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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. Osoby kierowane 

są do Domu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 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 2020 z opieki Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 

korzystało 48 osób w wieku od 50 do 88 lat. Podopieczni zamieszkują dzielnice: Śródmieście, 

Bałuty, Górna, Polesie i Widzew. 

W okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 przeprowadzono działania w 

formie pracy zdalnej w wybranych obszarach dostosowanych do możliwości organizacyjnych. 

W okresie zmniejszania się zagrożenia stopniowo powracano do organizacji zajęć grupowych 

w systemie rotacyjnym, z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. W okresie o 

zaostrzonym reżimie sanitarnym przeprowadzano zajęcia plenerowe na świeżym powietrzu. 

  

Zrealizowane zadania: 

- prowadzenie działań aktywizujących, 

- prowadzenie zajęć o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, 

- prowadzenie zajęć terapeutycznych służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej, 

-  prowadzenie działań mających na celu zaspokojenie wybranych potrzeb pensjonariuszy, 

- prowadzenie działań pomocowych, 

- prowadzenie działań związanych z żywieniem pensjonariuszy. 

 

 

Dom Dziennego Pobytu, ul. Odolanowska 46 

 

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, prowadzenia pracy socjalnej 

i opiekuńczej, aktywizowania do pracy na rzecz Domu oraz środowiska lokalnego, zapewnienie 

opieki duchowej pensjonariuszom. Na zakończenie roku kalendarzowego 2020, 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 34 mieszkańców 

dzielnicy Łódź – Bałuty. 
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Zrealizowane zadania: 
- prowadzenie działań aktywizujących w różnorodnych obszarach życia seniora, 

- prowadzenie spotkań i zajęć o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, 

- prowadzenie zajęć terapeutycznych służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej, w 

tym: cykliczne zajęcia z muzykoterapii; zajęć manualne wykorzystujące różnorodne techniki 

terapii zajęciowej; zajęcia podtrzymujące zdrowie i aktywność fizyczną; zajęcia podtrzymujące 

aktywność umysłową, 

- prowadzenie działań mających na celu zaspokojenie wybranych potrzeb pensjonariuszy, w 

tym: spotkania o charakterze integrującym wewnątrzpokoleniowo i międzypokoleniowo; 

umożliwiano regularne korzystanie z opieki duchowej, 

- prowadzenie działań pomocowych, w tym: wspierano osoby wymagające opieki poprzez 

zaangażowanie się grupy samopomocowej, funkcjonującej w ramach społeczności Domu 

Dziennego Pobytu; włączano podopiecznych w działania pomocowe na rzecz innych osób, 

miejsc i instytucji, 

- prowadzenie działań związanych z żywieniem pensjonariuszy 

 

W okresie pandemii Covid-19 działania Domu dostosowane były do wymogów sanitarnych i w 

części roku prowadzone były w systemie pracy hybrydowej. W zależności od stanu nasilenia 

epidemii: 

- zajęcia prowadzone były albo w małych kilkuosobowych grupach albo w systemie 

tematycznych pakietów zadaniowych do wykonania przez seniora w domu; 

- żywienie pensjonariuszy odbywało się w formie stacjonarnej, na wynos lub w formie dowozu 

posiłków do podopiecznych w domu; 

- utrzymywano stały kontakt z podopiecznymi, prowadzono indywidualne rozmowy 

wspierające, motywujące, interesowano się sytuacją zdrowotną i psychiczną podopiecznych; 

realizowano różnorodne działania pomocowe. 

 

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 kryzysowy polegał na 



6 

 

indywidualnej posłudze przy robieniu codziennych zakupów, wykupowaniu leków, w miarę  

możliwości na załatwianiu spraw dla osoby starszej, samotnej bądź przebywającej na 

kwarantannie w czacie pandemii. 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: 

- promocja wolontariatu i nabór nowych wolontariuszy, 

- szkolenia wolontariuszy, 

- współpraca z instytucjami, organizacjami, udział w akcjach, 

- wolontariat domowy (indywidualny), 

- wolontariat kryzysowy, 

- wolontariat akcyjny, 

- wolontariat korepetycyjny, (został przeniesiony online ze względu na obostrzenia w kraju)  

- wolontariat kolonijny (został odwołany przez obostrzenia w kraju)  

- uroczystości organizowane przez Biuro: spotkania organizacyjne, integracyjne, Dzień 

Wolontariusza, spotkanie opłatkowe,  

- koordynowanie działań Szkolnych Kół Caritas  

- koordynowanie działań Parafialnych Zespołów Caritas  

- koordynowanie działań rejonów skupiających członków PZC i opiekunów SKC  

 

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. 

 

Zrealizowane zadania: 

- XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 

- Łódzka Caritas rozliczy Twój PIT 

- Jałmużna wielkopostna 2020 

- Kampania „Kromka chleba dla sąsiada” 

- Akcja #PomocDlaSeniora 

- Kampania #WdzięczniMedykom 

- Wielkanocne Dzieło Caritas 2020 

- Gazeta Bez Reszty 2020  

- 76. Tydzień Miłosierdzia  

- Tornister pełen uśmiechów 2020 dla dzieci w edukacji zdalnej 

http://www.caritas.lodz.pl/?art=4b7deebcd8a8b46b584dd1e88d9b3aca
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- Program stypendialny „Pierwszy krok” dla dzieci w Aleppo w Syrii 

- Kampania „Solidarni z Bejrutem” 

- Szkolne Koła Caritas na Dzień Papieski 2020 

- IV Światowy Dzień Ubogich 2020  

- Święty Mikołaj od Szkolnych Kół Caritas 2020 

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020 

- Wigilia z Caritas 2020 w postaci paczek dla najbardziej potrzebujacych 

- lodówka społeczna #Jadłodzielnia 

- program żywnościowy „Spiżarnia Caritas” 

- Zbiórki pieniężne: Środa Popielcowa, Święto Miłosierdzia Bożego, ostatnia niedziela maja, 

ostatnia niedziela lipca, Rodzina Rodzinie - pomagamy rodzinom syryjskim, zbiórki i akcje 

facebookowe w ramach „Łódź dla Aleppo”, „Daj pracę w Aleppo”, „Pierwszy krok”, „Solidarni z 

Bejrutem”, „Solidarni z Chorwacją” 

- 1 % podatku dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

 

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. Cel ten jest realizowany poprzez: 

- prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego jak i grupowego mającego na celu 

wspieranie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wyborze 

zawodu, a także przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych poprzez pomoc w napisaniu 

dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych; 

- prowadzenie działań o charakterze psychologicznym: poradnictwo indywidualne i grupowe 

mające na celu podniesienie samooceny i motywacji niezbędnej w procesie poszukiwania 

zatrudnienia; 

- pośrednictwo pracy: nawiązywanie współpracy z pracodawcami poszukującymi 

pracowników, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie; 

- szkolenia zawodowe dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

W 2020 r. realizowaliśmy projekt „Akademia Zawodowców 2” (źródło finansowania: projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego). 

 

Celem  projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności 

społecznych 60/40/20 jego uczestników. Skierowany był do osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo,  zamieszkałych na terenie Łódzkiego obszaru Metropolitalnego (powiaty: m. Łódź, 
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łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński, zgierski), w wieku 18-65 lat, posiadających 

wykształcenie minimum gimnazjalne, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Formy wsparcia dla uczestników: 

- warsztaty społeczno- edukacyjne, 

- ścieżki zawodowe: obsługa klienta/przedstawiciel handlowy; barmanka/barman; 

konserwator terenów zielonych; pracownik remontowo- budowlany; magazynier z obsługą 

suwnic; pracownik biurowy/specjalista ds. rekrutacji; w trakcie realizacji projektu nastąpiła 

zmiana ścieżek na: obsługa klienta/przedstawiciel handlowy; pomoc 

kucharza/barmanka/barman; magazynier z obsługą suwnic; pracownik biurowy/specjalista ds. 

rekrutacji; pracownik biurowy z elementami rejestracji medycznej, pracownik biurowy z 

elementami kadr i płac. 

- staże zawodowe, 

- poradnictwo zawodowe, psychospołeczne, konsultacje specjalistyczne i pośrednictwo pracy. 

Zrekrutowaliśmy 67 uczestników, z których 25 podjęło zatrudnienie. 

 

 

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 i społecznej  w 2020 roku podjęto działania wynikające  

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, 

- zapoznanie uczestników z akceptowanymi społecznie sposobami radzenia sobie  

z napięciem emocjonalnym i lękiem, 

- zwiększenie gotowości do formułowania własnych potrzeb i celów, określania środków ich 

realizacji oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje, 
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W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów  rehabilitacja zawodowa i społeczna realizowana 

była poprzez: 

- spotkania indywidualne i grupowe zarówno  zdalnie jak i stacjonarnie, 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

- codzienne zadania wykonywane w zakładzie związane działalnością zakładu, 

- inne działania realizowane na terenie zakładu i  poza terenem zakładu. 

 

Indywidualne poradnictwo zawodowe opierało się o dotychczasowe doświadczenia 

zawodowe, posiadane kwalifikacje i możliwości pracowników zakładu. Spotkania grupowe 

miały formę  warsztatową,  która miała charakter: ćwiczeń indywidualnych, grup zadaniowych, 

dyskusji kierowanej. Ćwiczenia wykorzystywane w trakcie spotkań były przygotowywane 

autorsko, oraz w oparciu o scenariusze: Mapy Karier, ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji), „Trening 

kreatywności”, Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych”, „Metody  

pracy z grupą w  poradnictwie zawodowym”, „Międzynarodowy zbiór metod z zakresu 

doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym”, „Poradnictwo kariery przez całe życie”, 

„Aktywne gry szkoleniowe i ćwiczenia”. 

 

Prowadzono wewnętrzne i zewnętrzne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Tematyka 

szkoleń realizowanych w 2020 była  dostosowana do indywidualnych planów rehabilitacji. 

Szkolenia wewnętrzne związane były stricte z działalnością zakładu i swoim zakresem 

obejmowały obsługę ksero i podstawową obsługę komputera. Zrealizowane w 2020 r szkolenia 

zewnętrzne to: szkolenie fotograficzne, szkolenie florystyczne, szkolenie przedstawiciel 

handlowy i obsługa klienta, szkolenie z e- marketingu. 

 

Codzienne zadania wykonywane w zakładzie związane działalnością zakładu. W ramach tych 

działań aktywność pracowników niepełnosprawnych pobudzana była poprzez  realizowanie 

codziennych zadań i zleceń wykonywanych w zakładzie. Zadania te były przydzielane zgodnie z 

predyspozycjami oraz posiadanymi zdolnościami. W doborze zadań uwzględniano także 

poziom i rodzaj wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń zawodowych. Zdolności 

i predyspozycje rozpoznawano poprzez codzienną obserwację pracowników przez kadrę 

Zakładu. W trakcie wykonywania prac w zakładzie pracownicy niepełnosprawni nabywali 

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

marketingu, fotografa, krawca. 

 

Pracownicy wykonywali również zadania związane z: realizacją zleceń poligraficznych, obróbką 

filcu, konfekcjonowaniem, obsługą klientów. Ponadto, kształtowano odpowiednią postawę 

pracowników w miejscu pracy i wymagano, aby postawa ta była odpowiednio zachowana. W 

tym zakresie zwracano uwagę pracownikom na konieczność: punktualne przychodzenie do 

pracy, zachowania odpowiedniego czasu przerwy, dbania o czystość stanowiska pracy, higieny 

osobistej, terminowego wykonywania zadań, utrzymania jakości wykonanej pracy, 

utrzymywania dobrej atmosfery i współpracy w grupie,  samodzielności w wykonywaniu zadań, 

zgłaszania nieobecności i planowania urlopu. 
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W efekcie podejmowanych działań niepełnosprawni pracownicy w widoczny sposób poprawili 

swoje umiejętności społeczne, wzrosło też zaangażowanie w pracę zakładu. Najważniejszym 

efektem jest znalezienie przez 3 niepełnosprawnych pracowników zakładu zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy. 

 

Rehabilitacja lecznicza 

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. 

 

Plan rehabilitacji leczniczej w  Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

na rok 2020 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 2020 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, wyposażona w: UGUL z 

pełnym osprzętem, ATLAS do ćwiczeń oporowych, tor do nauki chodzenia, kolumna 

przyścienna z zestawem ciężarkowo – bloczkowym, tablice do ćwiczeń manualnych, rotory do 

ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego, trenażery 

równowagi, bieżnia elektryczna, drabinki i materace parapodium, lampa Sollux, rotor 

elektryczny do kończyn górnych i dolnych AlterEko, Crosstrainer Kettler Skylon 3, lustro 

posturograficzne, fotel masujący MILAN, rower stacjonarny Kettler Golf P, aparat do masażu 

pneumatycznego MK-400, aparat do terapii ultradźwiękami BTL-4710 Smart. 

 

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

zatrudnionych w zakładzie na podstawie którego powstawał Indywidualny Plan Usprawniania 

oraz indywidualny plan usprawniania dostosowany do nadrzędnych problemów ograniczonej 

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

pracowników. Zabiegi wykonywano poprzez dobór odpowiednich metod i technik 

terapeutycznych. W zakresie kinezyterapii stosowano zabiegi o działaniu miejscowym oraz 

ogólnym. 
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Do najczęściej stosowanych zbiegów o charakterze miejscowym należą: ćwiczenia bierne 

ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu, 

ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne oporowe, ćwiczenia prowadzone, inne formy 

działań: mobilizacje stawowe, torowanie wg Bobath, kinesiotaping, relaksacja poizometryczna, 

ćwiczenia oddechowe. W zakresie kinezyterapii o działaniu ogólnym wykorzystywano: trening 

na rowerze stacjonarnym, trening na bieżni ruchomej, trening na Crosstrainerze, ćwiczenia z 

użyciem rotora elektrycznego szczególności dla osób poruszających się na wózku, ćwiczenia w 

torze do nauki chodu, ćwiczenia zmiany pozycji naukę przesiadania z wózka na leżankę, 

pionizację z wykorzystaniem parapodium. W zakresie fizykoterapii wykorzystywano: 

ultradźwięki przy użyciu partu BTL 4710 smart jako terapię wspomagającą (p-bólową, p-

zapalną), masaż pneumatyczny przy użyciu apartu MK-400 w profilaktyce i terapii p-

zastoinowej oraz p-obrzękowej. 

 

Zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym planem pracy zakładu 5 razy w tygodniu. Czas 

przeznaczony na rehabilitację leczniczą był dostosowany do indywidualnych potrzeb zgodnie z 

indywidualnym planem usprawniania i wynosił 30 - 45min/os/dzień. Od marca 2020 w 

związku rozwijającą się pandemią Covid-19, i zamknięciem zakładu pracownicy mieli 

możliwość telefonicznych konsultacji z fizjoterapeutą oraz w pojedynczych przypadkach wizyty 

domowej fizjoterapeuty. Po ponownym otwarciu i powrotu pracowników do zakładu zostały 

wznowione zajęcia rehabilitacyjne na terenie placówki z zachowaniem podstawowych zasad 

epidemiologicznych: dystans – na sali rehabilitacji jednocześnie mogły ćwiczyć max. 2 os., 

dezynfekcja – dłoni przed każdymi zajęciami oraz sprzęt rehabilitacyjny przed i po każdym 

użyciu. 

 

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. Dodatkowo trudny czas 

pandemii Covid-19 powodujący znaczne ograniczenie aktywności ruchowej niekorzystnie 

wpłynął na stan psychiczny oraz stan ogólnej sprawności pracowników zakładu (zwłaszcza na 

parametry wytrzymałościowe).  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 sił). Jako efekt rehabilitacji leczniczej można również przypisać zgłaszaną przez 

pracowników większą sprawność pokonywania przeszkód.  

 

W okresowej ocenie rehabilitacji leczniczej poddawano: frekwencję na zajęciach, motywację 

do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Frekwencja na zajęciach z zakresu rehabilitacji 

leczniczej była mocno zróżnicowana. Na frekwencję miały wpływ: przedłużające się zwolnienia 

lekarskie, urlopy wypoczynkowe, szkolenia pracowników organizowane poza zakładem, 

turnusy rehabilitacyjne a w pojedynczych przypadkach zobowiązania zakładu (realizacja zleceń 

handlowych). 
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Ocena motywacji pracowników dokonywana była w oparciu o ich uczestnictwo i 

zaangażowanie w wykonywaniu ustalonych zabiegów. Ocena ta jest subiektywną oceną 

pracującego w zakładzie fizjoterapeuty mającą za zadanie motywacje do podejmowania 

większego wysiłku w pracy nad samym sobą. 

 

Działalność gospodarcza 

Obok prowadzonych działań z zakresu rehabilitacji społeczno- zawodowej i leczniczej ważną 

rolę w funkcjonowaniu Zakładu odgrywa prowadzona działalność gospodarcza. Dzięki niej 

aktywizowani są nasi pracownicy i przygotowywani do wejścia w rolę pracownika wolnego 

rynku. W 2020 r. w ramach działalności zajmowaliśmy się między innymi opracowaniem i 

realizacją materiałów  graficznych, poligraficznych i promocyjnych dla następujących instytucji 

kościelnych: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej, NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła, Kuria 

Metropolitalna Łódzka, Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej 

Porszewice, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba „FARA” Piotrków Trybunalski, Parafia 

Archikatedralna im. św. Stanisława Kostki, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej Zelów, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Łodzi, Wyższe Seminarium Duchowne w 

Łodzi.  

Ponadto dla pozostałych klientów wykonaliśmy: projekty, plakaty, ulotki, wizytówki, banery, 

tablice, pieczątki, wydruki, naklejki, teczki firmowe, segregatory znakowane, opakowania na 

prezenty, długopisy, notesy, produkty z filcu, itp. 

 

Na terenie Zakładu w roku ubiegłym świadczyliśmy również następujące rodzaje usług: ksero -

obsługa klienta indywidualnego, obsługa klientów indywidualnych, przepisywanie i 

formatowanie tekstów, pakowanie wyrobów – Lusterka-kosmetyczne.pl Mikołaj Pawełczyk, 

pakowanie wyrobów – Barbex, nowi odbiorcy naszych usług: klejenie toreb papierowych, 

główek kalendarzy - Pakprint Systemy, Opakowań Marek Rzeźniczek, PPHU Bosmet Bogusława 

Siczek, nowa usługa zakładu: opieka nad grobami, wiązanki i stroiki ze sztucznych kwiatów. 

 

 

Punkt Pomocy Charytatywnej, Kuchnia Społeczna, Magazyn 

 

Informacje ogólne: 

Głównym zadaniem Punktu Pomocy Charytatywnej (PPCh) i Kuchni Społecznej jest udzielanie 

kompleksowej oraz doraźnej pomocy osobom najuboższym. Głównym zadaniem Magazynu 

jest dystrybucja pozyskanych darów wśród osób potrzebujących na wniosek poszczególnych 

jednostek Caritas. Podopieczni PPCh i Kuchni to osoby i rodziny z grup wykluczonych 

społecznie, a zwłaszcza: osoby w kryzysie bezdomności, niepełnosprawne, seniorzy mający 

niskie dochody;  bezrobotni; dotknięte problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki) lub 

współuzależnienia; ofiary klęsk żywiołowych. W roku 2020, podobnie jak w latach  ubiegłych 

zaobserwowaliśmy duże zapotrzebowanie społeczne na pomoc ze strony PPCh, zwłaszcza 
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wśród osób niepełnosprawnych, w kryzysie bezdomności, opuszczających zakłady karne, 

bezrobotnych a także rodziców samotnie wychowujących dzieci.  

Podczas trwania pandemii zadania PPCh były skupione przede wszystkim na osobach w 

kryzysie bezdomności oraz niepełnosprawnych seniorach. Oferta proponowanych form 

pomocy, wyczerpywała oczekiwania i potrzeby naszych podopiecznych, ale też w jak 

największym stopniu pomagała w ich usamodzielnianiu i przeciwdziałała dalszej deprywacji.   

 

 

Zrealizowane zadania: 

- realizowano działania na rzecz podopiecznych PPCh i Kuchni Społecznej: 

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

określonych świadczeń; 

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

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

- wydawano paczki żywnościowe; 

- kierowano na gorący posiłek; 

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

żywnościowej na dni wolne od pracy; 

- organizowano zbiórki żywności w marketach: „Tak. Pomagam” we wrześniu, „Tytka 

Charytatywna” w listopadzie, 

- w ramach współpracy ze sklepami Biedronka, Aldi oraz Lidl („Spiżarnia Caritas”) pozyskiwano 

żywność z krótkim terminem ważności, która była wydawana dla podopiecznych Caritas, 

- zorganizowano obchody Światowego Dnia Ubogich w ramach którego odbyła się Msza święta 

dla osób bezdomnych oraz wydanie gorącego posiłki oraz udzielanie informacji o dostępnych 

placówkach działających na terenie Łodzi (m.in. dla osób bezdomnych), był również rozdawany 

przewodnik po Łodzi „Gdzie zjeść, gdzie spać, gdzie się umyć”; 

- w okresie zimowym w ramach wolontariatu w godzinach 22:00- 03:00  pracownicy oraz 

wolontariusze chodzili  na nocne patrole do miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne 

celem przekazania odzieży,  kocy,  jedzenia, ciepłej herbaty w  termosach oraz  informacji o 

placówkach pomocowych i możliwościach zrobienia przez Caritas testów na covid i 

umieszczenia w schronisku.  

- kierowaliśmy osoby w kryzysie bezdomności, które chciałyby dostać się do schroniska na 

testy covidowe, które są refundowane przez Caritas. 

- w okresie zimowym (styczeń, luty 2020) 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; 

- również w okresie zimowym (styczeń, luty 2020) w ramach współpracy  ze Strażą Miejską w 

godzinach 20.00 - 24.00 odbywały się nocne patrole do miejsc, gdzie mogły przebywać osoby 

bezdomne celem przekazania odzieży, kocy, jedzenia, ciepłej herbaty w termosach oraz  

informacji o placówkach pomocowych, 
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- w ramach projektu „Poznaj i …pomóż”, dzięki darczyńcom biorącym udział w kampanii, 

udzielano wsparcia finansowego w zakresie opłacenia wydatków związanych m.in. z zakupem 

leków czy opłatami mieszkaniowymi;  

- 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;     

- 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, doradca zawodowy i  kurator 

sądowy; 

- w ramach aktywizacji zawodowej ściśle współpracowano z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej 

i Społecznej oraz nawiązywano współpracę z Zakładami Pracy, które oferowały zatrudnienie dla 

osób bezdomnych; 

- wydawano paczki dla podopiecznych na wigilie we współpracy ze sklepem Selgros  

- w ramach współpracy z Foodsharing, do postawionej lodówki przy PPCh Caritas, anonimowi 

darczyńcy przynoszą żywność, a osoby potrzebujące chętnie z tego korzystają, ideą jest 

„niemarnowanie żywności”. Cały czas trwają poszukiwania chętnych np. właścicieli punktów 

gastronomicznych do przekazywania żywności, 

- bierzemy udział w akcji podziel się ciepłem, która ma na celu oddanie ciepłych ubrań dla 

potrzebujących do Punktu Pomocy.  

- trwała współpraca ze „Sztabem Kryzysowym” celem udzielania wsparcia w postaci paczek z 

artykułami spożywczymi dla osób będących w kwarantannie, wydano 50 paczek, 

- trwała współpraca z pracownikami MOPS, celem koordynacji działań i udzielania pomocy dla 

seniorów, osób starszych oraz osób niezaradnych życiowo,  

- trzymaliśmy dostawę żywności z Agencji Rezerw Materiałowych, którą wydajemy 

sukcesywnie do paczek dla osób bezdomnych oraz seniorów  

- w magazynie odbywało się pozyskiwanie sponsorów i darczyńców; 

- kontynuowanie współpracy z różnymi instytucjami m.in.: parafiami, szkołami, ośrodkami 

pomocy społecznej, zakładami pracy, poradniami leczenia uzależnień, schroniskami i 

noclegowniami, sądami, Domem Samotnej Matki, domami dziecka, szpitalami, policją, strażą 

miejską, fundacjami i stowarzyszeniami, zgromadzeniami zakonnymi, Konwent Bonifratrów, 

- prowadzono dystrybucje świec w ramach akcji Wielkanocne Dzieło Caritas oraz Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom; 

- w kuchni społecznej wydawano obiady dla około 100 osób miesięcznie 

- udzielano na bieżąco informacji o nowych projektach, akcjach i działaniach prowadzonych 

przez Caritas na rzecz podopiecznych; 

- na czas epidemii  byliśmy kontakcie z wolontariuszami, którzy roznosili paczki dla osób 

samotnych oraz przebywających na kwarantannie. 

 

Wypracowaliśmy przez rok narzędzia, dzięki którym:  
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- poprawiliśmy stan higieny osobistej poprzez umożliwienie korzystania z prysznica i pralki 

oraz usługi fryzjerskiej, 

- podnieśliśmy samoocenę beneficjentów poprzez powyższe usługi oraz współpracę z 

psychologiem, 

 

Ponadto nasze działania przyczyniły się do:  

- poprawy stanu psychofizycznego podopiecznych, 

- włączenie społeczności lokalnej w akcje przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, 

-liczba osób, które skorzystały z ogrzewalni - 30 osób dziennie (wydano 1081 posiłków), 

-liczba osób objętych wsparciem merytorycznym - 801 osób, 

-ilość osób, które otrzymały paczki z artykułami spożywczymi - 665 osób (wydano 1334 

paczek), 

-ilość osób, które otrzymały paczki z artykułami przemysłowymi - 638 osób (wydano 681 

paczek), 

-liczba osób, które skorzystały z prysznica - 238 osoby, 

-ilość osób, które otrzymało środki opatrunkowe - 87 osób, 

-ilość osób, która bierze udział w spotkaniach grupy AA - 7 osób, 

-ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach - 55 osób, 

-ilość wydanych paczek świątecznych/okazjonalnych - 302 paczki 

-ilość osób, które otrzymały pomoc doraźną, jednorazową - żywnościową - 458 osób 

-ilość osób, którym sfinansowano zdjęcie do dokumentów - 111 osób, 

-ilość osób, które skorzystały z pralni – 98 osób, 

-ilość osób, które otrzymały wsparcie w postaci opału - 20 osób 

-ilość osób objętych aktywizacją zawodową - 130 osób. 

 

NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II  

 

Informacje ogólne:  

W roku 2020 r. w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzono poradnię 
psychologiczną, otolaryngologiczną dla dzieci i dorosły, neurologiczną, audiologiczną oraz 
logopedyczną. 

 

Zrealizowane zadania: 

 

Świadczenia Liczba zrealizowanych świadczeń 

Psychologia 1997 

Audiologia 1252 

Logopedia 4092 

Otolaryngologia 4377 

Neurologia 2426 
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  

HOSPICJUM DOMOWE I PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 

  

Informacje ogólne:  

W roku 2020 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w NZOZ – Caritas udzielano 

świadczeń zdrowotnych w zakresie hospicjum domowego dla dorosłych oraz poradni medycyny 

paliatywnej: 

  

Zrealizowane zadania: 

 

Świadczenia Liczba zrealizowanych świadczeń 

Hospicjum  domowe 11 223 osobodni 

Porady w poradni medycyny paliatywnej 517 porad lekarskich i psychologicznych  

Wizyty domowe i porady (łącznie) 6333 

lekarskie 1665 

pielęgniarskie  3638 

fizjoterapeuty  862 

psychologa 168 

pracownika socjalnego 55 

 

 

- hospicjum domowe udzieliło pomocy 156 pacjentom, średnio w jednym czasie pod opieką   

znajdowało się 31 pacjentów;  

- personel składający się z 4 lekarzy, 7 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, 2 psychologów oraz 

pracownika socjalnego, udzielił  5619 porad, konsultacji i zabiegów w ramach hospicjum 

domowego, w tym 1693 w formie teleporad oraz 3926 w formie wizyt domowych; 

- poradnia medycyny paliatywnej udzieliła pomocy medycznej 143 pacjentom w formie porad 

lekarskich i psychologicznych oraz konsultacji i zabiegów pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych; 

- pacjenci oprócz pomocy medycznej i socjalnej mogli korzystać z posługi duszpasterskiej 

kapelana hospicjum, wsparcia pozamedycznego udzielanego przez przeszkolonych wolontariuszy 

oraz bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego; 

- hospicjum zapewniło dalszą opiekę osobom bliskim pacjentów w okresie żałoby i osierocenia, w 

postaci pomocy psychologicznej i duchowej oraz wsparcia ze strony pracownika socjalnego, 

kapelan odprawił również 6 Mszy Św. w kaplicy Caritas w intencji zmarłych pacjentów; 

- raz w tygodniu (poza okresem wzmożonych obostrzeń pandemicznych) na wspólnych 

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

modlitewna.  

Ze względu na pandemię zawieszono wiele z zaplanowanych spotkań i wyjazdów dla 

wolontariuszy i personelu hospicjum, m.in. kurs dla kandydatów dla wolontariuszy, szkolenia i dni 

skupienia. Komunikacja pomiędzy członkami zespołu hospicyjnego odbywała się głównie za 

pośrednictwem zdalnych środków łączności. 
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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 2020 roku opieką objętych zostało 25 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. 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:  

W okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 przeprowadzono działania w 

formie pracy zdalnej w wybranych obszarach dostosowanych do możliwości organizacyjnych. 

W okresie zmniejszania się zagrożenia stopniowo powracano do organizacji zajęć grupowych 

w systemie rotacyjnym, z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. W okresie o 

zaostrzonym reżimie sanitarnym przeprowadzano zajęcia plenerowe na świeżym powietrzu. 

 

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 2020 naszą opieką objętych zostało 54 dzieci i młodzieży, w 

wieku od 3 do 16 roku życia. 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 
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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:  

W okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 przeprowadzono działania w 

formie pracy zdalnej w wybranych obszarach dostosowanych do możliwości organizacyjnych. 

W okresie zmniejszania się zagrożenia stopniowo powracano do organizacji zajęć grupowych 

w systemie rotacyjnym, z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. W okresie o 

zaostrzonym reżimie sanitarnym przeprowadzano zajęcia plenerowe na świeżym powietrzu. 

 

Dział Organizacyjny  

 

Informacje ogólne: 

Dział Organizacyjny obejmuje szereg działań, które służą sprawnemu funkcjonowaniu 

jednostek Caritas. W ramach swoich zadań koordynuje pracę sekretariatu, który odpowiada za 

prowadzenie biura Caritas i sprawną organizację pracy dyrektorów oraz pracę recepcji Caritas 

– strategicznego miejsca, w którym krzyżują się drogi działalności poszczególnych jednostek, 

punktu dystrybucji informacji, kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych instytucji. Dział 

Organizacyjny zapewnia również transport, zaopatrzenie jednostek, wyposażenie 

pracowników oraz nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy. Dział 

odpowiada również za prowadzone inwestycje remontowe i budowlane.  

 
Zrealizowane zadania: 

- remont elewacji ściany zachodniej budynku Caritas przy ul. Gdańskiej 111, 

- koordynowano i przeprowadzono prace remontowo-porządkowe w tym: szpachlowanie  

i malowanie ścian w następujących pomieszczeniach: chłodnia,  pokój intendenta, obierak, 

toaleta w kuchni Caritas, piwnice, warzywniak, pokój działu projektów i kierownika 

marketingu społecznego, pokój księgowości, pokój biurowy, toalety na I piętrze, 

pomieszczenia recepcji i DDzP przy ul. Gdańskiej, pomieszczenia NZOZ JP II,  

- wyszlifowano i pomalowano okna na poddaszu w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej, 

- przygotowano aktualizację danych dotyczących wyposażenia pracowników Caritas,  
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- przygotowano sprawozdanie z ilości zużytego paliwa w Caritas do Wydziału Ochrony 

Środowiska, 

- koordynowano akcję Turnusy rehabilitacyjne Caritas 2020, 

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

rehabilitacyjnych, leków oraz podania z prośbą o zapomogi ogólne: 

- pomoc finansowa ogólna (dofinansowanie do protezy nogi, okulary oraz spłata zadłużenia w 

spółdzielni) – skorzystały 3 osoby, 

- pomoc pogorzelcom – skorzystała 1 osoba, 

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego zewnętrznego – skorzystały 2 osoby, 

- dofinansowanie do leków – skorzystało 11 osób, 

- dofinansowanie do okularów dla pracowników – skorzystały 3 osoby. 

 

 

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 oraz obsługa programu 

Dobromat24.pl.   

 

Zrealizowane zadania: 

- Prowadzenie dziennego domu pomocy w dzielnicy Łódź Bałuty, ul. Odolanowskiej 46, projekt 

współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Prowadzenie dziennego domu pomocy, ul. Gdańska 111, 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, 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, projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź - 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

 - Realizacja programu osłonowego pn.: „Punkt Pomocy Charytatywnej”, projekt 

współfinansowany ze środków Miasta Łódź - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

http://www.caritas.lodz.pl/
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- Prowadzenie jadłodajni i kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków 

ich rodzin (dorosłych i dzieci), 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, projekt współfinansowany ze 

środków Miasta Łódź - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz  Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej. 

- Pomoc w wychodzeniu z bezdomności, projekt współfinansowany ze środków Wojewody 

Łódzkiego oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Pokonać bezdomność – projekt współfinasowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej,  

- Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – wsparcie 

psychologiczne dla pracowników ZAZ, projekt współfinansowany ze środków Miasta Łódź – 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Pomoc świąteczna, projekt współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego oraz  Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

- Razem możemy więcej – dofinasowanie do leków, projekt współfinansowany ze środków 

DOZ Fundacji dbam o zdrowie oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

- Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców województwa łódzkiego – projekt 

współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz  Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej. 

- Moda na sukces  - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego, 

- Akademia Zawodowców 2 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu  Społecznego. 

- Rozszerzenie oferty świetlic: Zapewnienie specjalistycznej kadry projekt realizowany we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.  
- Rodzina na medal – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Wolontariat na miarę – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Rehabilitacja na plus – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Nie-prze-MOCNI – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi oraz  Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

- Program mikrograntów dla Parafialnych Zespołów Caritas – projekt współfinansowany ze 

środków Caritas Polska. 

- Śladami pielgrzymek Jana Pawła II – projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska. 
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- Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Łodzi – projekt współfinansowany ze środków 

Miasta Łódź. 

- Pomoc psychologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego – projekt 

współfinansowany ze środków PFRON. 

 
 

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. 

   

Zrealizowane działania:  

- w ośrodku odbywały się turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych, 

- przygotowano ośrodek do przyjęcia osób bezdomnych oczekujących na wynika testu na 

COVID. 

 

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. 
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Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej (2020) 

Lista Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas (stan na 31.12.2020) 

 

L.p. Pełna nazwa placówki Adres 

1. Przedszkole Miejskie nr 140 ul. Pułaskiego 12, Łódź 

2. Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi ul. Szpitalna 13, Łódź 

3. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie ul. Zachodnia 33, Ksawerów 

4. Przedszkole Miejskie nr 3 w Pabianicach ul. Moniuszki 163, Pabianice 

5. Przedszkole Miejskie nr 13 w Pabianicach ul. Mokra 19/23, Pabianice 

6. Przedszkole Samorządowe w Ujeździe ul. Przedszkolna 5, Ujazd 

7. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Łodzi ul. Krzemieniecka 24a, Łódź 

8. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Tomaszowie 
Mazowieckim 

ul. Stolarska 21/27, Tomaszów Mazowiecki 

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny Rusiec ul. Wieluńska 33, Rusiec 

10. Szkoła Podstawowa nr 7 Łódź ul. Wiosenna 1, Łódź 

11. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi ul. Przybyszewskiego 15/21, Łódź 

12. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy w Łodzi ul. Wigury 8/10, Łódź 

13. Szkoła podstawowa nr 36 ul. Więckowskiego 35, Łódź 

14. Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11, Łódź 

15. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica ul. Przyszkole 42, Łódź 

16. Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla ul. Kusocińskiego 100, Łódź 

17. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, Łódź 

18. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi ul. Wólczańska 202, Łódź 

19. Szkoła Podstawowa nr 55 w Łodzi im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, Łódź 

20. Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu ul. Okólna 183, Łódź 

21. Szkoła Podstawowa nr 65 Łodzi im. Juliusza Słowackiego ul. Pojezierska 10, Łódź 

22. Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi ul. Rojna 58, Łódź 

23. Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków ul. Pomorska 138, Łódź 

24. Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi ul. E. Plater 28/32, Łódź 

25. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi ul. Podmiejska 21, Łódź 

26. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi ul. Kasprzaka 45, Łodzi 

27. Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego ul. Wspólna 5/7,  Łódź 

28. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul Pryncypalna 74, Łódź 

29. Szkoła Podstawowa  nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej ul. Zamknięta 3,  Łódź 

30. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 ul. Jaracza 44/46,  Łódź 

31. 
Szkoła Podstawowa nr 114 w Łódzi im. prof. Jana 
Dembowskiego 

ul. Milionowa 64, Łódź 

32. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja ul. Centralna 40, Łódź 

33. Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka Łódź ul. Dzwonowa 18/20, Łódź 

34. Szkoła Specjalna 128 Łódź ul. Nowogrodzka 6/14, Łódź, ul. Niciarniana 2A, Łódź 

35. Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego ul. Florecistów 3B, Łódź 

36. Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi ul. Kuźnicka 12, Łódź 

37. Szkoła Podstawowa Nr 145 ul. Krokusowa 15/17; Łódź 

38. 
Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. 
Obrońców Westerplatte 

ul. Tatrzańska 69 A, Łódź 

39. 
Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Łodzi 

ul. Obrońców Westerplatte 28, Łódź 

40. Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi ul. Struga 24a, Łódź 

41. Szkoła Podstawowa Nr 162 w Łodzi im. Jana Nowaka ul. Powszechna 15, Łódź 
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Jeziorańskiego 

42. 
Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Łodzi 

ul. Wróblewskiego 65, Łódź 

43. 
Szkoła podstawowa Specjalna nr 168 (Zespół Szkół Specjalnych 
nr 5 Łódź) 

ul. Plantowa 7, Łódź 

44. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej ul. Napoleońska 7/17, Łódź 

45. Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego ul. Gałczyńskiego 6, Łódź 

46. Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi ul. Pomorska 27, Łódź 

47. 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 (Zespół Szkół Specjalnych 
nr 6 Łódź) 

ul. Roosevelta 11/13, Łódź 

48. Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza ul. Malczewskiego 37/47, Łódź 

49. 
Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Łodzi 

ul. Standego 1, Łódź 

50. 
Szkoła Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 

ul. Gajcego 7/11, Łódź 

51. 
Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w 
Łodzi 

ul. Dąbrówki 1, Łódź 

52. 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych 
Skoszewach 

Stare Skoszewy 19, Łódź 

53. 
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w 
Łodzi 

ul. Pomorska 83/85; Łódź 

54. ŁSO Łódź ul. Babickiego 15, Łódź 

55. Publiczna Szkoła Podstawowa MILESZKI ul. Pomorska 437, Łódź 

56. Katolicka Szkoła Podstawowa  Łódź ul. Nałkowskiej 2, Łódź 

57. 
Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa 
Aleksandrów Łódzki 

ul. Waryńskiego 22/26, Aleksandrów Łódzki 

58. Zespół Szkolno Przedszkolny Bedoń Wieś Bedoń Wieś, Jarzębinowa 1, Andrespol 

59. 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w 
Bełchatowie 

ul. Lipowa 11,  Bełchatów 

60. 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami 
integracyjnymi w Bełchatowie 

ul. Słowackiego 8, Bełchatów 

61. Szkoła Podstawowa Będków ul. Reymonta 11, Będków 

62. Szkoła Podstawowa w Buczku ul. Szkolna 3,  Buczek 

63. 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku, 
Szkoła Filialna w Czestkowie 

Czestków B 10c, Buczek 

64. 
Szkoła Podstawowa im. prof.. Mieczysława Szymczaka w 
Domaniewie 

Domaniew 42, Dalików 

65. 
Szkoła Podstawowa W Dłutowie Przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Dłutowie 

ul. Główna 9, Dłutów 

66. 
Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym im. Władysława 
Stanisława Reymonta 

Mogilno Duże 21, Dobroń 

67. Szkoła Podstawowa w Dobroniu ul. Sienkiewicza 39, Dobroń 

68. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie Wadlew 55; Drużbice 

69. Zespół Szkolno-Przedszkolny Drużbice Drużbice 15, Drużbice 

70. 
Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w 
Gomulinie 

ul. Szkolna 2; Gomulin 

71. 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w 
Jeżowie 

ul. Wojska Polskiego 2, Jeżów 

72. Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu ul. Sienkiewicza 18, Kazimierz 

73. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach ul. Kościuszki 16, Koluszki 

74. Szkoła Podstawowa w  Kolonii Bałucz Kolonia Bałucz 32, Kolonia Bałucz 

75. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w 
Konstantynowie Łódzkim 

ul. Łódzka 5/7, Konstantynów Łódzki 

76. Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana ul. Zachodnia 33, Ksawerów 

77. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie ul. Akacjowa 4, Łask 
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78. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łasku ul. 9 Maja 12, Łask 

79. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie ul. Szkolna 1, Łask 

80. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach ul. Piotrkowska 20, Moszczenica 

81. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenica ul. Dworcowa 9, Moszczenica 

82. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika ul. Mokra 28/34, Pabianice 

83. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Grzegorza Piramowicza ul. Zamkowa 65, Pabianice 

84. 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w 
Pabianicach 

ul. Jana Pawła II 16, Pabianice 

85. 
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w 
Pabianicach 

ul. Ostatnia 15a, Pabianice 

86. 
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Tadeusza Kościuszki w Pabianicach 

ul. 20 Stycznia 9/13, Pabianice 

87. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Pawlikowicach 

Pawlikowice 103, Pabianice 

88. 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie 
Trybunalskim 

ul. Wysoka 28/38, Piotrków Trybunalski 

89. 
Szkoła Podstawowa nr 10  im. Mikołaja Reja w Piotrkowie 
Trybunalskim 

ul. Próchnika 8/12, Piotrków Trybunalski 

90. 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Trybunału Koronnego w 
Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Dmowskiego 11, Piotrków Trybunalski 

91. 
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie 
Trybunalskim 

ul. Armii Krajowej 19, Piotrków Trybunalski 

92. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poddębicach ul. Polna 36, Poddębice 

93. 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w 
Rokicinach 

ul. Sienkiewicza 17, Rokiciny 

94. Szkoła Podstawowa w Dobrej im. 24 Lutego 1863 Roku Witanówek 8, Stryków 

95. Szkoła Podstawowa w Chabielicach Chabielice 5, Szczerców 

96. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie ul. Łaska 8, Szczerców, ul. Rzeczna 7, Szczerców 

97. Szkoła Podstawowa w Lubcu Lubiec 61, Szczerców 

98. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie Niesułków 52,  Stryków 

99. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków ul. Ostrowskiego 14, Tomaszów Mazowiecki 

100. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie ul. Piotrkowska 15,  Tuszyn 

101. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie ul. Poniatowskiego 11; Tuszyn 

102. 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Goleszach 
Dużych 

Golesze 23, Wolbórz 

103. Szkoła Podstawowa w Wolborzu im. Władysława Jagiełły ul.  Modrzewskiego 105, Wolbórz 

104. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich Zduńska Wola ul. 1 go Maja 27, Zduńska Wola 

105. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w 
Krobanowie 

Krobanów 12c, Zduńska Wola 

106. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej ul. Główna 49, Zgierz 

107. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Piłsudskiego 1, Zgierz 

108. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu ul. Szczawińska 2, Zgierz 

109. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu ul. 1 maja 63, Zgierz 

110. 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi w Zgierzu 

ul. 3 Maja 46a, Zgierz 

111. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu ul.  Boya Żeleńskiego 4, Zgierz 

112. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu ul. Dubois 26,  Zgierz 

113. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu ul. Staffa 26, Zgierz 

114. Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Zawadzie Zawada 249/255, Tomaszów Mazowieckich 

115.  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Słowiki ul. Gdańska 42, Zgierz 

116. III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi ul. Sienkiewicza 46, Łódź 

117. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi ul. Pomorska 105, Łódź 
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118. 
 XVIIILiceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w  
Łodzi 

ul. Perla 11, Łódź 

119. Liceum Ogólnokształcące nr XX w Łodzi  ul. Obywatelska 57, Łódź 

120.  XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi ul. Kopernika 2, Łódź 

121. 
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara „Rudego” 
Łódź 

ul. Zelwerowicza 38/44, Łódź 

122. Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk ul. Kilińskiego 109, Łódź 

123. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicz w 
Koluszkach 

ul. Kościuszki 16, Koluszki 

124. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku ul. Mickiewicza 1, Łask 

125. 
III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w 
Piotrkowie Trybunalskim 

al. Armii Krajowej 17, Piotrków Trybunalski  

126. Liceum Ogólnokształcące nr II w Piotrków Trybunalski ul. Żwirki 7, Piotrków Trybunalski 

127. 
III Liceum Ogólnokształcące im. płk.Stanisława Hojnowskiego w 
Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Nadrzeczna 17/25, Tomaszów Mazowiecki 

128. Technikum nr 3 w Łodzi ul. Sienkiewicza 117, Łódź 

129. Technikum TEB Edukacja Piotrków Trybunalski ul. Polna 13/13a, Piotrków Trybunalski 

130. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  Łódź ul. Czajkowskiego 14, Łódź 

131. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza 
Puchalskiego w Łodzi 

ul. Minerska 1/3, Łódź 

132. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w 
Łodzi 

ul. Czernika 1/3, Łódź 

133. Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi  ul. Sienkiewicza 88, Łódź 

134. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 ul. Kilińskiego 159/163, Łódź 

135. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi ul. Drewnowska 88, Łódź 

136. 
Zespół Szkół Przemysłu i Mody im. Błogosławionej Matki Teresy 
z Kalkuty w Łodzi 

ul. Naruszewicza 35,  Łódź 

137. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 15 Łódź ul. Kopcińskiego 5/11, Łódź 

138. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi  ul. Żeromskiego 115, Łódź 

139. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 22 ul. Przybyszewskiego 73/75, Łódź 

140. Zespół Szkół Specjalnych nr 2  ul. Karolewska 30/34, Łódź 

141. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28, Łask 

142. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Łasku - Kolumna 

ul. Toruńska 1, Łask 

143. Zespół Szkół Mundurowo Technicznych w Ostrowie Ostrów 55, Łask 

144. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach ul. Skargi 29, Pabianice 

145. Zespół Szkół nr 2 Pabianice ul. św. Jana 27, Pabianice 

146. Szkoła Podstawowa w Srocku ul. Łódzka 5, Srock 

147. Szkoła Podstawowa im.Wojska Polskiego w Wiewiórczynie  ul. Szkolna 1, Łask 

148. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 w 
Sędziejowicach 

ul Powstańców 1863 r. nr 6, Sędziejowice 

149. Zespół Szkół w Widawie ul. Wieluńska 17, Widawa 

150. Specjalny OSW nr 1 Łódź ul. Siedlecka 7/21, Łódź 

151. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella ul. Wrocławska 3/5, Łódź 

152. 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 im. dr Henryka 
Jordana 

ul. Tkacka 34/36,  Łódź 

153. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4  Łódź ul. Łucji 12/16, Łódź 

154. Szkoły Społeczne im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi ul. Inżynierska 2/4, Łódź 

155. Wyższe Seminarium Duchowne Łódź ul. Św. Stanisława Kostki 14, Łódź 

156. Specjalny OSW Piotrków Trybunalski al. 3 Maja 28/34, Piotrków Trybunalski 

157. Specjalny OSW Zgierz ul. Parzęczewska 46, Zgierz 

 



26 

 

Załącznik nr 2 do sprawozdania z działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej (2020) 

Lista Parafialnych Zespołów Caritas (stan na 31.12.2020) 
L.p. Nazwa Parafii Adres 

1. Św. Teresy ul. Kopcińskiego 1/3; Łódź 

2. Chrystusa Odkupiciela ul. Żubardzka 28; Łódź 

3. Matki Bożej Anielskiej ul. Rzgowska 41a; 93-008 Łódź 

4. Matki Boskiej Bolesnej Al. Pasjonistów 23; Łódź 

5. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ul. Chochoła 3; Łódź 

6. Matki Bożej Jasnogórskiej ul. Gogola 12; Łódź 

7. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 36; Łódź  

8. Miłosierdzia Bożego ul. Baczyńskiego 158; Łódź 

9. NSJ Julianów ul. Zgierska 123 / Skarbowa 2; Łódź 

10. NSJ Retkinia ul. Retkińska 127; Łódź 

11. Przemienienia Pańskiego ul. Rzgowska 88; Łódź 

12. Św. Alberta Chmielowskiego ul. B. Bartoka 2; Łódź 

13. Św. Antoniego z Padwy ul. Św. Antoniego 4; Łódź 

14. Św. Antoniego Marii Klareta ul. Klaretyńska 2; Łódź 

15. Św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Nawrot 104; Łódź 

16. Św. Elżbiety Węgierskiej ul. Pankiewicza 15; Łódź 

17. Św. Franciszka z Asyżu ul. Przyszkole 2; Łódź  

18. Św. Kazimierza ul. Niciarniana 7; Łódź 

19. Św. Maksymiliana ul. Tatrzańska 111; Łódź 

20. Św. Papieża Jana XXIII Al. Hetmańska 9; Łódź 

21. Św. Stanisława Kostki Katedra ul. Piotrkowska 265; Łódź 

22. Św. Urszuli Ledóchowskiej ul. Obywatelska 60; Łódź 

23. św. Wincentego Pallotiego ul. Łagiewnicka 197/201; Łódź 

24. Św. Wojciecha ul. Rzgowska 242; Łódź 

25. Trójcy Przenajświętszej ul. Grota Roweckiego 1a; Łódź 

26. Św. Ojca Pio w Kalonce Pl. Jana Pawła II 1/5; Łódź 

27. Opatrzności Bożej - Stowarzyszenie Dobroczynności ul. Kolińskiego 26; Łódź 

28. Chrystusa Króla Al. ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 55 Łódź 

29 Najświętszego Sakramentu ul. Sobótki 11 91-498 Łódź 

30. Św. Archaniołów Rafała i Michała ul. Wojska Polskiego 3; Aleksandrów 

31 Matki Boskiej Królowej Polski ul. Kościelna 22 Bedoń / Łódź 

32. N.M.P. Matki Kościoła ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 42; Bełchatów 

33 Św. Michała Archanioła Chabielice 66 

34. Św. Rocha Drużbice-Kolonia 57; Drużbice 

35 Świętej Trójcy Gałków Duży / Koluszki 

36 Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba Główna 6; Gieczno 

37. Trójcy Przenajświętszej Kaszewice 

38 Św. Teodora Męczennika Kociszew 1; 977-425 Kociszew 

39. Niepokalanego Poczęcia NMP ul. 11 Listopada 17; Koluszki 

40 Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Mickiewicza 40/44; Koluszki 

41. Narodzenia NMP Pl. Kościuszki 4/5; Konstantynów Łódzki 

42. Nawiedzenia NMP ul. Kościelna 9; Konstantynów Srebrna 

43. MB Częstochowskiej ul. Zachodnia; Ksawerów 

44. Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michala Archanioła ul. Warszawska 15, 98-100 Łask 

45. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ul. Główna 70; Nowe Chrusty / Koluszki 

46. Chrystusa Króla ul. Karniszewicka 99; Pabianice 

47. Św. Maksymiliana Kolbe ul. Św. Jana Pawła II 46; Pabianice 

48. Miłosierdzia Bożego ul. 20 stycznia 77; Pabianice 

49. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty Stary Rynek 22; Pabianice 
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50. Trójcy Przenajświętszej ul. Popławska 22/24; Pabianice 

51. Św. Alberta Chmielowskiego ul. Jeziorna 39/41; 97-300 Piotrków Tryb. 

52. Najświętszego Serca Jezusowego ul. Słowackiego 73/75; Piotrków Tryb. 

53. Św. Stanisława B.M. pl. 500- lecia 7; Rzgów 

54. Najświętszego Serca Jezusowego ul. ks. J. Popiełuszki 2; Tomaszów Mazowiecki 

55. NMP Królowej Polski ul. Słowackiego 13/19; Tomaszów Mazowiecki 

56. Św. Antoniego ul. POW 2; Tomaszów Mazowiecki 

57 Chrystusa Króla ul. Słowackiego 10; Zgierz 

58. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Pl. Jana Pawła II 11/13; 95-100 Zgierz 

 

 


