Biedronka i innych sklepach na terenie całej archidiecezji; 

- zapewniono wakacje dla dzieci z najbardziej zagrożonych deprywacją rodzin; 

- przeprowadzono akcję „ Tornister pełen uśmiechu” w parafiach całej Archidiecezji; 

- podopieczni PPCh  oraz podopieczni MOPS uczestniczyli w akcji Serce na gwiazdkę.   

 

Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej  

 

Informacje ogólne: 

Głównym zadaniem Magazynu Caritas jest pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie 

zgromadzonych artykułów od darczyńców. 

 

Zrealizowane zadania: 

- koordynacja podprogramu FEAD 2016 – 2017, w trakcie realizacji programu do  magazynu 

zostało dostarczonych 16 artykułów spożywczych; zrealizowano 5 warsztatów o tematyce 
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kulinarnej, edukacji ekonomicznej, przeciwdziałania marnotrawienia żywności, dietetyczne 

oraz zdrowego żywienia. Z warsztatów skorzystały 134 osoby, które pobierały paczki 

żywnościowe z podprogramu FEAD.  W trakcie realizacji programu zostały przeprowadzone 

kontrole w Magazynie i PPCH  przez inspektorów Agencji Rynku Rolnego oraz koordynatora 

Podprogramu z ramienia Caritas Polska, które zakończyły się wynikami pozytywnymi bez 

zaleceń pokontrolnych; 

- w ramach akcji Wielkanocne Dzieło Caritas do magazynu przyjęto 8560 paschalików, 6420 

pisanek na podstawce, 2100 pisanek bez podstawki, 8578 baranków z białej czekolady,  6435 

chlebków miłości;  

- w ramach corocznej akcji gazeta „Bez reszty „ magazyn przyjął i rozdysponował 50.000 

egzemplarzy gazet dotyczącej działalności Caritas; 

- w ramach zbiórki żywności „Tak Pomagam” do magazynu zostały dostarczone artykuły 

spożywcze o łącznej wadze około 12167 kg. Zebrana żywność została posegregowana w/g 

asortymentu i dat ważności do spożycia; 

- w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 2017 w ośmiu punktach dystrybucji 

rozdysponowano 53725 świec. 

 

NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II  

 

Informacje ogólne:  

W roku 2017 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzono poradnię 

psychologiczną, otolaryngologiczną dla dzieci i dorosły, neurologiczną, audiologiczną oraz 

logopedyczną. 

 

 

 

Zrealizowane zadania: 

Realizacja kontraktu dla poszczególnych poradni przedstawia się następująco: 

 

Świadczenia Kontrakt 

(punkty) 

Realizacja 

(punkty) 

Realizacja w % 

Psychologia 13505 13863,83 103 % 

Audiologi 49142 51074,24 104 % 

Logopedia 44536 54137,06 121 % 

Otolaryngologia 64948 67093,64 103 % 

Otolaryngologia dziecięca 82648 88148,76 106 % 

Otolaryngologia – świadczenia 

zabiegowe 
36525 42710,42 117 % 

Neurologia 41601 41721,87 100 % 
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W 2017 roku odnotowano ogółem 12458 porad, w tym dzieciom 4552, osobom w wieku 65 lat i 

więcej 3818, kobietom 7686. W ubiegłym roku prowadzona była również poradnia protetyczna, 

której celem był dobór i sprzedaż aparatów słuchowych. W 2017 roku sprzedano 99 aparatów 

słuchowych. 

 

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  

HOSPICJUM DOMOWE I PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 

  

W roku 2017 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w NZOZ – Caritas udzielano 

świadczeń zdrowotnych w zakresie hospicjum domowego dla dorosłych oraz poradni medycyny 

paliatywnej. Realizacja umów (zawartych odrębnie dla pierwszego i drugiego półrocza 2017 r.) 

przedstawiała się następująco: 

  

 

Świadczenia w hospicjum  

domowym 

Plan umowy Wykonanie wykonanie  

w % 

Okres: styczeń – czerwiec 7833 osobodni 8162 osobodni 104 % 

Okres: lipiec – grudzień 7659 osobodni 7646 osobodni 99,8 % 

Razem hospicjum w 2017 r. 15492 15808 102 % 

Porady w poradni medycyny  

paliatywnej 

Plan umowy Wykonanie wykonanie  

w % 

Okres: styczeń – czerwiec 220 porad 255 porad 115,9 % 

Okres: lipiec – grudzień 288 porad 295 porad 102 % 

Razem poradnia w 2017 r. 508 porad 550 porad 108 % 

  

W 2017 roku hospicjum domowe udzieliło pomocy 229 pacjentom, którzy znajdowali się pod 

opieką łącznie przez 15808 osobodni, co oznacza średnio ponad 43 pacjentów w jednoczasowej 

opiece. Personel hospicjum domowego, w którego skład wchodzą lekarze, pielęgniarki, 

fizjoterapeuci, psycholog oraz pracownik socjalny, odbył 7363 wizyt w domach swoich 

podopiecznych. Każdy pacjent miał co najmniej 2 wizyty pielęgniarskie w tygodniu i 2 lekarskie w 

miesiącu oraz w miarę potrzeb zabiegi fizjoterapeuty, konsultacje psychologa i niewymaganą 

przez NFZ pomoc pracownika socjalnego. Pod opiekę hospicjum przyjęto w minionym roku 139 

nowych podopiecznych, zmarło natomiast 156 pacjentów spośród wszystkich będących pod 

opieką.  W poradni medycyny paliatywnej w 2017 roku zarejestrowanych było 176 pacjentów, 

którym udzielono 1142 porad i konsultacji, w tym: 550 lekarskich.  

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 z posługi duszpasterskiej kapelana 

hospicjum. 
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Część pacjentów korzystała z dodatkowego wsparcia wolontariuszy przeszkolonych w pielęgnacji 

ciężko chorych. W 2017 r. w hospicjum posługiwało 24 wolontariuszy opiekujących się chorymi w 

domach, 21 wolontariuszy wspomagających różne obszary działalności hospicyjnej oraz 19 

wolontariuszy-stażystów, którzy rozpoczęli współpracę z hospicjum po zakończeniu kursu 

przygotowawczego. Poza pomocą udzielaną bezpośrednio chorym wolontariusze wspierali 

hospicjum organizacyjnie, w pracach biurowych, porządkowych oraz organizując kwesty na rzecz 

hospicjum w łódzkich parafiach.  

 

Hospicjum zapewnia dalszą opiekę rodzinom pacjentów w okresie osierocenia, w postaci pomocy 

psychologicznej i duchowej oraz dalszego wsparcia ze strony pracownika socjalnego. Większość 

osób w żałobie korzysta z indywidualnej psychoterapii; prowadzono także grupy wsparcia dla 

osób w żałobie i osieroconych, w których uczestniczyło łącznie 65 osób spośród rodzin 

pacjentów, którzy odeszli. W 2017 r. zorganizowano 22 spotkań grup wsparcia oraz 10 spotkań 

tzw. klubu osieroconego, gromadzącego osoby, które już zakończyły terapię grupową, ale nadal 

chciały spotykać się w ramach wspólnoty osób mających podobne doświadczenia życiowe. 

Zorganizowano również dla nich 2-dniowe wyjazdowe warsztaty prowadzone przez psychologa 

dr Marię Rogiewicz oraz 6 grupowych spotkań poprzedzonych mszą świętą za zmarłych, 

rokroczną ogólnodiecezjalną mszę świętą w łódzkiej archikatedrze w listopadzie oraz kilka 

wspólnych wyjść do kina, teatru i na rajd pieszy. 

 

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 bezpłatny kurs dla kandydatów na wolontariuszy „Podstawy pracy wolontariusza 

hospicyjnego”, w którym wzięły udział 24 osoby; 8 spotkań szkoleniowych poszerzających 

wiadomości i umiejętności z zakresu opieki nad chorymi, poprzedzonych mszą świętą 

sprawowaną za chorych i posługujących; 10 spotkań roboczych dla wszystkich wolontariuszy, 

poprzedzonych adoracją Najświętszego Sakramentu; 3 wyjazdowe dni skupienia w Drzewocinach, 

Porszewicach i Olszy, poprowadzone przez zaproszonych kapłanów; pieszą pielgrzymkę w XVII 

rocznicę zawierzenia hospicjów łódzkich Niepokalanemu Sercu Maryi do łódzkich Łagiewnik oraz 

styczniowe spotkanie opłatkowe dla całej wspólnoty hospicyjnej. Raz w tygodniu na wspólnych 

modlitwach i rozważaniach Słowa Bożego spotykała się złożona z wolontariuszy hospicyjna grupa 

modlitewna. 

 

Zorganizowano również szkolenie dla studentów kierunku fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi z zakresu opieki paliatywnej, prowadzone przez lekarza – dr Iwonę Sitarską i 

fizjoterapeutę – mgr Dariusza Jędrzejczyka. 
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Specjalistyczna Świetlica Środowiska ul. Odolanowska 46  

 

Informacje ogólne:  

Celem funkcjonowania Świetlicy jest wspieranie rodziny poprzez holistyczne objęcie dziecka 

opieką  i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej.  

W 2017 roku opieką objętych zostało 41 dzieci, 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. Z dniem 1 czerwca 2017 do świetlicy zostały przyjęte chętne dzieci, które dotychczas 

były podopiecznymi placówki przy ul Rybnej – świetlicy w formie pracy podwórkowej. 

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. Praca w Świetlicy oparta była na trzech 

podstawowych filarach: praca opiekuńczo – wychowawcza, praca środowiskowo – materialna 

oraz praca specjalistyczna. 

 

Zrealizowane zadania:  

- prowadzono zajęcia rozwijające zdolności twórcze i kreatywne myślenie, 

- organizowano gry, zabawy, konkursy kształtujące twórcze rozwiązywanie problemów, logikę, 

- prowadzono zajęcia informatyczne przybliżające funkcje i zadania pakietu Office (Word, 

Excel), poruszające tematykę bezpieczeństwa w sieci; 

- organizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe:  

- prowadzono zajęcia twórczo - plastyczno – techniczne, 

- organizowano szereg zajęć i zabaw na terenie świetlicy, które służyły wzajemnej integracji 

grup, poznawaniu się; 

- organizowano zajęcia w tradycji i kulturze; 

- organizowano zajęcia edukacyjno – kulturalne;  

- organizowano zajęcia poznawczo – edukacyjne; 

- organizowano zajęcia kulinarne;  

- organizowano spotkania i zajęcia integracyjne z pozostałymi świetlicami Caritas; 

- w okresie ferii zimowych oraz wakacji organizowano szereg wyjść rekreacyjno sportowych i 

edukacyjno – kulturalnych; 

- prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej; 

- wdrażano wychowanków do współodpowiedzialności za funkcjonowanie świetlicy;  

- realizowano działania o charakterze międzypokoleniowym; 

- współpracowano z rodzicami/opiekunami wychowanków; 

- realizowano pracę środowiskową; 
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- organizowano pomoc materialną w postaci; 

- współpracowano z instytucjami powołanymi do pracy na rzecz dziecka i rodziny; 

- realizowano pracę specjalistyczną; 

- tworzono diagnozy pedagogiczne;  

- prowadzono indywidualną pracę pedagogiczną z dzieckiem i rodziną; 

- prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne metodą społeczności korekcyjnej. 

 

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa ul. Gdańska 111  

 

Informacje ogólne: 

Celem funkcjonowania Świetlicy, która jest placówką wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczo-specjalistycznej jest wspieranie i pomaganie rodzinom, które znajdują się w 

trudnej sytuacji życiowej oraz borykają się z wieloma problemami/trudnościami.  Objęcie 

dziecka różnorodnymi działaniami, opieką i wychowaniem to główne zadania, które stoją 

przed pracownikami Świetlicy. Cel zadania realizowany był w szczególności poprzez: pracę 

wychowawczo – opiekuńczą, środowiskowo – materialną (wliczając prowadzenie dożywiania), 

specjalistyczną, a także zajęcia rozwojowo – socjalizacyjne, prowadzone w grupie dzieci w 

wieku przedszkolnym. W roku 2017 naszą opieką objętych zostało 81 dzieci i młodzieży, w 

wieku od 3 do 16 roku życia (w tym 35 w grupie przedszkolnej i 46 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 najczęściej rodziny: niepełne, dysfunkcyjne, o niskim 

statusie społecznym, nierzadko dotknięte bezrobociem lub chorobą alkoholową, a nawet 

przestępczością. Duża grupa dzieci przychodząca do placówki jest zaniedbywana pod wieloma 

aspektami, a ich potrzeby często pozostają niezaspokojone przez rodziców i opiekunów (np. 

przychodzą głodne, ubrane nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych, brak im 

poczucie bezpieczeństwa, ciepła, miłości itp.). Na świetlicę dzieci przyjmowane były: bez 

skierowania, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów, a także zgłaszane przez różne instytucje: poradnie, szkoły (pedagogów), 

kuratorów sądowych, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych itp. 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. 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. 

 

Zrealizowane zadania:  

- prowadzono zajęcia rozwijające zdolności twórcze z wykorzystaniem artterapii, 

- organizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe,  

- prowadzono zajęcia plastyczno – techniczne,  

- organizowano szereg zajęć i zabaw na terenie świetlicy,  
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- organizowano zajęcia w tradycji i kulturze,  

- prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej,  

- wdrażano wychowanków do współodpowiedzialności za funkcjonowanie świetlicy, 

 - współpracowano z rodzicami,  

- prowadzono względem dzieci pracę środowiskowo – materialną;  

- realizowano pracę środowiskową, 

- organizowano pomoc materialną w postaci dożywiania,   

- współpracowano z instytucjami powołanymi do pracy na rzecz dziecka i rodziny, 

- tworzono diagnozy pedagogiczne,  

- prowadzono indywidualną pracę pedagogiczną z dzieckiem i rodziną, 

- prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne metodą społeczności korekcyjnej w grupie dla dzieci 

w wieku szkolnym, 

- z dziećmi w wieku przedszkolnym prowadzona była praca socjalizacyjno – edukacyjno – 

rozwojowa,  

-rozwijano sfery: językową i komunikacyjną, społeczno-moralną, religijną, prozdrowotną i 

ruchową, muzyczną, przyrodniczą, plastyczno – konstrukcyjną, kulturalno – edukacyjną, 

matematyczną.  

 

Ponadto:  

- zapewniono wsparcie i pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo, o niskim statusie 

materialnym, znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej; 

- zapewniono opiekę dzieciom młodszym w czasie, który ich rodzice mieli okazję przeznaczyć 

na poszukiwanie pracy oraz załatwienie niezbędnych formalności w różnych instytucjach;  

- zapewniono opiekę dzieciom starszym po zajęciach szkolnych, by miały bezpieczne miejsce, z 

którym chętnie by się identyfikowały i w konstruktywny sposób miały zagospodarowany swój 

wolny czas; 

- dzięki dożywianiu i pomocy materialnej łagodzono skutki głodu; 

- doposażono dzieci w zeszyty, przybory i artykuły szkolne oraz w razie potrzeby w odzież i 

obuwie; 

- dzieci rozwijały swoje zainteresowania, doskonaliły różne umiejętności, odkrywały w sobie 

nowe pasje i zdolności; 

- podjęto wiele działań zmierzających w kierunku wyrównywania zaniedbań rozwojowych w 

grupie przedszkolnej,  

- podjęto dużo działań zmierzających do wyrównywania braków w nauce wśród dzieci w wieku 

szkolnym. Dzięki pomocy wychowawców oraz wolontariuszy udało się poprawić wyniki w 

szkole podopiecznym.  

- na skutek działań wychowawczych poprawiło się zachowanie podopiecznych, dzieci lepiej 

zaczęły funkcjonować w grupie rówieśniczej i w środowisku rodzinnym, gdzie nie sprawiają 

teraz poważniejszych problemów wychowawczych; 
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- dzieci nabyły nowe umiejętności społeczne, które wzmocniły ich pozycję, poprawiły 

funkcjonowanie w życiu społecznym, podniosły poczucie własnej wartości oraz wpłynęły na ich 

samoocenę.  

Punkt Wsparcia dla dzieci i młodzieży ul. Rybna 13 

 

Informacje ogólne:  

Zadaniem Punktu było stworzenie bezpiecznego miejsca oraz wsparcia wychowawczego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, będących w trudnej sytuacji życiowej. 

Dzieci korzystające ze świetlicy mieszkały na terenie dzielnicy Łódź - Bałuty, w rejonie ulic: 

Rybna, Bazarowa, Limanowskiego, Zachodnia. Jest to rejon uznawany za jedną z enklaw biedy 

na terenie Łodzi. Świetlica zakończyła swoją działalność z dniem 31 maja 2017. Podopiecznym 

zapewniono możliwość korzystania z placówki przy ul Odolanowskiej 46 (w tym samym 

rejonie). W 2017 roku Punkt Wsparcia i działająca przy nim placówka wsparcia dziennego 

objęły pomocą 23 dzieci, w tym 7 chłopców i 16 dziewcząt. Ze względu na potrzeby 

emocjonalne i intelektualne dzieci stworzono dwie grupy: starszą i młodszą. 

 

Zrealizowane zadania: 

- spotkania i zajęcia wymagające korzystania z wyposażenia placówki: zajęcia plastyczne, 

muzyczne, kulinarne, 

- dożywianie dzieci - dzieci codziennie otrzymywały ciepły posiłek, kanapki i herbatę oraz 

podwieczorek. Wyżywienie współfinansowała firma ICP Group, 

- 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” m.in.: „Moja Limanka Moją Drogą” „Moja 

Limanka moim Światłem” - sesja zdjęciowa miejsc i przedmiotów na terenie dzielnicy – 

inspiracja tematem Drogi Krzyżowej i Drogi Światła;  

- prowadzono działania z nurtu wychowania w tradycji i kulturze; 

- prowadzono działania wychowywania w tradycji chrześcijańskiej; 

- organizowano zajęcia sportowo – rekreacyjne korzystając z infrastruktury miasta i organizacji 

działających na terenie Łodzi; 

- organizowano cykl wyjść do obiektów restauracyjnych zgodnie ze współczesnymi trendami 

dzieci i młodzieży; 

- organizowano spotkania i zajęcia integracyjne z pozostałymi świetlicami Caritas; 

- organizowano działania socjoterapeutyczne i edukacyjno – rozwojowe; 

 – organizowano gry, zabawy, zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci w celu 

podjęcia działań zmieniających sądy poznawcze i korygujących treści urazowe wychowanków; 
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- podejmowano pracę z rodzina w tym wsparcie rodziny w sytuacji trudnej; 

- włączano dzieci z grupy ryzyka w działalność społeczną. 

 

Dział Organizacyjny  

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

Zrealizowane zadania: 

Szczegółowe działania realizowane w 2017 roku.  

Koordynowano i przeprowadzono prace remontowo – porządkowe:  

- przeniesienie recepcji do innego pokoju, bliżej drzwi wejściowych do budynku Caritas; 

- przygotowanie pokoju pracy dla kierownika placówek opiekuńczych i kierownika Domu 

Dziennego Pobytu; 

- wyczyszczono, odgrzybiono i odmalowano pomieszczenia świetlicy przy ul. Gdańskiej 111 i ul. 

Odolanowskiej 46, szatnię i toaletę dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu, w 

pomieszczeniach Kuchni Społecznej,   

- wymieniono rurę kanalizacyjną w warsztacie i pralni; 

 

Koordynowano lub pomagano w organizacji akcji, spotkań świątecznych  

i okolicznościowych w tym m.in.: dystrybucja gazety „Bez Reszty”, spotkania z okazji Świąt 

Wielkanocnych, Bieg Szkolnych Kół Caritas, Święto Eucharystii; Piknik Przedszkolnych Kół 

Caritas; Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas; Światowy Dzień Ubogich, 

uroczystości odpustowe w siedzibie Caritas; Serce na gwiazdkę, Wigilia dla podopiecznych 

Caritas w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi  

 

Koordynowano akcję Kolonie letnie Caritas 2017 w tym m.in.: przygotowano wymaganą 

dokumentację, podjęto współpracę z kierownikami kolonii, zorganizowano kadrę spośród 

wolontariuszy, ustalono transporty, przeprowadzono przygotowania do realizacji programu 

kolonijnego, ubezpieczono dzieci i kadrę, złożono dokumenty w Kuratorium, przekazano 

wymagane informacje i dokumentację do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, 

nadzorowano prawidłową realizację programu kolonijnego i przebiegu kolonii, zorganizowano 

spotkania z kierownikami kolonii w celu rozliczenia i podsumowania zakończonych turnusów 

kolonijnych, przeprowadzono wizytacje turnusów kolonijnych w ośrodku w Drzewocinach. 

Przygotowano podziękowania dla kadry kolonijnej.  

 

Koordynowano akcję Turnusy rehabilitacyjne Caritas 2017 w tym m.in.: przygotowano 

wymaganą dokumentację, podjęto współpracę z kierownikami turnusów, zorganizowano 

kadrę spośród wolontariuszy, ustalono transporty, zorganizowano spotkania z kierownikami 

turnusów,  ubezpieczono uczestników i kadrę, złożono dokumenty rozliczeniowe w Miejskim 
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Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi oraz w odpowiednich Powiatowych Centrach Pomocy 

Rodzinie.  

 

Ponadto:  

- przygotowano sprawozdanie z ilości zużytego paliwa w Caritas do Wydziału Ochrony 

Środowiska;  

- przygotowano aktualizację danych dotyczących wyposażenia pracowników Caritas;  

- przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gdańskiej 111;  

- przeprowadzono legalizację gaśnic we wszystkich placówkach Caritas oraz  

w samochodach służbowych;  

- dokonano przeglądu instalacji gazowej w kuchni przy ul. Gdańskiej 111; 

- dokonano przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111; 

- dokonano przeglądu przewodów kominowych w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111; 

- dokonano rocznego przeglądu budynku Caritas przy ul. Gdańskiej 111; 

- dokonano przeglądu BHP we wszystkich placówkach Caritas; 

- przeprowadzono deratyzację w kuchni, piwnicach i na podwórku w siedzibie Caritas przy ul. 

Gdańskiej 111; 

- przeprowadzono dezynsekcję w pomieszczeniach magazynu i Punktu Pomocy Charytatywnej 

przy ul. Wólczańskiej 108. 

- pomoc finansowa – przyjmowano podania z prośbą o dofinansowanie do kolonii, turnusów 

rehabilitacyjnych, leków oraz podania z prośbą o zapomogi ogólne.  

 

 

Koordynator ds. projektów 

 

Informacje ogóle:  

Do głównych zadań koordynatora ds. projektów należy 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: aktualizacja informacji na stronie 

www.caritas.lodz.pl oraz na fanpagu Caritas na Facebooku, realizowanie działań związanych z 

akcją „Przekaż ciepło” oraz obsługa programu Dobromat24.pl.   

 

Zrealizowane zadania: 

- 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 

http://www.caritas.lodz.pl/
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w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej, pomagano w 

rozwiązywaniu indywidualnych problemów.  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. 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.. 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 społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez 

doraźną pomoc rzeczową, wsparcie doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę 

podopiecznych. Wsparciem objęto ok. 3000 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. 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 
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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. 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. 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. 

- 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 3 – 25 lat z 

dziecięcym porażeniem mózgowym. W ramach projektu przeprowadzono 72 godziny 

rehabilitacji. Dzięki realizacji projektu podniosła się sprawność fizyczna uczestników, 

poprawiło się ich samopoczucie oraz towarzyszącym im rodzicom. Wsparciem objęto 10 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 
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mieszkańców województwa łódzkiego, w tym m.in.: w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, 

Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Zgierzu, Pabianicach, Aleksandrowa Łódzkiego, Zelowa. 

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 600 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.  

- 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 86 osób w wieku 6 – 16 lat. Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

- Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, edycja 2017. 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, 
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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 „W 14 dni dookoła świata”. Wsparciem objęto 40 osób. Projekt 

współfinansowany ze środków Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Akademia Zawodowców. Celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych oraz 

kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiaty: 

m. Łódź, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki), w wieku 18 – 65 lat. Uczestnicy brali 

udział w trzech ścieżek zawodowych: magazynier – logistyk, kucharz z obsługą sali, opiekun 

klienta – przedstawiciel handlowy. Po skończonych szkoleniach, uczestnicy odbędą 3-

miesięczne staże zawodowe. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu  Społecznego. 

- Akademia Aktywnego Seniora” Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 

seniorów. Cel ten został zrealizowany poprzez prowadzenie warsztatów komputerowych 

"Senior. Enter", warsztatów kulinarnych "Senior smakuje", rajdów pieszych "Senior poznaje 

łódzkie". Projektem objęto seniorów z terenu archidiecezji łódzkiej. Projekt współfinansowany 

ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu rządowego 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017 oraz  Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

- Akademia Talentów. Celem projektu jest przywrócenie/nabycie zdolności do zatrudnienia 30 

osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym, zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, w wieku 18 - 60 lat, mieszkańców województwa łódzkiego, 

poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz kompetencji/kwalifikacji zawodowych.  

Cel projektu będzie realizowany poprzez indywidualną diagnozę psychologiczną, pracę z 

trenerem pracy, warsztaty, spotkania z pracodawcami, staże i pośrednictwo pracy. Projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego). 

- Jestem podobny. Celem projektu jest integracja dzieci ze świetlicy z seniorami z Domu 

Dziennego Pobytu Caritas. W ramach projektu odbyły się warsztaty ze specjalistami: wizażystą 

i fotografem oraz cykl spotkań z pedagogiem/psychologiem, podczas których podopieczni 

mieli wniknąć w głąb siebie i lepiej poznać własne wnętrze, a także przekonać się jak 

postrzegają go inni. Dodatkowo dzieci brały udział w sesji zdjęciowej stylizowanej na lata 30te 

oraz wspólnej sesji z „dziadkami”. Zwieńczeniem całego projektu była wystawa, na której 

można było podziwiać wszystkie fotografie. Projekt współfinansowany ze środków 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.  
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- Pomoc wolontaryjna dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 

Celem projektu była pomoc w nauce i prowadzenie korepetycji, które udzielane były przez 

studentów – wolontariuszy dzieciom z rodzin zastępczych oraz organizacji czasu wolnego 

dzieci poprzez ich udział w prowadzonych na terenie Biura zajęciach cyrkowych i grach 

zręcznościowych. Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PGE. 

- Wolontariat na miarę. Celem projektu była integracja wolontariuszy oraz szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PGE. 

- Razem możemy więcej. Celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie współpracy z Caritas 

Diecezji Sosnowieckiej. Dotyczyła ona wzajemnych wizyt studyjnych mających na celu 

wypracowanie innowacyjnego modelu dobrych praktyk w działaniach Parafialnych Zespołów i 

Szkolnych Kół Caritas. Odbyły się wizyty przedstawicieli PZC z diecezji sosnowieckiej w Łodzi 

oraz opiekunów SKC z archidiecezji łódzkiej w Sosnowcu. Projekt finansowany ze środków 

Caritas Polska. 

- Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców województwa łódzkiego Celem projektu jest 

poprawa stanu psychofizycznego ok. 25 osób z niepełnosprawnością mieszkańców 

województwa łódzkiego poprzez rehabilitację leczniczą do końca grudnia 2018.  Cel będzie 

realizowany poprzez indywidulane i grupowe działania fizjoterapeutyczne dostosowane do 

potrzeb i możliwości uczestników. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

- Bliżej kultury – obchody I Światowego Dnia Ubogich. Celem zadania był wzrost 

uczestnictwa w życiu kulturalnym osób ubogich poprzez udział w przedstawieniu  

„Przywracajcie nadzieję ubogim”. Projekt współfinasowany ze środków Miasta Łódź.   

- 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, muzeum oraz warsztaty kulinarne. 
Projekt współfinasowany ze środków Wojewody Łódzkiego.  
- Pomoc psychologiczna dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w stanie 

kryzysu psychicznego. Celem projektu było zmniejszenie/zniwelowanie kryzysu psychicznego 

wśród co najmniej 50 mieszkańców województwa łódzkiego poprzez dokonaną diagnozę 

problemu i wspólne poszukiwanie ze specjalistą sposobu jego rozwiązania. Projekt 

współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego.  
 
 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Drzewocinach 

 

Informacje ogólne: 

Ośrodek jest własnością Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Pokoje z łazienkami dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W ośrodku znajdują się m.in.:  sala rehabilitacyjna, kaplica, 

boisko do piłki nożnej. 
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Zrealizowane działania:  

W ośrodku odbywały się różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Zorganizowano 

kolonie, których wzięło udział 80 dzieci, turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, w których wzięło 

udział 86 osób oraz turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w której 

wzięło udział 57 osób. 

 

 

Ośrodek Kolonijny w Łasku – Kolumnie 

 

Informacje ogólne:  

W 2016 ośrodek został użyczony Fundacji Magnificat. Fundacja prowadzi tam Dom Magnificat 

stworzony z myślą o osobach uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, 

dopalaczy itd.) oraz osób z uzależnieniami mieszanymi lub zagrożone uzależnieniem, w tym 

nieprzystosowanymi społecznie. Pobyt w Domu Magnificat obejmuje terapię grupową  

i indywidualną, terapię pracą, modlitwę. Celem prowadzonych terapii jest ograniczenie szkód 

zdrowotnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem, 

ich rehabilitacja, readaptacja i reintegracja społeczna. 


