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Cele statutowe  

Podstawowym celem Caritas A.G. jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie 
nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas A.G. 
realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie 
całą kościelną akcją charytatywną w archidiecezji gnieźnieńskiej. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

Zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej: domów 
pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, ośrodków 
wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, ośrodków rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i wypoczynkowych, 
kuchni dla ubogich i podobnych stałych dzieł na terenie Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej.  

Organizowanie i prowadzenie róŜnego typu poradni oraz organizowanie pomocy 
doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w 
postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad 
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osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomocy i wypoczynku 
dla dzieci i młodzieŜy szkolnej i studenckiej, pomocy dla poszkodowanych w 
wypadkach losowych i kataklizmach – w tym ofiarom wypadków 
komunikacyjnych oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zaleŜności od 
zmieniających się warunków Ŝycia.  

Organizowanie własnych ośrodków terenowych: Filii, Parafialnych Zespołów i 
Kół Caritas A.G.  

Prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych do działalności 
charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, 
sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno – 
szkoleniowych.  

Organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych.  

Organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania ośrodków 
studiów społecznych i socjologicznych.  

Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących 
działalność charytatywną.  

Organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której 
dochód przeznaczony będzie na działalność statutową.  

Utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych diecezji w Polsce, z Caritas 
Polska oraz z Caritas innych krajów.  

Współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez 
instytucje i organizacje państwowe, samorządowe, organizacje wyznaniowe, 
społeczne, fundacje i inne osoby prawne.  
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Polityka jakości 

P o d s t a wo w ym c e l e m C a r i t as  A r ch i d i ec ez j i  Gn i eźn i eńs k i e j  
j e s t  s ze rz en i e  o raz  p rak t yc zn e  re a l i zo w an i e  n au k i  Jezu s a  
Ch r ys t u s a  o  m i ł o s i e rd z i u  ch r ześc i j ańs k i m.  

Czynimy to głównie poprzez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą 
kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Gnieźnieńskiej na czterech 
płaszczyznach: 

� działalność na rzecz dziecka i rodziny,  
� pomoc chorym i niepełnosprawnym, 
� przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  
� rozwój wolontariatu. 

Wyznaczone wyŜej cele realizujemy poprzez: 

� rozpoznanie i analizę problemów społecznych, 
� przygotowanie i efektywne realizowanie profesjonalnych 

programów pomocowych, 
� otwartość i szacunek dla osób potrzebujących wsparcia, 
� ustalanie przejrzystych i zrozumiałych zasad udzielania pomocy, 
� kierowanie się zasadą jawności działań i systematyczną 

sprawozdawczość, 
� stały rozwój i doskonalenie umiejętności kadry pracowniczej, 
� współpracę z jednostkami Kościoła Katolickiego, administracji 

publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami, 
� dbałość o to, aby nasze działania były zgodne z obowiązującym 

prawem, 
� wdraŜanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnego 

z międzynarodową normą ISO 9001:2000, 
� ciągłe doskonalenie i dostosowywanie wdroŜonego systemu 

zarządzania jakością do zmieniających się warunków otoczenia. 
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I Działalno ść Biura Caritas Archidiecezji Gnie źnieńskiej 
 

1. Działalno ść charytatywna 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej została powołana do Ŝycia dekretem 
Prymasa Polski z dnia 20 grudnia 1989 roku w celu „zapobiegania biedzie 
ludzkiej w wielu jej wymaganiach” oraz kreowania i promowania idei pomocy 
bliźniemu w potrzebie. 

Do udzielania bezpośredniej pomocy materialnej (jak to miało miejsce w 
poprzednich latach) zobowiązana jest parafia, do której osoba potrzebująca 
wsparcia przynaleŜy. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ma na celu wspierać 
działania parafii organizując specjalistyczną pomoc poszczególnym grupom 
potrzebujących. Wsparcie Caritas następuje w róŜnych formach, głównie jednak 
poprzez placówki, które prowadzimy. Obecnie działa 10 placówek, a ich 
działalność zostanie opisana w dalszej części sprawozdania. 

W ramach biura funkcjonuje w Gnieźnie od 2003 roku Centrum Wolontariatu, 
wspierając działalność charytatywną Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
którego hasłem przewodnim jest wezwanie „Podaj mi swoją dłoń”, a celem - 
angaŜowanie nowych osób chętnych do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie 
jest ona potrzebna oraz organizowanie wsparcia dla tych, którzy pełnią juŜ 
posługę wolontariusza. Centrum Wolontariatu prowadzi swoją działalność 
zgodnie z Ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Określa 
ona miejsce pracy, jak równieŜ strukturę Centrum Wolontariatu, opartą na trzech 
filarach wolontariuszy stałych i akcyjnych, Szkolnych i Akademickich kołach 
Caritas oraz Parafialnych Zespołach Caritas. Gnieźnieńskie Centrum 
Wolontariatu ma swoją fili ę w Mogilnie, a jednocześnie planowane są kolejne 
centra w miastach powiatowych naszej archidiecezji. Obecnie skupia ono 150 
wolontariuszy, większość z nich pracuje w placówkach pomocowych na terenie 
archidiecezji gnieźnieńskiej, np. w Domu Dziecka w Gnieźnie, Domu Matki i 
Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domu Pomocy Społecznej w 
Siemionkach, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gnieźnie, Domu Pomocy 
Społecznej w MielŜynie, świetlicach środowiskowych w Gnieźnie oraz 
pozostałych naszych placówkach. Wolontariusze pracowali równieŜ w Galerii 
Gniezno, gdzie została bezpłatnie uruchomiona „Galeria Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych”. Ponadto wolontariusze uczestniczyli, jak w ubiegłym 
roku, w programie pomocy indywidualnej (opieka nad osobą chorą w jej domu) 
i programie „Starszy Brat, Starsza Siostra”, polegającym na bezpośrednim 
kontakcie wolontariusza z dzieckiem i pomocy w rozwiązywaniu jego 
problemów. W ubiegłym roku koordynator Centrum Wolontariatu 
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współpracował i koordynował pracę 35 Parafialnych Zespołów Caritas, 7 
Szkolnych Kół Caritas, 2 Akademickie Koła Caritas i 1 Koło Caritas. Centrum 
równieŜ czynnie brało udział w Światowym Dniu Chorych. 11 lutego 
pracownicy i wolontariusze roznieśli 250 bajek dla dzieci chorych 
przebywających w szpitalach w Gnieźnie, ChodzieŜy, Inowrocławiu, Strzelnie, 
Mogilnie, Wągrowcu, śninie i Wrześni. Centrum Wolontariatu ponadto 
zorganizowało w ubiegłym roku (14 maja) spotkanie Parafialnych Zespołów 
Caritas, a 4 listopada spotkanie wolontariuszy. Ponadto zorganizowało zbiórkę 
owoców i warzyw dla placówek i osób potrzebujących. Nasze Centrum 
umoŜliwiło przeszkolenie wolontariuszy na wychowawców kolonijnych, którzy 
później brali udział w koloniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami równieŜ w 2005 roku zasadniczo nie 
udzielaliśmy bezpośredniego wsparcia finansowego osobom indywidualnym, 
potrzebującym bezpośredniej pomocy. 

Wyjątkiem były dofinansowania przyznawane przez Caritas Polską na leczenie 
dzieci do 18 roku Ŝycia. Wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji 
sytuacji rodziny ubiegającej się o takie dofinansowanie gromadziło nasze biuro 
– skąd wniosek trafiał do Caritas Polskiej, która po przyznaniu dofinansowania 
dla konkretnego dziecka przelewała je na nasze konto, a my z kolei 
wypłacaliśmy je osobie upowaŜnionej do reprezentowania chorego dziecka. W 
roku 2005 dofinansowanie uzyskało 15 dzieci na łączną sumę 7.500 zł (kwoty 
dofinansowania wahały się od 200 do 1.000 zł). 

Podobnie jak w latach ubiegłych przystąpiliśmy do programu Agencji Rynku 
Rolnego – „Dostarczanie nadwyŜek Ŝywności najuboŜszej ludności Unii 
Europejskiej”. Program ten był realizowany w Centrum Pomocy Bliźniemu, 
które koordynowało cały projekt. 

W roku ubiegłym nadal współpracowaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy, 
uczestnicząc w programach przeciwdziałania bezrobociu i zatrudnialiśmy osoby 
chętne do odbycia staŜu w naszym biurze (3 osoby) lub placówkach (31 osób). 
Zatrudnialiśmy równieŜ poborowych w ramach zastępczej słuŜby wojskowej (10 
osób). Współpracowaliśmy z grupami charytatywnymi i stowarzyszeniami. 
Udostępnialiśmy w Ośrodku Miłosiernego Samarytanina pomieszczenia 
świetlicy na spotkania z Członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego. 
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Poza opisaną powyŜej formą działalności w roku 2005 miało miejsce wiele 
innych wydarzeń związanych bezpośrednio z realizacją zadań statutowych. Na 
szczególną uwagę zasługują: 

� utworzenie Centrum Pomocy Bliźniemu – placówka wyodrębniona z 
działalności magazynu, warsztatu i stołówki dla bezdomnych. 

� otwarcie we wrześniu zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych – 
„Dom Aniołów StróŜów” w Kruszwicy. Placówka ta prowadzi zajęcia dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, tzw. ochronkę i klub młodzieŜowy. 

� powstanie nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach (powiat 
mogileński). Z zajęć w placówce korzysta 30 osób powyŜej 16 roku Ŝycia 
do około 40 roku Ŝycia. Są to osoby niepełnosprawne umysłowo i 
fizycznie w stopniu lekkim i średnim. Głównym zadaniem placówki jest 
kształtowaniu u uczestników zajęć samodzielności i aktywności w 
lokalnym środowisku poprzez ogólny rozwój i poprawę sprawności 
fizycznej i psychospołecznej. Dodatkowym celem jest rozwinięcie 
umiejętności, które stworzą moŜliwość podjęcia w przyszłości pracy 
zawodowej. 

� kontynuowanie współpracy z internetowym portalem aukcyjnym 
www.allegro.pl i przeprowadzenie kolejnych aukcji. Podczas styczniowej 
licytacji poddane zostały archiwalne publikacje Caritas oraz przedmioty 
podarowane przez darczyńców. Środki zebrane przeznaczone były na 
wsparcie rozwoju placówek charytatywnych jakie prowadzi Caritas. 
Druga aukcja odbyła się w marcu po Wielkanocnym Zjeździe Gwiazd, 
jakie miało miejsce w Centrum Handlowym Sadyba Best Mall w 
Warszawie, podczas którego polscy aktorzy wykonali pisanki na strusich 
jajach, które później zostały zlicytowane na aukcji, a dochód 
przeznaczony został na działalność Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Z aukcji uzyskany został zysk w wysokości 2.458,05 zł 

� akcja pomocy ofiarom tsunami – przeprowadzona została zbiórka 
pieniędzy do puszek na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w południowo – 
wschodniej Azji. Na pomoc ofiarom tsunami do puszek wpłynęło 
241.939,02 zł. Dodatkowo na nasze konto wpływały pieniądze od osób 
indywidualnych, które dały sumę 6.932,84 zł. 

� obchody Światowego Dnia Chorych połączone z akcją bajki dla dzieci w 
szpitalach. Caritas rozdysponowała 250 bajek otrzymanych od 
sponsorów. Trafiły one do dzieci w szpitalach, które są w następujących 
miastach: Gniezno, śnin, ChodzieŜ, Inowrocław, Mogilno, Września, 
Wągrowiec, Strzelno. Oprócz tego tradycyjnie juŜ została odprawiona 
Msza Św. dla osób chorych i niepełnosprawnych, która była 
transmitowana na całą archidiecezję przez Radio Plus. Mszy Św. 
przewodniczył Ks. Bp. Bogdan Wojtuś. 
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� jubileusz czasopisma „Moc w słabości. Miesięcznik chorych i 
niepełnosprawnych archidiecezji gnieźnieńskiej.” Jest ono redagowane od 
pięciu lat przez osoby niepełnosprawne. Wydany został jubileuszowy 50 
numer jako pierwszy o zwiększonej ilości stron. 

� Wielkanocne Dzieło Caritas – sprzedaŜ chlebków św. Antoniego – akcja, 
z której dochód w części przeznaczony został na dofinansowanie 
działalności charytatywnej parafii na ternie archidiecezji gnieźnieńskiej. 
W roku 2005 wyprodukowano 18.600 chlebków, które zostały 
rozprowadzone za pośrednictwem parafii. Chlebki były sprzedawane w 
cenie 3 zł, z których 1,5 zł zostało przeznaczone na realizację dzieł 
charytatywnych w parafiach. Uzyskany zysk z akcji  to 16.362,47 zł. 

� uhonorowanie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej odznaką „Za Zasługi 
dla Miasta Gniezna”, którą podczas uroczystej sesji Rady Miasta 23 
kwietnia odebrał z rąk Przewodniczącego tejŜe Rady Dyrektor naszej 
Caritas ks. Jacek Dziel. 

� Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych był 
obchodzony 4 maja pod hasłem „Niepełnosprawni – Pełnoprawni?”. 
Uroczystości odbyły się pod patronatem honorowym ks. abpa Henryka 
Józefa Muszyńskiego i pana Donalda Tuska – Wicemarszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz prof. Andrzeja Zolla – Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W ramach obchodów odbył się panel dyskusyjny w 
Collegium Europaeum „Czy osoby niepełnosprawne są w Polsce 
dyskryminowane?”. W dyskusji brały udział znane osobistości, 
przedstawiona została prezentacja multimedialna dotycząca problematyki 
osób niepełnosprawnych przygotowana przez klasy I LO w Gnieźnie oraz 
prezentacja multimedialna projektów sprzętu codziennego uŜytku oraz 
sprzętu rehabilitacyjnego, przygotowana przez studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Prototypy urządzeń prezentowane były takŜe na 
wystawie. W ramach obchodów odbył się równieŜ koncert ku czci Ojca 
św. Jana Pawła II w gnieźnieńskim Teatrze im. Aleksandra Fredry. 
Podczas koncertu wystąpiła pani GraŜyna Łapińska – niepełnosprawna 
piosenkarka oraz aktorzy gnieźnieńskiego teatru. 

� Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej otrzymała grant od Fundacji im. 
Stefana Batorego w wysokości 42.000 zł. Dotacja została przeznaczona w 
ramach programu „Kuźnia” wspierającego rozwój organizacji 
pozarządowej. Część środków – 27.000 zł przeznaczona została na 
wdroŜenie systemu ISO 9001: 2001. Dzięki dofinansowania Caritas 
gnieźnieńska zostanie pierwszą w Polsce organizacją charytatywną z 
certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 
przyznawanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. W 
związku z tym przez cały rok trwała reorganizacja pracy. Wprowadzany 
był ujednolicony sposób księgowania dla wszystkich placówek Caritas, 
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prowadzone były szkolenia pracowników, opracowana została niezbędna 
dokumentacja, zatwierdzona została polityka jakości, cele jakościowe i 
księga jakości. Ponadto dzięki systemowi ISO będzie moŜna podnieść 
jakość świadczonej pomocy i lepiej gospodarować pieniędzmi 
otrzymanymi od darczyńców oraz efektywniej pozyskiwać nowe 
darowizny. 

� uczestnictwo w konferencji naukowej w Sejmie RP ks. Jacka Dziela – 
dyrektora naszej Caritas „Matka i dziecko nade wszystko”, podczas której 
wygłosił referat pt. „Caritas w Polsce w dziele ochrony Ŝycia, zdrowia i 
godności matek i dzieci”. 

� uruchomienie Galerii Caritas na terenie Galerii Gniezno, gdzie zostało 
bezpłatnie uŜyczone przez firmę Polimeni International stoisko, na 
którym prezentowana jest twórczość osób niepełnosprawnych. W Galerii 
pracowali staŜyści, pracownicy odbywający słuŜbę zastępczą w Caritas i 
wolontariusze. Pozyskane środki ze sprzedaŜy przeznaczone będą na 
zakup materiałów potrzebnych w pracowniach terapii zajęciowej oraz 
upowszechnianie idei posługi miłosierdzia. 

� prezentacja Caritas AG podczas Forum Organizacji Pozarządowych w 
dniu 11 czerwca, podczas której moŜna było zdobyć wszelkie informacje 
o działalności naszej Caritas poprzez biuletyny, sprawozdania czy teŜ 
prezentację multimedialną. Przedstawione były równieŜ prace osób 
niepełnosprawnych korzystających w naszych placówkach z terapii 
zajęciowej. Odbyły się równieŜ wykłady i zajęcia warsztatowe dotyczące 
III Sektora. 

� obóz rehabilitacyjno – integracyjny w Szwecji (10 – 24.07.2005) – 
organizowany juŜ po raz trzeci. W wyjeździe brało udział 28 uczestników, 
a takŜe 7 opiekunów i 4 terapeutów, którzy na co dzień biorą udział w 
zajęciach z tą młodzieŜą. W trakcie obozu prowadzona była rehabilitacja 
ruchowa oraz zajęcia arteterapii (zajęcia manualne, teatralne, wokalne, 
plastyczne i muzykoterapia). Uczestnicy zapoznali się z kulturą i historią 
szwedzką, z podstawowymi zwrotami języka szwedzkiego i atrakcjami 
turystycznymi. 

� „Papieska Akcja Caritas – pokolenie JP 2”, w którą włączyła się nasza 
Caritas. Akcja ta miała na celu rozpropagowanie nauczania Ojca św. 
poprzez kampanie charytatywne. Włączając się w pomoc drugiemu 
człowiekowi upamiętnione było świadectwo Ŝycia Ojca św. oraz poczucie 
wspólnoty społecznej, jaka zaistniała po jego śmierci. Sprzedawane były 
koszulki z nadrukowanym logo JP II promującym akcję oraz hasłem 
„Wypłyń na głębię”. Zysk ze sprzedaŜy przeznaczony został na 
dofinansowanie wakacji dla dzieci z rodzin ubogich. 

� akcja letnia dla dzieci. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, podobnie jak 
w roku ubiegłym, zorganizowała kolonie letnie dla dzieci z rodzin 
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ubogich i zaniedbanych wychowawczo, a takŜe zagroŜonych 
uzaleŜnieniami. Odbyły się trzy turnusy czternastodniowe w 
miejscowości Długie, w których łącznie uczestniczyło 150 dzieci. 
Wychowawcami kolonijnymi byli wolontariusze Centrum Wolontariatu 
Caritas, którzy wcześniej przeszli specjalistyczne szkolenie dla 
wychowawców placówek kolonijnych. Caritas główną dotację na kolonie 
otrzymała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

� zorganizowanie wystawy pt. „Znaki nadziei”. Ekspozycję moŜna było 
oglądać od 1 sierpnia do końca października w Galerii Gniezno. 
Ekspozycja ukazywała projekty realizowane przez Caritas Polska na rzecz 
dzieci Ŝyjących w Afganistanie, Iraku oraz demokratycznej republice 
Konga. 

� przystąpienie przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej do 
długofalowego programu „Skrzydła” organizowanego przez Caritas 
Polską. Celem programu jest nawiązanie współpracy z darczyńcami aby 
nieść dzieciom z potrzebujących rodzin kompleksową pomoc (ksiąŜki, 
przybory szkolne, odzieŜ, obuwie, korepetycje, fundusze na wycieczki). Z 
terenu naszej archidiecezji do końca roku stałą opieką dzięki wsparciu 
darczyńców objętych zostało 12 dzieci. 

� zbiórka ofiar do puszek we wszystkich parafiach archidiecezji 
gnieźnieńskiej na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Pakistanie, Indiach i 
Afganistanie. Zebrane ofiary w wysokości 57.509,23 zł przekazane 
zostały niezwłocznie do Caritas Polskiej, czynnie pomagającej na miejscu 
zdarzenia. 

� III Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej zorganizowany w I LO w Gnieźnie w dniu 
19 listopada w trakcie, którego wystawione były prace osób 
niepełnosprawnych na stoiskach organizacji i placówek Caritas 
działających na rzecz tych osób z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Połączony został w oficjalnej części z wręczeniem nagrody „Pomocna 
Dłoń”. Nagrodę w kategorii „Sponsoring” otrzymał Vincent Pollimeni –
Galeria Gniezno za stałą współpracę i wspieranie działalności Caritas 
poprzez przekazywanie darowizn i ułatwianie organizacji przedsięwzięć 
Caritas na rzecz potrzebujących. Nagrodę w kategorii „Współpraca z 
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej” otrzymało Allegro QXL Poland Sp 
zo.o. za współpracę przy organizacji akcji charytatywnych. Natomiast w 
kategorii „Świadectwo Caritas” nagroda została przyznana Parafialnemu 
Zespołowi Caritas przy par pw. św. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie za 
wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, 
ubogich i potrzebujących pomocy. Przegląd zakończył się koncertem 
zespołu Lombard, z którym śpiewali niepełnosprawni artyści. 
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� Kampania parkingowa – akcja ma na celu zaznajomienie opinii publicznej 
z unormowaniami prawnymi dotyczącymi sytuacji zmotoryzowanych 
osób niepełnosprawnych oraz karami za nieuprawnione zajęcie ich 
miejsca. WaŜne jest takŜe sprecyzowanie kompetencji poszczególnych 
instytucji (Strefa Płatnego Parkowania, StraŜ Miejska, Policja) oraz 
warunków, jakie muszą spełnić osoby niepełnosprawne, aby w pełni 
korzystać ze swoich praw (konieczność posiadania odpowiedniej karty 
wydawanej przez starostwo). 

� Kampania świąteczna – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 2005 roku. 
Kolejny raz Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej włączyła się w tę akcję, 
podczas której w całej archidiecezji sprzedawane były świece wigilijne. 
Pozyskany zysk w wysokości 133.205,59 zł częściowo pozostał w 
parafiach rozprowadzających świece, częściowo wsparcie otrzymały 
placówki Caritas niosące pomoc dzieciom, a 10 gr od kaŜdej sprzedanej 
świecy trafiło do centralnego funduszu Caritas, który wspiera działania na 
rzecz pomocy dzieciom na całym świecie. 

� Akcja wigilijna „PomóŜmy św. Mikołajowi” – Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej wraz z Galerią Gniezno oraz Hipernovą zorganizowała 
akcję charytatywną, podczas której artyści, dziennikarze, politycy i 
sportowcy rywalizowali w sprzedaŜy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Uzyskany z akcji zysk ze sprzedaŜy: świec w wysokości 
5.059,69 zł, sprzedaŜy ciasta 370,18 zł, z loterii 832,71 zł  przeznaczony 
został na wspieranie najmłodszych mieszkańców archidiecezji. 
Dofinansowane zostały nasze placówki opiekuńczo - wychowawcze. 
Akcja powiązana była z dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych. 

� Współpraca z Zakładem Karnym w Gębarzewie polegająca na 
zatrudnieniu do prac społecznych skazanych aktualnie w nim 
przebywających, dzięki czemu przyczyniliśmy się do ich lepszej 
resocjalizacji i szybszej rehabilitacji społecznej. Bezpośrednio za te 
działania odpowiedzialne jest Centrum Pomocy Bliźniemu. 

2. Działalno ść formacyjna. 

 a/ intelektualna i duchowa – organizacja odpowiednich szkoleń dla 
kadry, uczestniczenie w sesjach i spotkaniach na wspólnej modlitwie np. 
wspólne naboŜeństwa w kaplicy, codzienny Anioł Pański, comiesięczna Msza 
Św. (I niedziela miesiąca, Gniezno – parafia pw. Św. Radzyma Gaudentego). 
Korzystanie ze spotkań, sesji i szkoleń organizowanych przez róŜnego rodzaju 
instytucje pomocowe i urzędy. 

 b/ promocyjna – kontynuowanie działań podjętych przez komórkę ds. 
kontaktów z mediami, mającej za zadanie nawiązanie kontaktów z lokalnymi 



 14

mediami i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Caritas a radiem, prasą 
i telewizją. Organizowano regularnie konferencje prasowe (nie tylko w 
Gnieźnie), na które zapraszano przedstawicieli lokalnych mediów. SłuŜyło to 
naszej promocji, a informacja docierająca do moŜliwie największej grupy ludzi 
sprawiła, iŜ nasze inicjatywy spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem wśród 
społeczeństwa, które z chęcią wspierało naszą działalność.  

Promocja naszej działalności odbywała się równieŜ za pomocą strony 
internetowej (www.caritas.gniezno.pl), gdzie umieściliśmy m.in. naszą historię, 
historię powstania naszych placówek oraz na bieŜąco aktualizowaliśmy 
informacje o prowadzonych akcjach. W 2005 roku było 26.551 wejść na naszą 
stronę, średnio miesięcznie – 2.213. 

Ponadto w Tygodniu Gnieźnieńskim mamy swoją stałą rubrykę, w której 
pojawiają się felietony autorstwa Dyrektora Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Są to najczęściej komentarze do aktualnych wydarzeń 
odwołujące się do duchowej strony naszej egzystencji. „Zamyślenia Ks. Jacka” 
pozwalają czytelnikowi zatrzymać się na chwilę, zauwaŜyć drugiego człowieka, 
obudzić w sobie prawdziwą miłość bliźniego i zastanowić się nad sensem 
istnienia. 

Na bieŜąco prowadzona była równieŜ promocja wolontariuszy i ich pracy 
poprzez nagłaśnianie w mediach lokalnych wydarzeń związanych z 
prowadzonymi przez nich działaniami. Dwukrotnie w ciągu roku (w kwietniu i 
październiku) odbyła się uroczysta imatrykulacja wolontariuszy, z której relacja 
równieŜ była medialnie nagłośniona. Pozwala to na przybliŜenie społeczeństwu 
istoty pracy wolontaryjnej i tym samym pozyskanie nowych wolontariuszy. 
Nabór kandydatów i krzewienie idei wolontariatu prowadzone było równieŜ 
poprzez promocję tego rodzaju pracy w szkołach – odbywały się tam prelekcje 
na ten temat. 

3. Działalno ść finansowa  

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej utrzymuje się głównie z darowizn 
finansowych i materialnych otrzymywanych od ludzi dobrej woli, dzięki 
ofiarom składanym podczas Tygodnia Miłosierdzia, Pasterki oraz I Niedzieli 
Wielkiego Postu. Środki finansowe pozyskujemy równieŜ dzięki akcji 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom a takŜe poprzez organizowanie przy 
róŜnych okazjach zbiórek pieniędzy w formie kwesty, a od 2 lat równieŜ 
poprzez aukcje internetowe. Szczególnym rodzajem wpłaty jest 1% podatku 
dochodowego przekazywane na rzecz organizacji poŜytku publicznego. 



 15

Ponadto część naszych dzieł finansowana jest ze środków pozyskiwanych 
w odpowiednich urzędach czy właściwych fundacjach, gdzie przedstawiamy 
profesjonalnie przygotowane projekty. Pozyskane w ten sposób środki są 
dotacjami celowymi i przeznaczane są na realizację konkretnego programu. 
Pozyskiwaniem funduszy na realizację poszczególnych zadań zajmuje się osoba 
koordynatora ds. programów. W celu efektywniejszego wykorzystania 
moŜliwości ubiegania się o dotacje stworzone zostało odrębne stanowisko – 
koordynatora ds. programów.  

Utrzymujemy się równieŜ z darowizn materialnych (Ŝywność, środki czystości, 
zabawki itp.). Pozyskiwaniem darowizn materialnych zajmuje się równieŜ osoba 
zatrudniona na odrębnym stanowisku koordynatora ds. pozyskiwania funduszy. 

4. Stan zatrudnienia: 
  

L.P NAZWISKO I 
IMIĘ 

 

STANOWISKO ZATRUDNI
ENIE 1.01.05 

PRZYJĘ
CIE 

 

ZWOLNI
ENIE 

STAN 
NA 

 31.12.05 

 1.  Ks. Jacek Dziel Dyrektor Tak   Tak 

2. Przemysław 
Drejza 

Zastępca 
Dyrektora  

Tak   Tak 

3. Beata 
Orczykowska 

Pełnomocnik ds. 
zarządzania 
jakością 

Koordynator ds. 
projektów 
strategicznych 

Tak   Tak 

4. Jadwiga Soja Prac. ds. kadr i 
płac 

Tak   tak 

5. Alina 
Kuśnierkiewicz 

Księgowa Tak   Tak 

6. Olga 
Kośmińska 

Koordynator ds. 
kontaktu z 
mediami; 

Redaktor 

‘Mocy w słabości”  

Tak 

 

 Tak 

7 Wojciech 
Tomaszewski 

Koordynator ds. 
programów 

Tak   Tak 
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L.P NAZWISKO I 
IMIĘ 

 

STANOWISKO ZATRUDNI
ENIE 1.01.05 

PRZYJĘ
CIE 

 

ZWOLNI
ENIE 

STAN 
NA 

 31.12.05 

8. Tomasz Prell Koordynator ds. 
pozyskiwania 
funduszy 

 

Tak    

9. Nowak Michał Administrator sieci 
komputerowej 

Tak  01.08.200
5 

Nie 

10. Agnieszka 
Horoszczak 

Koordynator ds. 
wolontariatu  

Tak  11.02.200
5 

Nie 

11. Bigos Jan 
Mateusz 

Koordynator ds. 
wolontariatu  

Nie 15.02.200
5 

30.06.200
5 

Nie 

12. Nawrocki 
Robert 

Koordynator ds. 
wolontariatu  

tak 

w DMD 

01.07.200
5 

 Tak 

13. Magdalena 
Orczykowska 

Sekretarka nie 15.02.200
5 

 Tak 

14. Iwona Miga Pracownik 
administracyjny  

tak 

w DMD 
01.06.200
5 

 Tak 

15. Michał 
Woroch 

Adm. sieci 
komputerowej 

nie 08.08.200
5 

0,79 etatu 

30.11.200
5 

Nie 

16. 
Wojciech 
Kolanko 

Prac. 
administracyjny 

nie 01.12.200
5 

 Tak 

17. 
Beata 
Kaźmierczak 

Główna księgowa nie 01.12.200
5 

 Tak 

18 
Filip Kubiak Informatyk nie 03.01.200

5 
31.05.200
5 

Nie 

 

5. Plany na 2006 rok 
O B S Z A R  C E L  Z A S O B Y  
INTEGRACJA 

DZIAŁALNO ŚCI 

PLACÓWEK Z 

Zintegrowany system 
księgowy 

Zamówione oprogramowanie, 
posiadany sprzęt 
komputerowy, serwery, sieć 
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Poprawa komunikacji 
poprzez systematyczne 
spotkania kierowników 
placówek (raz na 2 
miesiące) 

 

BIUREM ORAZ 

PRACOWNIKÓW 

CARITAS  

Integracja pracowników 
placówek i biura poprzez 
systematyczne 
informowanie pracowników 
o podejmowanych 
działaniach 

Posiadany sprzęt 
komputerowy, internet 

DZIAŁALNO ŚĆ 

BIURA  

Dostosowanie pracy biura 
poprzez jego reorganizację i 
stworzenie nowej struktury 
do działań merytorycznych 

Posiadane zasoby ludzkie 

WdroŜenie i certyfikacja 
systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2000 

Posiadana dokumentacja, 
doświadczenie i kompetencje 
pracowników 

JAWNOŚĆ 

DZIAŁALNO ŚCI  

Kampania marketingowa Foldery, prezentacje 
multimedialne 

PARTNERZY 

CARITAS  
Pozyskanie i rozbudowanie 
sieci partnerów 
biznesowych poprzez 
utworzenie i systematyczne 
spotkania klubu dla 
partnerów wspierających 
Caritas 

Posiadana baza adresowa 
partnerów oraz kwalifikacje 
pracowników  

POZYSKIWANIE 

ŚRODKÓW  
Profesjonalizacja pisanych 
projektów poprzez zmianę 
struktury biura i 
zaangaŜowanie w programy 
większej liczby 
pracowników i szkolenia 

Posiadane zasoby ludzkie, 
umiejętności i kompetencje 
pracowników 
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6. Sprawozdanie finansowe  
PRZYCHODY Kwoty 

Dotacje ogółem 180.805,00 
w tym  
1. publiczne 180.805,00 
   a) rządowe 117.705,00 
   b) samorządowe  
       wojewódzkie 46.600,00 
       powiatowe 14.500,00 
       gminne 2.000,00 
2. niepubliczne (fundacje, itp..)  
Zbiórki celowe  928.145,82 
1. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 274.200,19 
2. Wielkanocne Dzieło - Chlebki św. Antoniego 26.093,00 
3. Bezpośrednio parafie 6.238,88 

  W tym:  

a)     Wielki Post 202,08 

b)     Tydzień Miłosierdzia 1.563,00 

c)      Fundusz Ochrony śycia 4.473,80 

4. Wpływy z parafii za pośrednictwem Kurii 70.000,00 

5. Dla poszkodowanych - Pakistan 57.509,23 

6. Dla poszkodowanych - Azja 248.871,86 

7. Program Skrzydła 4.390,00 

8. Stypendium 18.215,22 

9. Pomoc w leczeniu osób chorych 157.253,41 

10. Inne - Szkoła Jezusa, mat. prom. Caritas,, konf., allegro, 
Przemienienie, Kromka Chleba, obóz Szwecja 

65.374,03 

Wpływy z projektów 55.135,15 
1. Moc w słabości 39.017,65 
2. Projekt Buty 6.217,50 

3. Projekt Kolonie 0,00 

4. Projekt Wolontariat 0,00 

5. Projekt Szwecja 9.900,00 

Darowizny: 232.304,55 

a) 1 % podatku naleŜnego 131.939,21 

b) pozostałe  100.365,34 

Inna działalno ść statutowa 4.386,94 

Odsetki bankowe 138,03 

Refundacje stanowisk pracy  32.892,62 

Dotacje przechodz ące z 2005 r. 215.600,00 

Suma: 1.649.408,11 
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WYDATKI  
 Kwoty 

Ogółem koszty biura CAG 589.682,22 

Koszty osobowe i pochodne 291.013,82 

Koszty bezosobowe 0,00 

63.950,81 Koszty utrzymania i prowadzenia biura (mat. biurowe, woda, gaz, transport, 
delegacje, koszty bankowe, pocztowe itp.)  

WyposaŜenie 52.874,05 

Usługi materialne i niematerialne 171.321,09 

Inne – amortyzacja, śFŚS 10.522,45 

Koszty zbiórek 150.725,13 

1. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 140.994,60 

2. Wielkanocne dzieło - Chlebki św. Antoniego 9.730,53 

Koszty projektów 272.587,31 

1. Moc w słabości 41.952,87 

2. Projekt Buty 5.495,89 

3. Projekt Pakistan 2.875,46 

4. Projekt dla poszkodowanych -  Azja 202.703,59 

5. Projekt Skrzydła 219,50 

6. Projekt Stypendium 19.340,00 

Udzielona pomoc  516.687,13 

a)      indywidualna - chorzy, niepełnospr, ubodzy, bezdomni 350,00 

b)      innym organizacjom, placówkom, parafiom itp. 6.103,01 

c)      placówkom Caritas 273.566,23 

d)      zespołom Caritas 39.648,73 

  e)      Kolonie 2005 95.243,89 

  f)       wolontariat 22.983,86 

  g)      pomoc w leczeniu osób  33.664,38 

  h)      Szkoła Jezusa, allegro, mat. prom, przegląd twórczości art. osób 
niepełnosprawnych, galeria, obóz Szwecja, Przemienienie,  

 
45.127,03 

Inne - podatki, odszkodowania, odsetki 1.542,39 

Środki przechodz ące na rok 2006 133.722,48 

Suma 1.664.946,66 
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II Działalno ść Domu Dziecka „Słoneczna Przysta ń” w Kołdr ąbiu 
 

1. Opis merytoryczny 

Organizacja i kierowanie pracą w Domu Dziecka oparte były na statucie 
placówki, regulaminie organizacyjnym placówki, a ponadto na rocznym planie 
pracy opiekuńczo-wychowawczym, na realizacji decyzji i wniosków do pracy z 
posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji dziecka oraz zaleceniach 
pokontrolnych Wydziału Polityki Społecznej, Sądu Rejonowego, Inspekcji  
Sanitarnej.  

Praca przebiegała w następujących płaszczyznach: 

a)  zdrowotnej – zabezpieczenie opieki zdrowotnej w poradniach 
specjalistycznych:  

� stomatologicznej –      12 
� neurologicznej –              2 
� psychiatrycznej –              5 
� laryngologicznej –             2 
� okulistycznej –              6 
� ortopedycznej –              1 
� dermatologicznej –            1 

b) wychowawczej – sporządzane były i wdraŜane w Ŝycie indywidualne plany 
pracy, karty pobytu dziecka w placówce, miesięczne plany pracy z grupą, 
zeszyty spotkań z grupą, diagnozy psychologiczne i logopedyczne, (potrzeby 
psychiczne, materialne, pełnienie właściwych ról społecznych, lansowanie 
chrześcijańskiego modelu człowieka, rodziny, społeczeństwa, pogłębienie 
toŜsamości chrześcijańskiej). Funkcjonowanie w placówce współorganizowała 
aktywna działalność samorządu wychowanków. 

c) dydaktycznej –osiągnięcie pozytywnych wyników w nauce i zachowaniu na 
poziomie szkół: podstawowej, gimnazjum, szkół zawodowych i średnich, stała 
pomoc i kontrola. Praca zespołu wyrównawczo- rewalidacyjnego w celu 
wyrównania braków dydaktycznych. Ponadto aktywna działalność kół 
zainteresowań; informatycznego, plastycznego, muzycznego, polonistycznego 
(„Ortofanek”, „ Z poezją za pan brat” ). Za istotne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno- wychowawczej domu naleŜy uznać udział naszych dzieci w 
ogólnopolskich konkursach literackich, sportowych, muzycznych i 
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recytatorskich. W dziedzinie sportu  wychowankowie uzyskali I i II miejsca w 
Mistrzostwach Wielkopolski w tenisie stołowym i lekkoatletyce. 

d) Czas wolny wychowanków – propagowanie aktywnego wypoczynku 
wychowankowie uczestniczyli w zajęciach muzycznych, informatycznych, 
plastycznych, sportowych (ścieŜka zdrowia, współzawodnictwo sportowe) 
cykliczne spotkania „ trening zastępowania agresji”. Efektem tych form pracy 
jest wszechstronny rozwój wychowanków i jego realizacje w postaci 
wielokrotnych występów grup: wokalnej, teatralnej w zaprzyjaźnionych 
szkołach, przedszkolach, organizacjach, stowarzyszeniach i udział w 
przeglądach twórczości artystycznej placówek pomocy społecznej i placówek 
oświatowych powiatu i województwa. 

e) Praca z wychowankami - usamodzielnienia. W 2005 roku usamodzielniło się 
czterech wychowanków, którzy kontynuują naukę w szkołach średnich i 
zawodowych. Dzięki staraniom placówki jedna wychowanka otrzymała 
samodzielne mieszkanie z zasobów miasta Bydgoszcz. Ponadto w 2005 roku 
zakończono prace adaptacyjne lokalu w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 9 (65 m2), 
przeznaczonego na mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających 
placówkę.  

Dom Dziecka ściśle współpracuje z Sądami Rejonowymi, PCPR –ami, RODK, 
kuratorami sądowymi, GOPS –ami w celu napływu aktualnych informacji o 
sytuacji rodzinnej dziecka i rodziny oraz moŜliwości  ewentualnego powrotu 
wychowanków do rodziny lub umieszczenia w zastępczej formie opieki 
(RDDZ). 

2. Dane statystyczne 

W okresie od stycznia do października 2005 do placówki przyjęto siedmioro 
wychowanków. Stan wychowanków na dzień 31.12.2005 – 45. Wszyscy 
wychowankowie umieszczeni byli w placówce w oparciu o postanowienia 
Sądów Rejonowych. 

W 2005 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Mogilnie ustanowiono 
opiekunem prawnym rodzeństwa wychowawcę: p. Wiesława Moskwę. 

Struktura edukacyjna wychowanków: 

� Przedszkole –   1 
� Szkoła Podstawowa –  16 (w tym 5 Szkoła Podstawowa Specjalna) 
� Gimnazjum –   17 ( w tym 3 Gimnazjum Specjalne) 
� ZSZ –    6 ( w tym 1 ZSZ Specjalna) 
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� OHP –    2  
� LO –     1 
� Technikum Ekonomiczne – 2 

W 2005 rodzice i opiekunowie wszystkich wychowanków placówki decyzjami 
administracyjnymi byli zwolnieni z odpłatności za pobyt dzieci w placówce. 

3. Stan zatrudnienia 

Z dniem 01.09.2005 zrezygnowała z pracy w naszej placówce p. Aldona 
Dobrogowska (zmiana miejsca zamieszkania). Na jej miejsce z dniem 
01.10.2005 na okres próbny zatrudniono psycholog p. Monikę Kant. 

Kadra pedagogiczna: 6 wychowawców +dyrektor 

� Maria Mrowińska   dyrektor 
� Maria Kłosin   wychowawca 
� GraŜyna Nowak- Leszczyńska wychowawca 
� Monika Prosianowska  wychowawca 
� Danuta Dobrzycka   wychowawca 
� Wiesław Moskwa   wychowawca 
� Dariusz Skowroński  wychowawca 

Ponadto: 

� Monika Kant    psycholog etat/ 40 godz. 
� GraŜyna Olszewska  logopeda/umowa zlecenie 5godz/tyg. 
� Adam Czerwiński   instruktor muzyki/umowa zlecenie 8  

     godz./tyg. 

Kadra administracji i obsługi: 

administracja: 

� Joanna Nowak    główna księgowa  
� Lidia Zielińska    intendent 

obsługa: 

� Henryka Ryter    kucharka 
� Regina Wicińska    kucharka 
� Danuta Werkowska    (1/2) kucharka, (1/2) praczka 
� Krystyna Skrzyniarz   (1/2) krawcowa, (1/2) opiekun nocny 
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� Adam Czerwiński   opiekun nocny 
� GraŜyna Woźniak   sprzątaczka   
� Zdzisław Werkowski   kierowca 
� Wojciech Pijanowski  konserwator 

4. Inwestycje- nowo ści, remonty 

� Usamodzielnienie 4 wychowanków (pozyskanie lokalu z ADM dla jednej 
wychowanki). 

� Pozyskanie i adaptacja mieszkania (3 pokoje,  kuchnia łazienka) na 
mieszkanie chronione dla wychowanków opuszczających placówkę,  

� Pozyskanie funduszy na wypoczynek letni dla wychowanków.  
� Dzieci wypoczywały na koloniach w Woli, na obozie 

socjoterapeutycznym w Siemianach /Iławy, na obozie terapeutycznym w 
Wejszunach/ Rucianego, na obozie z przysposobienia obronnego w 
Krówce Leśnej oraz na zlocie „Nieprzetartego Szlaku” w Funce /Chojnic. 

� Nowy plac zabaw na terenie placówki. 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

� W 2005 placówka była wspierana przez indywidualnych darczyńców: 
owoce, warzywa słodycze. 

� Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 
4.000,00 zł.  W ramach konkursu „Szeroko rozumiana Pomoc Społeczna” 
pt. „Wakacyjna Przygoda” na wypoczynek letni  

� LUCENT TECHNOLOGIES POLAND S.A. (Sponsor) – 3.000,00 na 
wypoczynek letni  

� Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 3.357,00 na plac zabaw (pomoc 
rzeczowa Ŝywność, obuwie, zabawki środki  dydaktyczne). 
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6. Plany na kolejny rok 
 
OBSZAR CEL ZASOBY 
Budynek  
Domu Dziecka 

Podniesienie standardu usług 
świadczonych w placówce  
przez adaptację pomieszczeń 
gospodarczych na dodatkowe  
węzły sanitarne, izolatkę dla  
dzieci chorych, pomieszczenie do 
prania i suszenia    

Posiadanie zasoby  
ludzkie  
Posiadane akcesoria 
WyposaŜenia pomieszczeń 
   

Oddziaływania 
wychowawcze 

Zorganizowanie wypoczynku  
letniego dla wychowanków 

Festyn integracyjny  
(dochodowy) 
4.06.2006 
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7. Sprawozdanie finansowe 

PRZYCHODY 

 Kwoty 
Dotacje ogółem 880.150,00 
W tym: - 
1. publiczne - 
A rządowe - 
B samorządowe - 
- wojewódzkie      4.000,00 
- powiatowe 876.150,00 
- gminne - 
2. niepubliczne (fundacje) - 
Refundacja stanowisk pracy - 
Darowizny finansowe - 
- indywidualne - 
-firmy 3.000.00/LUCENT 

3.357,00/ALEGRO 
- środki Caritas - 
Opłaty uczestników programu - 
Inne (jakie) 4.100,00 /festyn 
Suma: 890.607,00 
Darowizny rzeczowe przybliŜona 
wartość) 

2.131,95-zywność 
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WYDATKI   

 Kwoty PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 
 rzeczowych  

Wynagrodzenie bezosobowe     3.008,87 - 
Wynagrodzenie  
Osobowe 

491.035,84 - 

Składki na ubezpieczenie 
Społeczne i FP 

 94.163,12   - 

ZFSS 19.479,84 - 
Zakup art. chemicznych, gospodarczych 
AGD, biurowych, szkolnych, paliwa  

 
103.996,77 

 

Zakup art. spoŜywczych  71.148,40 2.131,95 
Zakup leków   3.413,94 - 
Zakup podręczników   3.181,86 - 
Usługi materialne   3.834,43 - 
Usługi niematerialne opłaty za internat, 
bilety,  składki klasowe, telefon, 
zakup znaczków pocztowych  
 opłaty za wakacje dzieci 

 
 
 

54.481,63 

- 

ZuŜycie energii, wody, gazu 28.519,70  
Delegacje 1.273,00  
Kieszonkowe 10.246,10 - 
Ubezpieczenie samochodów, 
Wychowanków 

2.283,50 - 

Suma 890.607,00 2.131,95 
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III Działalno ść Domu Matki i Dziecka w Gnie źnie 
 

1. Opis merytoryczny 
 

Statutowe cele placówki realizowane w roku 2005 - wspieranie rodziny w 
sytuacji kryzysowej: 

� Praca wychowawczo-opiekuńcza z dziećmi i młodzieŜą skierowanymi do 
placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

� Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie (udzielanie bezpiecznego 
schronienia oraz wsparcie ze strony róŜnych specjalistów); zwłaszcza 
matkom z dziećmi w róŜnym wieku; 

� Opieka nad matkami oczekującymi potomstwa i po urodzeniu dziecka. 

 

W 2005 roku dokonaliśmy przeorganizowania pracy w DMD Caritas A.G. 
Zostały ściśle wyodrębnione 3 placówki: 

� Całodobowa socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (14 
miejsc dla chłopców i dziewcząt od 13 roku Ŝycia, w tym dziewcząt 
cięŜarnych i małoletnich matek z dziećmi).Wychowankowie przyjmowani 
są na mocy postanowienia Sądu, decyzją Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. MoŜliwe jest równieŜ przyjęcie na prośbę rodzica, bądź 
opiekuna prawnego lub teŜ samego dziecka 

� Ośrodek Interwencji Kryzysowej (1 pokój hotelowy dla 4 osób, pobyt 
krótkoterminowy, maks. 7 dni) przyjmuje matki z dziećmi, całe rodziny 
lub osoby samotne, które doświadczając  , sytuacji kryzysowych lub 
losowych potrzebują schronienia i wsparcia. 

� Dom dla matek z małoletnimi dziećmi (4 pokoje dla matek z dziećmi w 
róŜnym wieku, dotkniętych najczęściej problemem przemocy i 
alkoholizmu w rodzinie, a takŜe bezdomnością i skrajnym ubóstwem, 
okres pobytu – 6 miesięcy). 

W skład zespołu pracowników wchodzą: kierownik, psycholog, pracownik 
socjalny, wychowawcy, opiekunki dziecięce, pielęgniarka, intendent, kucharka, 
pracownik dozorujący. W celu osiągnięcia lepszych efektów pracy dokonaliśmy 
zmian stanowiskowych i opracowaliśmy procedury działalności zespołu 
placówek, poszerzyliśmy  i udoskonaliliśmy współpracę z PCPR, OPS, 
szkołami, policją, sądami i podobnymi do naszych  placówkami  w innych 
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rejonach województwa i kraju. Kadra systematycznie podnosi swoje 
kwalifikacje. 

W 2005 roku pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

� „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
� „UzaleŜnienie alkoholowe” 
� „Wprowadzenie do terapii uzaleŜnień” 
� „Narada szkoleniowa z dyrektorami placówek opiekuńczo – 

wychowawczych” 
� „Garść myśli systemowej. Wprowadzenie do myślenia systemowego" 
� „Praca na genogramie” – szkolenie wewnętrzne 
� „Prowadzenie grupy” – szkolenie wewnętrzne 
� „Bibliodrama” 
� „Organizator pomocy społecznej” – specjalizacja  

Kadra DMD uczestniczy w spotkaniach superwizyjnych, odprawach 
pracowniczych, zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (w tym 
roku poszerzone kilkakrotnie o obecność przedstawicieli róŜnych instytucji 
wspierających dane dziecko lub rodzica) 

Placówka podjęła ścisłą współpracę z Centrum Pomocy Bliźniemu w zakresie 
przygotowywania obiady dla ubogich (dla ok. 100 os.), które wydawane są w 
stołówce przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie. 

PODJĘTE DZIAŁANIA: 

Sfera pracy z dziećmi 

� Usystematyzowano opiekę Ŝłobkową dla dzieci do lat 3 (dzieci nieletnich 
matek z POW). Opiekunki dziecięce wsparte pracą wolontariuszy i 
staŜystów oprócz opieki nad najmłodszymi wychowankami w czasie 
pobytu matek w  szkole, bądź na zajęciach zorganizowanych, wdraŜają 
młode mamy w macierzyństwo, zarówno w sferze pielęgnacji, jak i 
duchowego i psychicznego dojrzewania do roli matki. Oprócz działań 
pielęgnacyjnych zostały wprowadzone elementy muzykoterapii i zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci, pogadanki dla młodych mam, 
rozmowy indywidualne 

� Usystematyzowanie i uzupełnienie dokumentacji wychowanków 
� Dostosowanie do standardów indywidualnych planów pracy 
� Rozpoczęcie procesów usamodzielnienia wychowanków, zgodnie z 

normami, 
� Dostosowanie placówki do standardów opiekuńczo-wychowawczych 
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� Współpraca ze szkołami (5 przypadków nauczania indywidualnego – 4 w 
POW, 1 w DSM, duŜy wysiłek kadry koncentrował się na wyrównaniu 
braków edukacyjnych przyjętych wychowanków i dobór odpowiedniej 
szkoły oraz praca nad zmniejszeniem absencji szkolnej) 

� Próby ściślejszej współpracy z rodzinami wychowanków, ułatwianie 
częstych kontaktów, pomoc psychologiczna, pedagogiczna 

� Opieka medyczna, kontakt z przychodniami, szpitalami, specjalistami 
� Poszerzenie oferty działań w czasie wolnym (zajęcia plastyczne, 

muzyczne, z dziedziny rękodzielnictwa, pielęgnacja kwiatów, udział w 
pokazie tańca folklorystycznego i współczesnego, kino, teatr animacji, 
basen, zabawy na świeŜym powietrzu i sportowo-rekreacyjne, udział w 
festynach i innych imprezach masowych i okolicznościowych, imprezy 
okolicznościowe mieszkańców, jak imieniny, urodziny  przyjęcie I 
Komunii św., imprezy związane z kultywowaniem tradycji polskiej i 
religijnej. Ten rok obfitował w tzw. „Roczki” naszych najmłodszych 
wychowanków) 

� Troska o Ŝycie religijne mieszkańców (sakramenty chrztu, I Komunii św., 
bierzmowania, moŜliwość nawiedzania kaplicy DMD, uczestnictwa we 
mszy św. niedzielnej oraz codziennej, a takŜe naboŜeństwach 
okresowych, jak np. RóŜaniec, Droga KrzyŜowa, majowe, czerwcowe, 
Roraty, moŜliwość skorzystania z posługi kapłańskiej, itd.) 

� Przygotowaliśmy do I Komunii św. dziecko niepełnosprawne umysłowo 
(indywidualny tok nauczania) 

� Poszerzenie kadry wychowawczej (5 wychowawców +staŜyści) 
� Współpraca z wolontariuszami 
� Przyjmowanie na praktyki studentów i uczniów szkól pedagogicznych 

słuŜb społecznych. W tym roku praktyki studenckie odbyła u nas 
studentka psychologii z Włoch 

� Współpraca z klerykami z Prymasowskiego WyŜszego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie 

� Zrezygnowaliśmy z opieki przedszkolnej nad dziećmi z DSM ze względu 
na poszerzoną pracę z dziećmi do lat 3 i młodzieŜą powyŜej 13 roku 
Ŝycia. Kadra słuŜy radą matkom dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym zarówno z dziedziny pracy socjalnej, jak pedagogicznej i 
psychologicznej, pomagamy w załatwianiu formalności szkolnych i 
przedszkolnych. Jedna z sióstr wolontaryjnie przeprowadza katechezę dla 
przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

� Opieka pielęgniarki i opiekunki dziecięcej w sprawach higieny dzieci z 
DSM i OIK (konkurs czystości) 

Sfera pracy z matkami: 
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� Praca socjalna 
� Wsparcie i porady w zakresie edukacji i wychowania dzieci, spraw 

medycznych (psycholog, wychowawcy, pielęgniarka, opiekunki 
dziecięce) 

� Praca psychologiczna (indywidualna praca terapeutyczna, organizacja 
zajęć w grupie wsparcia, praca z parami małŜeńskimi/partnerami, 
udzielanie wsparcia psychologicznego beneficjentom OIK i byłym 
mieszkańcom DMD 

� Edukacja w zakresie pracy w kuchni i przygotowywania posiłków ( pod 
opieką kucharki) 

� Zrezygnowano z prowadzenia zespołów do spraw okresowej oceny 
sytuacji matek 

� Udzielanie wsparcia duchowego (kapłan, siostry zakonne) 

2. Dane statystyczne 

Przyjęto:  

� 38 kobiet (w tym 7 cięŜarnych) 
� 17 młodzieŜy (w tym 2 cięŜarne) 
� 54 dzieci (urodziło się 3, do adopcji oddano 1) 

Liczba: 

� kobiet z powiatu gnieźnieńskiego 17 
� młodzieŜy z powiatu gnieźnieńskiego 9 
� dzieci z powiatu gnieźnieńskiego 19 
� kobiet spoza powiatu 21 
� młodzieŜy spoza powiatu 8 
� dzieci spoza powiatu 35 
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3. Stan zatrudnienia:  
 

stanowisko Imię nazwisko POW OIK DSM Uwagi 

Kierownik s.Anna Sylwia 

Falandysz 

¾ etatu 1/8 etatu 1/8 etatu  

Psycholog Katarzyna 

Tomaszewska 

¾ etatu 1/8 etatu 1/8 etatu  

Pracownik 

socjalny 

Anna Maria 

Chuda 

½ etatu ¼ etatu ¼ etatu 4.11.2004 – 30.04.2005 staŜ 

1.05. – 28.08.2005 

stanowisko wychowawcy 

0d 29.08.2005 pracownik 

socjalny 

Pracownik 

socjalny 

śaneta 

KrzyŜaniak 

   Zatrudniona do 1.09.2005 

Pracownik 

socjalny 

Anna 

Frankowska - 

Przykucka 

   Zatrudniona do 2.05. 2005 

Pracownik 

socjalny 

Wioletta 

Grzechowiak 

   Zatrudniona do 1.07.2005 

Sekretarka Iwona Miga    Zatrudniona do 30.06.2005 

wychowawca Apolonia 

Jelińska 

1 etat    

wychowawca  Justyna 

Krzywdzińska-

Dutko 

1 etat    

wychowawca Marzena 

Tyczka 

1 etat    

wychowawca Justyna 

Miszczak  

1 etat   Zatrudniona od 1.09.2005 

Umowa do 30.06.2006 

wychowawca Joanna 

Kołodziej 

1 etat   Zastępstwo od 19.11.2005 

wychowawca S. Hanna 

(Justa) 

¾ etatu   Absencja chorobowa 
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Słomińska 

wychowawca Robert 

Nawrocki 

1 etat   Zatrudniony do 1.07.2005 

Pielęgniarka S. Hanna 

(Justa) 

Słomińska 

  ¼ etatu Absencja chorobowa 

Opiekunka 

dziecięca 

 

Ewa 

Giszczyńska 

1 etat    

Opiekunka 

dziecięca    

Wioletta 

Grzyb 

1 etat   Urlop wychowawczy 

Opiekunka 

dziecięca    

Anna Bałtaki 1 etat   Na zastępstwo, Absencja 

chorobowa 

Opiekunka 

dziecięca    

Marta Knaź 1 etat   Zastępstwo od 5.11.2005 

Intendent s. GraŜyna 

(Roberta) 

Siwek 

1 etat   Zatrudniona od 1.09.2005 

Intendent s. Genowefa 

(Justyna) 

Bodnar 

¾ etatu   Zatrudniona do 31.08.2005 

Kucharka Maria 

Wojewoda 

1 etat    

Instruktor 

krawiectwa 

BoŜena 

Piotrowicz 

1 etat   Zatrudniona do 30.06.2005 

Pracownik 

dozorujący 

Regina 

Skraburska 

1 etat   Absencja chorobowa 

Pracownik 

dozorujący 

Kamilla 

Kubiak 

¾ etatu   Zatrudniona po staŜu od 

7.12.2005 do 5.01.2006 

 

Umowy staŜu finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie: 
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2. Wychowawca – 3  
3. Opiekunka dziecięca – 1 (+ 1 miesiąc zatrudnienia na zastępstwo jako 

pracownik dozorujący) 
4. Konserwator - 1 

4. Inwestycje 

� Zakup sprzętu elektronicznego w celu poprawy efektywności i jakości 
pracy 

� Remonty w pokojach mieszkańców, na korytarzach i pomieszczeniach 
ogólnodostępnych 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 otrzymaliśmy pomoc rzeczową dla podopiecznych w postaci 
produktów Ŝywnościowych, obuwia, odzieŜy, środków czystości, zabawek i 
artykułów szkolnych, sprzętu AGD i RTV na łączną kwotę: 85.917,87 zł. 
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6. Plany na kolejny rok 
 

OBSZAR CEL ZASOBY 
Budynek Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych 

warunków do opieki nad dziećmi 
poprzez ocieplenie ścian Ŝłobka, 
renowację okien w Ŝłobku oraz pokoju 
201 i 1. 

Środki finansowe; ekipa 
remontowo – budowlana; 

Praca 
merytoryczna 
(POW, DSM, 
OIK) 

Zwiększenie profesjonalizmu opieki 
medycznej poprzez usprawnienie 
współpracy z lekarzem rodzinnym. 

Posiadane zasoby -kadra z 
odpowiednim 
wykształceniem; 
spotkania z lekarzami 
rodzinnymi; 
Pogadanki, rozmowy z 
wychowawcami 

Praca 
merytoryczna 
(POW, DSM, 
OIK)       

Poszerzenie kompetencji i 
profesjonalizmu poprzez kontynuacje 
szkolenia w terapii systemowej rodzin i 
szkolenie w zakresie organizacji imprez 

Posiadane zasoby – sala do 
prowadzenia szkolenia 
oraz wstępna wiedza na 
w/w temat; środki 
finansowe; 

Praca 
wychowawcza 

Stworzenie optymalnych warunków 
rozwoju wychowanków POW poprzez 
organizację czasu wolnego.  

Posiadane zasoby –
wykupione bilety na seanse 
filmowe do kina; 
kadra z odpowiednim 
wykształceniem i 
zainteresowaniami; 
środki finansowe; 

Budynek Przygotowanie bezpiecznego i 
estetycznego miejsca wypoczynku dla 
mieszkańców DMD poprzez naprawę 
ogrodzenia podwórka DMD oraz 
wymianę wykładziny w świetlicy. 

Posiadane zasoby – stare 
ogrodzenie; 
środki finansowe; 

Praca 
merytoryczna 
POW 

Zapewnienie niemowlętom 
przebywającym w POW optymalnych 
warunków rozwoju poprzez rozwijanie 
właściwych nawyków pielęgnacyjnych 
u ich matek. 

Środki finansowe; 
posiadane zasoby – 
wykształcenie medyczne i 
pedagogiczne kadry; 
pogadanki, czasopisma 

Budynek Stworzenie przyjaznych warunków dla 
odwiedzających i kadry DMD poprzez 
przystosowanie łazienki w bawialni jako 
WC. 

Ekipa remontowo – 
budowlana; środki 
budowlane do wykonania 
remontu; 

Praca 
merytoryczna 
POW 

Udoskonalenie systemu 
wychowawczego poprzez szersze 
stosowanie wzmocnień pozytywnych. 

Wykształcenie kadry 
pedagogicznej; 

Praca 
merytoryczna 
POW 

Zagwarantowanie optymalnych 
warunków rozwoju poznawczego 
poprzez zakup wyposaŜenia szkolnego 
na rok szkolny 2006/2007  

Środki finansowe; 
posiadane zasoby – nowe 
plecaki szkolne; 
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(podręczniki szkolne, zeszyty, piórniki z 
wyposaŜeniem ). 

Praca 
merytoryczna 
POW 

Stworzenie warunków rozwoju 
moŜliwości edukacyjnych poprzez 
zorganizowanie pokoju nauki ( 
wyposaŜenie w biurka i stanowiska 
komputerowe ). 

Środki finansowe; 
posiadane zasoby – sala, 
część biurek, 4 komputery, 
wykwalifikowana kadra.  

Praca 
merytoryczna 
POW 

Usprawnianie kontaktu z rodziną 
naturalną dziecka poprzez umoŜliwianie 
jak najczęstszych spotkań i budowanie 
więzi z dzieckiem  

Posiadane zasoby - 
wykształcenie kadry 
pedagogicznej; 

Praca 
merytoryczna 
DSM 

Udzielanie wsparcia byłym 
mieszkankom DMD poprzez 
zorganizowanie spotkania 

Posiadane zasoby - 
wykształcenie kadry 
pedagogicznej; 

Praca  
merytoryczna 

PodwyŜszenie jakości pracy w DMD 
poprzez integrację wolontariuszy 
pracujących na rzecz placówki. 

Posiadane zasoby –
wykształcenie kadry 
pedagogicznej, 
pomieszczenia; 

Praca 
merytoryczna 

PodwyŜszenie jakości współpracy z 
instytucjami, policją, straŜą miejską i 
poŜarną 

Wykształcenie kadry, 
spotkania z 
przedstawicielami 
instytucji 

Budynek Wymiana drzwi głównych i na 
podwórko oraz wycieraczki 

Środki finansowe, ekipa 
remontowa 

Praca 
merytoryczna 

Inwentura posiadanych towarów Wykwalifikowana kadra, 
arkusze spisu natury 

Praca 
merytoryczna w 
OIK 

Ujednolicenie działań pomocowych, 
przeprowadzanie terapii 
krótkoterminowej 

Szafa nr.17, wykształcenie 
kadry 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 287.738,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe  (UW-Poznań) 2.200,00 
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe 282.038,00 
        - gminne  
2. niepubliczne (fundacje, itp.) 3.500,00 

Refundacja stanowisk pracy oraz składek ZUS 12.979, 04 
Darowizny finansowe 35.912,99 

-          indywidualne 11.794,56 
-          firmy  
-          środki Caritas 24.118,43 

Opłaty uczestników programu – za pobyt w DMD 25.395 ,70 
Inne (jakie)  

Suma: 362.025,73 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 85.917,87 

 
Z uwzględnieniem podziału na konkretne jednostki udzielające dotacji 
 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  171.205,62  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 32.586,74  
Zakup art. spoŜywczych 12.623,50 62.883,53 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

6.844,96 94,20 

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

18.249,02 23.034,34 

Usługi materialne 3.783,81  
Usługi niematerialne 39.631,96  
ZuŜycie energii, wody, gazu 48.520,56  

Delegacje słuŜbowe 8.233,94  
Inne (jakie) – świadczenia społeczne, 
ubezpieczenia, ZFŚS 

20.345,62  

Suma 362.025,73 85.917,87 
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IV Działalno ść Ośrodka Miłosiernego Samarytanina w Gnie źnie 
 

1. Opis merytoryczny 

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina CARITAS A.G. os. Orła Białego 20 w 
Gnieźnie, w roku 2005 realizował zakres działań na czterech podstawowych 
płaszczyznach: 

A. Rehabilitacja w ośrodku i w domu pacjenta. 

B. Punkt Wczesnej Interwencji – konstruowanie programów kompleksowej 
rehabilitacji 

C. „Świetlica integracyjna” - Terapia zajęciowa, arteterapia oraz spotkania 
integracyjne i szkoleniowe chorych i niepełnosprawnych. 

D. WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

 

A. Rehabilitacja w ośrodku i w domu pacjenta 

Działalność rehabilitacyjna odbywała się na podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Rehabilitacja ta prowadzona była zarówno w Ośrodku 
Miłosiernego Samarytanina Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej jak i w domu u 
pacjentów. Działania nasze polegały na realizacji zleceń lekarzy w zakresie 
kinezyterapii oraz masaŜu leczniczego. 

Po raz kolejny podpisaliśmy równieŜ porozumienie z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie: dwóch stanowisk 
pracy dla fizjoterapeutów; organizacji III Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego). Rehabilitacja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
odbywała się na podstawie programu celowego PARTNER – „Tacy jesteśmy”. 
Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się na terenie ośrodka (rehabilitacja grupowa i 
indywidualna) oraz w domu pacjenta. W związku z zatrudnieniem staŜystów na 
podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, w 2005r mogliśmy wykonać 
większa ilość zabiegów i tym samym pomóc większej ilości pacjentów. W roku 
2005 prowadziliśmy równieŜ zespołowe zajęcia „grupy skolioz”- dzieci i 
młodzieŜy z bocznym skrzywieniem kręgosłupa oraz grupę „korekty postawy”. 
Ćwiczenia te odbywały się po 2 razy w tygodniu i prowadzone były w grupach 
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4-6 osobowych. NaleŜy dodać, Ŝe poza klasycznymi zajęciami z zakresu 
rehabilitacji ruchowej w ośrodku prowadzone były zajęcia muzykoterapii. W 
2005 roku zakupiliśmy urządzenie do fizykoterapii słuŜące do rehabilitacji 
prądami, polem magnetycznym oraz promieniowaniem lasera.  

Zgodnie z oczekiwaniami i faktycznym zapotrzebowaniem występującym na 
terenie działalności Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, główny nacisk, 
podobnie jak w latach 2002, 2003 i 2004 połoŜyliśmy na środowisko dzieci 
niepełnosprawnych i dzieci ryzyka (przede wszystkim z rozpoznaniem MPD, 
wadami genetycznymi oraz wadami postawy), poniewaŜ rehabilitacja tych 
dzieci wymaga duŜego wysiłku i zaangaŜowania zarówno ze strony 
rehabilitantów jak i ze strony rodziców i opiekunów. Rehabilitacja ta jest 
procesem wieloelementowym i wieloletnim. Brak szybkich i widocznych 
efektów tej trudnej pracy jest przyczyną zniechęcenia, często nawet członków 
rodziny tychŜe dzieci – stąd konieczność niesienia pomocy szczególnie w tym 
środowisku.  

Prowadzimy stałą współpracę ze stowarzyszeniami zrzeszającymi dzieci 
niepełnosprawne tj: Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej 
koło w Gnieźnie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym oddział w Gnieźnie, którego członkami są w przewaŜającej części 
dzieci. Pod koniec 2005 roku stałą rehabilitacją objęliśmy 64 dzieci z 
Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym (MPD), 23 z innymi wadami oraz 18 
„dzieci ryzyka”. Nadal jesteśmy jedyną placówką w Gnieźnie prowadzącą 
rehabilitację dzieci na tak duŜą skalę.  

Dbając o kompleksowość naszej rehabilitacji zorganizowaliśmy szkolenia dla 
osób chcących pracować z niepełnosprawnymi – wolontariuszy, rodziców i 
opiekunów.  

Wolontariusze byli pomocni w wielu przedsięwzięciach NZOZ OMS Caritas 
A.G. – począwszy od ćwiczeń rehabilitacyjnych przez obóz rehabilitacyjny po 
III Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. 

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina wyposaŜony jest w fotele i materace 
masujące, z których korzysta ok. 12 osób dziennie. Sprzęt ten słuŜy zarówno 
dzieciom jak i dorosłym.  

Posiadamy równieŜ sprzęt rehabilitacyjny do dynamoterapii – tj. bieŜnia i 2 
rowerki rehabilitacyjne oraz stepper. Mamy jedną z lepiej (w sensie 
wyposaŜenia) przygotowanych sal rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieŜy w 
Gnieźnie. 
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W roku 2005 kolejny raz współpracowaliśmy z Medycznym Studium 
Zawodowym w Gnieźnie. MłodzieŜ ucząca się na kierunku fizjoterapii w MSZ 
odbywa w naszym ośrodku praktyki zawodowe (w roku 2004 ok. 29 osób). 
Współpraca jest korzystna zarówno dla MSZ jak i dla Ośrodka. 

B. Punkt Wczesnej Interwencji i konstruowanie kompleksowego programu 
rehabilitacji 

W roku 2005 poszerzyliśmy zakres działania Punktu Wczesnej Interwencji. 
Specjaliści pracujący w zespole odpowiedzialni byli za dokonanie podstawowej 
oceny rozwoju psycho-motorycznego dziecka i wyznaczenie kierunku 
wspomagania ewentualnych opóźnień w tym rozwoju.  

W skład zespołu wchodzą następujący specjaliści: 

� lekarz neurolog 
� logopeda 
� psycholog 
� pedagog specjalny 
� fizjoterapeuta 

Praca Punktu Wczesnej Interwencji przebiegała według następujących etapów: 

� przyjęcie i rejestracja pacjenta 
� ocena aktualnego stopnia rozwoju dziecka – fizjoterapeuta 
� wizyty u kolejnych specjalistów – diagnozowanie 
� spotkania zespołu (omawianie indywidualnych przypadków) 
� konstruowanie indywidualnego programu kompleksowej rehabilitacji 
� instruktaŜ dla rodziców i opiekunów w zakresie prowadzenie stymulacji 

psycho-motorycznej w celu przechodzenia do kolejnych etapów 
fizjologicznego rozwoju dziecka. 

Niejednokrotnie zdarza się, iŜ rodzice nie są zorientowani w moŜliwości 
uzyskania pomocy w zakresie stymulacji rozwoju psycho-motorycznego. Punkt 
Wczesnej Interwencji jest zarazem punktem informacyjno-konsultacyjnym dla 
wszystkich mających wątpliwości, co do prawidłowości rozwoju psycho-
motorycznego swojego dziecka lub podopiecznego.  

Z powodu braku punktów i ośrodków tego typu na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego ilość pacjentów zgłaszających się do nas po pomoc w tym 
zakresie jest bardzo duŜa.   
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C. „Świetlica integracyjna” - Terapia Zajęciowa, Arteterapia, Spotkania chorych 
i samotnych. 

Terapia zajęciowa: 

Zajęcia odbywały się od godziny 9.oo do 14.oo od poniedziałku do piątku. 
Liczebność w grupie osób niepełnosprawnych wynosiła średnio 6-8 osób. Jest to 
grupa osób w przedziale wieku od 21 do 34 lat z róŜnym stopniem 
niepełnosprawności umysłowej i fizycznej 

 Program „Świetlica integracyjna” podobnie jak w roku 2004 realizowany był 
konsekwentnie przez cały 2005 rok. Do zadań tego programu zaliczają się: 

� zajęcia manualne 
� muzykoterapia oraz zajęcia muzyczno-plastyczne 
� codzienne spotkania przy kawie lub herbacie 
� czytelnictwo i biblioterapia 
� oglądanie filmów 
� imprezy okolicznościowe   
� spotkania szkoleniowe 
� rehabilitacja ruchowa  
� elementy gier i zabaw 
� zajęcia terenowe – wycieczki (teatr, las, wycieczki krajoznawcze) 
� spotkania podsumowujące z rodzicami 
� opieka nad zwierzętami (pies i papugi) 

 PowyŜsze formy zajęć świetlicowych w znacznym stopniu uzupełniały 
rehabilitację nadając jej szerszy wymiar. Ponadto, korzystnie wpływały na 
rozwój psychofizyczny uczestników. Stałych uczestników programu „Świetlica 
integracyjna” było 11 osób, przy czym ta niewielka liczba jest niewątpliwym 
osiągnięciem biorąc pod uwagę, Ŝe wspomniany program był zaledwie 
ułamkiem działań świetlicowych. 

Celem zajęć było: 

� pomoc w zaakceptowaniu swojej niepełnosprawności 
� wszechstronne przygotowanie osób niepełnosprawnych, 

nieprzystosowanych społecznie do pełnienia ról społecznych 
� wyuczenie umiejętności obcowania i konwersacji z innymi ludźmi 
� kształtowanie kultury osobistej 
� poprawa moŜliwości samoobsługi 
� wprowadzenie do aktywizacji zawodowej 
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Prace młodzieŜy ze świetlicy integracyjnej biorą udział w ogólnopolskich 
konkursach i aukcjach. 

Spotkania chorych i samotnych 

Stałym elementem działalności świetlicy są spotkania PTSR. Jest to niezwykle 
pręŜnie działające stowarzyszenie osób chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) 
– spotkania grupy w 2005 roku, tradycyjnie odbywały się 2 razy w tygodniu 
(wtorki 15.oo/17.oo i piątki 10.oo/12.oo). Podczas tychŜe spotkań, świetlica 
tętni Ŝyciem, mimo niejednokrotnie wysoko zaawansowanej choroby wielu osób 
uczestniczących w spotkaniach. Spotkania mają charakter instruktaŜowy i 
specjalistyczny z udziałem psychologa, lekarza i rehabilitantów a takŜe 
towarzyski przy kawie lub herbacie.  

Z zajęć na sali rehabilitacyjnej (zajęcia manualne i ogólnousprawniające – 
indywidualne i grupowe) korzysta ok. 30 osób chorych na SM. Wielu chorych 
korzysta równieŜ z terapii w formie materaca masującego oraz masaŜu na 
fotelach (około 1000 zabiegów w ciągu roku). Członkowie tej właśnie grupy 
zrzeszonej w Gnieźnieńskim Oddziale PTSR redagują wydawany przez 
CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej miesięcznik „Moc w słabości” 
przeznaczony przede wszystkim dla chorych i niepełnosprawnych. „Moc w 
słabości” ma swoich stałych czytelników i trafia przede wszystkim do ludzi 
chorych dając im niejednokrotnie nadzieje i świadomość, Ŝe nie są sami. 

W Ośrodku odbywają się równieŜ spotkania „Twórców niepełnosprawnych”. 
Realizują się tam osoby uzdolnione i chcące zaprezentować swą twórczość. Są 
to np. wiersze czy prace plastyczne.  

Ze „Świetlicy integracyjnej” korzystają równieŜ osoby starsze, które odczuwają 
potrzebę rozmowy lub towarzystwa przyjaznych im ludzi. 

D. WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i ortopedycznego 

WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i medycznego czynna 
była dwa razy w tygodniu – poniedziałki od 16.oo do 18.oo i w czwartki od 
10.oo do 12.oo. Prowadzona była przez wolontariusza.  

Do wypoŜyczenia w niej są między innymi: wózki inwalidzkie, chodziki, 
balkoniki, pionizatory, podnośniki, przenośne toalety, kule, podpory, łóŜka 
szpitalne i materace przeciw odleŜynowe.  
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Podsumowując, moŜna stwierdzić, iŜ rok 2005 – zgodnie z załoŜeniami 
obfitował w kolejne efektywne działania na rzecz osób chorych i 
niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.  

2. Dane statystyczne 

Rehabilitacja lecznicza: 

Na podstawie umowy z NFZ 

Ilość pacjentów  w ciągu roku 

� dzieci i młodzieŜ –   39 osób 
� osoby dorosłe –    160 osób 

Ilość wykonanych zabiegów w ciągu roku: 

� dzieci i młodzieŜ  -   790 
� osoby dorosłe -    3100 

Rehabilitacja domowa stanowiła średnio 25-30% wszystkich wykonywanych 
zabiegów. 

 

Rehabilitacja w ramach umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Ilość pacjentów  w ciągu roku 

� dzieci i młodzieŜ – 95 osób 
� ilość wykonanych zabiegów i porad w ciągu roku – ok. 2010 

 

� grupa korekty postawy (dwa razy w tygodniu po 45 min.) – ilość 
uczestników 6-8 

� grupa „skolioz”- dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa (dwa razy w 
tygodniu po 30 min.) – ilość uczestników 6-8 

Punkt Wczesnej Interwencji  

1) ilość pacjentów ogółem w ciągu roku – ok. 50 osób 
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2) ilość wizyt u specjalistów 

� psycholog –    35 wizyt 
� lekarz neurolog –    30 wizyty 
� logopeda –     24 wizyty 
� pedagog specjalny –   24 wizyty 

Wizyty podsumowywane były spotkaniami zespołu specjalistów i owocowały 
konstruowaniem indywidualnych programów kompleksowej rehabilitacji. 

WypoŜyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, ortopedycznego i medycznego 

ilość osób korzystających z usług wypoŜyczalni - 43  

Poradnia rehabilitacji 

Ilość pacjentów w ciągu roku – 66 osób 

Ilość udzielonych porad: 

� w ośrodku   35 
� w domu pacjenta   38 

Fotele i materace rehabilitacyjne 

Ilość pacjentów w ciągu roku     113 

Ilość zabiegów wykonanych w ciągu roku  1130 

Świetlica integracyjna (rehabilitacja społeczna z elementami rehabilitacji i 
aktywizacji zawodowej) 

� terapia zajęciowa – grupa 12 osób (przedział wiekowy uczestników 21 – 
34 lata)  

� zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.oo-14.oo 
� szacunkowa ilość prac wykonanych w trakcie roku przez uczestników, o 

wartości powyŜej 20 zł to ok. 120. 
� imprezy i spotkania okolicznościowe w trakcie roku – 20 (między innymi 

kiermasze, festyny, zabawy, wyjścia do teatru, spotkania z rodzicami itp.) 
� spotkania chorych i samotnych- spotkania PTSR (Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego) odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki 
15.oo-17.oo i piątki 10.oo-12.oo) i uczestniczy w nich średnio 30 osób. 
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3. Stan zatrudnienia 

Pracownicy etatowi: 

Obsługa sprzętu rehabilitacyjnego: 

� Dorota Stawniak     

Fizjoterapeuci: 

� Katarzyna Witowska     
� Atleta Wędzikowska  
� Marcin Majewski  
� Bartosz Witowski  (kierownik OMS Caritas A.G.)   

Pracownicy kontraktowi: 

Lekarze: 

� Jaromir Dziel (powołany na kierownika NZOZ Caritas A.G.) 
� Danuta Dubis 
� Ewa Chajdasz - Jóźwiak 

Psycholog: 

� Iwona Kośmińska-Nietupska 

Logopeda: 

� Jolanta Urbanek 

Rehabilitanci:  

� Jacek Bogajewski  
� Katarzyna Grajek 
� Katarzyna Drygała 

 

StaŜyści: 

� Fizjoterapeuci    5 osób 
� Terapeuci zajęciowi   5 osób  
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Wolontariusze:       2 osoby 

 

4. Inwestycje 
� nowy sprzęt – sprzęt do fizykoterapii - aparaty do terapii prądami 

diadynamicznymi, sprzęt do kinezyterapii – kabina ugul oraz kozetka do 
masaŜu.  

� nowe formy pracy – W dalszym ciągu rozwijający się punkt wczesnej 
interwencji oraz nowe metody terapii i rehabilitacji.   

� programy : „...Tacy jesteśmy - rehabilitacja dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej”, „…Przyjaciele świetlicy - program rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci artykułów spoŜywczych 
i materiałów biurowych o wartości 5104,40 zł. 
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6. Plany na kolejny rok 
 
OBSZAR CEL ZASOBY 
Ogród przed 
budynkiem 

Terapia poprzez uprawę 
ogrodu warzywnego oraz 
stworzenie terenu 
rekreacyjnego dla 
młodzieŜy 
niepełnosprawnej 

Teren pod zajęcia 
rekreacyjne oraz pod 
uprawę, nasion, sadzonek 

Gabinet 
fizykoterapii 

Zakup urządzenia do 
krioterapii 

Urządzenia do fizykoterapii 

Stanowisko 
aktywizacji 
zawodowej 

Stworzenie stanowiska 
aktywizacji zawodowej 

Dostęp do Internetu 

Wiedza i 
kompetencje 
personelu 

Pogłębianie wiedzy i 
kompetencji kadry OMS 
przez wprowadzenie 
comiesięcznych szkoleń 

Materiały szkoleniowe, 
wiedza juŜ przeszkolonych 
terapeutów 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 64.400,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe (UW-Poznań, PFRON-Poznań, Urząd 

Marszałkowski - Poznań) 
54.600,00 

    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie 8.300,00 
        - powiatowe 1.500,00 
        - gminne  
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy oraz składek ZUS 7.915,3 4 
Darowizny finansowe 46.692,39 

-          indywidualne, firmy 3.572,02 
-          środki Caritas 43.120,37 

Opłaty – wypo Ŝyczenie sprz ętu rehabilitacyjnego 348,75  
Inne (jakie) – NFZ, usługi rehabilitacyjne 81.208,00 

Suma: 200.564,48 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 5.104,40 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  91.763,50  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 18.486,23  
Zakup art. spoŜywczych 1.830,21 2.874,40 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

  

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

13.130,24 2.230,00 

Usługi materialne 3.682,40  
Usługi niematerialne 60.404,30  
ZuŜycie energii, wody, gazu 6.058,42  

Delegacje słuŜbowe 1.359,62  
Inne (jakie) – ZFŚS 3.849,56  

Suma 200.564,48 5.104,40 
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V Działalno ść Warsztatu Terapii Zaj ęciowej im. Dr Heleny Bujarskiej 
w Kłecku 
 

1. Opis merytoryczny 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku jest placówką pobytu dziennego, 
obejmującą opieką 35 osób o róŜnym stopniu niepełnosprawności z terenu gmin: 
Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Kiszkowo. Naszymi uczestnikami są osoby 
powyŜej 16 roku Ŝycia , które ukończyły szkołę ponadpodstawową lub nie 
podlegają juŜ obowiązkowi szkolnemu . 

Placówka prowadzi zajęcia  w godzinach: 7.30-15.30, przy czym opieka nasza 
jest rozciągnięta na większą liczbę godzin , gdyŜ  pierwsi uczestnicy 
rozpoczynają drogę do Warsztatu o godz. 6.30 , natomiast ostatni kończą dojazd 
do domu o 16.30. 

Wszystkie działania naszej placówki są ukierunkowane na utrzymanie stałej 
grupy uczestników, umoŜliwienie naszym podopiecznym jak najsprawniejszego 
funkcjonowania w społeczeństwie, danie im poczucia sprawczości oraz 
rozbudzenia w nich poczucia własnej wartości. Naszym celem jest nauczanie  
osób  niepełnosprawnych  radzenia  sobie  ze  sobą  i  swoimi  problemami  
osobistymi, zaakceptowanie własnej ułomności i codzienne przezwycięŜanie jej 
skutków, doskonalenie , a wielu przypadkach-  nauka samoobsługi w celu 
uniezaleŜnienia się od stałej pomocy innych osób. Zadaniem naszym stało się 
równieŜ  systematyczne włączanie uczestników do Ŝycia kulturalnego i 
społecznego środowiska zewnętrznego  , aby tym samym przygotować naszych 
podopiecznych do Ŝycia w grupie i do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. 

Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona w następujących pracowniach: 

� stolarskiej,  
� gospodarstwa domowego, 
� plastycznej, 
� introligatorskiej, 
� ceramicznej, 
� komputerowej. 
� krawiecko- dziewiarskiej. 

Oprócz tego prowadzona jest dodatkowo rehabilitacja ruchowa oraz 
muzykoterapia . 
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Zapewniamy równieŜ naszym uczestnikom opiekę psychologa oraz pielęgniarki. 

Integralny rozwój osobowości naszych uczestników stymulujemy  takŜe przez 
organizowanie rozmaitych imprez kulturalnych i sportowych , a w minionym 
roku równieŜ- organizację duŜego Rajdu Turystycznego dla osób sprawnych 
oraz niepełnosprawnych. 

Całościowy program realizowany w Warsztacie był składową programów 
realizowanych w poszczególnych pracowniach , jak równieŜ przez całą grupę 
podczas rozmaitych imprez i uroczystości. 

Analizując pracę poszczególnych pracowni naleŜy zwrócić uwagę na fakt , iŜ 
wszystkie pracowały wspólnie obranymi metodami . 

 

Tabelaryczne ujęcie rocznej pracy w poszczególnych pracowniach 

 

 Prac.  

komputero
wa 

Prac. 

ceramiczna 

Prac.  

introligator
ska 

Prac. 

stolarska 

Prac. 

krawiecka 

Prac. 

plastyczna 

Prac.  

Gosp. 
domowego 

Ilość osób , 
które 
skorzystały 8 5 7 7 8 6 7 
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 Prac.  

komputero
wa 

Prac. 

ceramiczna 

Prac.  

introligator
ska 

Prac. 

stolarska 

Prac. 

krawiecka 

Prac. 

plastyczna 

Prac.  

Gosp. 
domowego 

Formy i 
metody 
pracy,  

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa 

Metody: 
ergoterapia 
socjoterapi
a, 
biblioterapi
a, 
choreotera
pia, 
arteterapia,
silwoterapi
a, 

instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 

m. J. Carr, 
m.Affolter 

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa 

Metody: 
ergoterapia
socjoterapi
a, 
biblioterapi
a, 
choreotera
pia, 
arteterapia,
silwoterapi
a, 

instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 

m. J. Carr, 
m.Affolter 

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa, 

Metody: 
instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 
ergoterapia
terapia 
zajęciowa 

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa 

Metody: 
ergoterapia
socjoterapi
a, 
biblioterapi
a, 
choreotera
pia, 
logoterapia 
arteterapia,
silwoterapi
a, 

instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 

m. J. Carr, 
m.Affolter 

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa, 

Metody: 
instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 
ergoterapia 

terapia 
zajęciowa 

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa 

Metody: 
ergoterapia 
socjoterapi
a, 
biblioterapi
a, 
choreotera
pia, 
arteterapia,
silwoterapi
a, 

instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 

m. J. Carr, 

Formy: 
indywidual
na, 
zespołowa 

Metody: 
ergoterapia
socjoterapi
a, 
biblioterapi
a, 
choreotera
pia, 
arteterapia,
silwoterapi
a, 

instrukcja 
słowna, 
pokaz, 
naśladowni
ctwo, 

m. J. Carr, 
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 Prac.  

komputero
wa 

Prac. 

ceramiczna 

Prac.  

introligator
ska 

Prac. 

stolarska 

Prac. 

krawiecka 

Prac. 

plastyczna 

Prac.  

Gosp. 
domowego 

Rodzaje 
zajęć 
prowadzon
ych, 
tematyka 

-
teoretyczna 
nauka obsł. 
I 
dodatkowe
go sprzętu 
komputero
wego, 

-
praktyczna 
nauka 
posługiwan
ia się 
sprzętem 
komputero
wym w 
zakresie 
dokonywa
nia 
operacji w 
systemie 
Windows 
XP, 

- 
korzystanie 
z edytora 
tekstu – 
Open 
Office pl., 
programu 
graficzneg
o – Paint, 

-Programu 
do obróbki 
zdjęć _ 
Turbo Foto 

-Programu 
muzyczneg
o Windows 
Media 
Player 

- 
programów 
edukacyjny
ch, 

- gier 

Wykonywa
nie: 
miseczek, 
pudełek, 
doniczek 
ozdobnych
, wazonów,  
biŜuterii, 
praca przy 
pomocy 
formy 
gipsowej, 
podstawki 
do zdjęć, 
kubki, 
talerze, 
malowanie 
biskwitów 

Wykonywa
nie: kartek, 
zaproszeń, 
torebek na 
prezenty, 
pudełek na 
prezenty 
,obrazów 
na 
styropianie
, kwiatów 
z krepy, 
drzewek 
świąteczny
ch, 
laminowan
ie, 
bindowani
e 
zszywanie, 
dziurkowa
nie 

Wykonywa
nie: półek, 
regałów, 
narzędzi 
drewniany
ch, 
drzewka 
brzozowe, 
wypalanie 
obrazków 
w sklejce, 
drewnie, 
skrzynek, 
krzesełek 
ozdobnych
, ozdób 
świąteczny
ch – 
toczenie 
jaj, zające, 
kur, 
wozów, 
itp. 

Szycie 
ręczne i 
maszynow
e 
maskotek, 
worków 
świąteczny
ch, 
obrazków 
na lnie, 
dekoracji 
świąteczny
ch i 
okolicznoś
ciowych 

Wykonanie
: kartek 
świąteczny
ch, 
stroików, 
Ŝelek, 
odlewów 
gipsowych, 
patchwork 
na 
styropianie
, butelki 
ozdobne 

Gotowanie
: zup, 
sosów, 
makaronu, 
ryŜu, 
przygotow
ywanie: 
sałatek , 
surówek, 
deserów, 
pieczenie 
ciast, 
zaprawy , 
nakrywani
e do stołu,, 
mycie i 
wycieranie 
naczyń,  
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 Prac.  

komputero
wa 

Prac. 

ceramiczna 

Prac.  

introligator
ska 

Prac. 

stolarska 

Prac. 

krawiecka 

Prac. 

plastyczna 

Prac.  

Gosp. 
domowego 

Liczba 
uczestnikó
w, którzy 
poczynili 
postępy, 
opis. 

Reh. 
Zawodowa
: 8 

(zakres: 
posługiwan
ie się 
komputere
m,zapozna
nie się ze 
sprzętem i 
programam
i) 

Reh. 
Społeczna:
7 

(zakres: 
socjalizacj
a, 
samoocena 
równowag
a 
emocjonal
na, 
prowadzen
ie rozmów) 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość:6 

(przygotow
anie 
prostego 
posiłku, 
dobieranie 
ubioru do 
war. 
atosferyczn
ych 

Reh. 
Zawodowa
: 2 

(zakres: 
uŜycie 
form, 
koordynacj
a w-r) 

 

 

Reh. 
Społeczna:
3 

 (zakres: 
socjalizacj
a, 
samocena, 
równowag
a 
emocjonal
na,) 

 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość: 2 

(podejmow
anie 
decyzji) 

Reh. 
Zawodowa
:3 

(zakres: 
przycinani
e, 
dokładność
) 

 

 

Reh. 
Społeczna:
3 

(zakres:soc
jalizacja) 

 

 

 

 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość: 1 

(przygotow
anie 
prostego 
posiłku, 
dobieranie 
ubioru do 
war. 
atosferyczn
ych 

Reh. 
Zawodowa
:3 

(zakres: 
czynności 
typowo 
stolarskie 
itp.) 

 

 

Reh. 
Społeczna:
2 

(zakres:ot
wartość , 
cechy, 
empatii,) 

 

 

 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość: 2 

(zakres: 
dobieranie 
ubioru do 
war. 
atmosferyc
znych 

Reh. 
Zawodowa
:2 

(szycie 
ręczne 
róŜnymi 
ściegami, 
dobór 
kolorów, 
dokładne 
wycinanie 
wg 
szablonu 
itp.) 

Reh. 
Społeczna:
4 

(zakres:soc
jalizacja) 

 

 

 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość: 1 

(higiena 
osobista) 

Reh. 
Zawodowa
:2 

(koordynac
ja, 
zamalowy
wanie 
dokładne 
konturów 
itp. ) 

 

Reh. 
Społeczna:
3 

(zakres: 
socjalizacj
a, 
samocena, 
równowag
a 
emocjonal
na, 
prowadzen
ie rozmów) 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość:2 

(zakres: 
dobieranie 
ubioru do 
war. 
atmosferyc
znych 

Reh. 
Zawodowa
:6 

(pełen 
zakres 
prac) 

 

 

 

Reh. 
Społeczna:
4 

(zakres: 
samoocena
, 
konwersacj
a,równowa
ga 
emocjonal
na) 

 

Zaradność 
i 
samodzieln
ość:4 

(zakres: 
dobieranie 
ubioru do 
war. 
atmosferyc
znych 
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 Prac.  

komputero
wa 

Prac. 

ceramiczna 

Prac.  

introligator
ska 

Prac. 

stolarska 

Prac. 

krawiecka 

Prac. 

plastyczna 

Prac.  

Gosp. 
domowego 

Zajęcia 
dodatkowe 

1. Trening 
ekonomicz
ny, 

2. Trening 
socjoterape
utyczny. 

3 Trening 
czystości. 

4. Zajęcia 
edukacyjne
. 

5.Muzykot
erapia 

 

1. Zajęcia 
grafomotor
yczne. 

2.Relaksac
ja. 

3. Trening 
ekonomicz
ny. 

4.Trening 
czystości. 

1. Trening 
ekonomicz
ny, 

2. Trening 
socjoterape
utyczny. 

3 Trening 
czystości. 

4. Zajęcia 
edukacyjne
. 

5.Muzykot
erapia 

6.Pielęgna
cja papug. 

 

1. Trening 
ekonomicz
ny, 

2. Trening 
socjoterape
utyczny. 

3 Trening 
czystości. 

4. Zajęcia 
edukacyjne
. 

5.Muzkote
rapia. 

1. Trening 
ekonomicz
ny, 

2. Trening 
socjoterape
utyczny. 

3 Trening 
czystości. 

4. Zajęcia 
edukacyjne
. 

5.Muzykot
erapia 

1. Trening 
ekonomicz
ny, 

2. Trening 
socjoterape
utyczny. 

3 Trening 
czystości. 

4. Zajęcia 
edukacyjne
. 

5.Muzykot
erapia 

1. Zajęcia 
grafomotry
czne. 

2.Relaksac
ja. 

3. Trening 
ekonomicz
ny. 

4.Trening 
czystości. 

 

Sprawozdanie z działań podjętych w zakresie obowiązków psychologa 

� Przeprowadzenie aktualnych badań ilorazu inteligencji testem Wechsler”a 
oraz Skali Samoobsługi i Czynności Dnia Codziennego wszystkich 
uczestników  WTZ w Kłecku. 

� Przeprowadzenie wywiadów klinicznych  oraz  uzupełnienie Skali 
Samoobsługi i Czynności Dnia Codziennego nowo przyjętych 
uczestników. 

� Przeprowadzenie  części szczegółowego badania neuropsychologicznego 
procesów poznawczych  wybranych uczestników. 

� Prowadzenie na bieŜąco dokumentacji związanej z obserwacją, rozmową i 
terapią psychologiczną uczestników 

� Przeprowadzenie usystematyzowanych wywiadów psychologicznych  z 
rodzicami uczestników , utrzymywanie kontaktu z ich  rodzinami oraz 
udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. 
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� Przygotowanie oraz przeprowadzenie wśród rodzin  uczestników 
anonimowej ankiety na temat  seksualnych zachowań ich dzieci. 

� Pomoc psychologiczna  udzielana podopiecznym w przypadku aktualnie 
zaistniałych problemów (udzielanie wsparcia , przeprowadzania rozmów 
terapeutycznych ). 

� Kontynuacja terapii indywidualnej (praca nad samooceną i poczuciem 
własnej wartości ) oraz działań psychologicznych mających na celu 
poprawę  stanu psychospołecznego uczestników WTZ w Kłecku. 

� Przygotowywania opinii psychologicznych uczestników WTZ. 
� Udzielanie konsultacji merytorycznych oraz współpraca  z 

terapeutami,dotycząca  zwiększenia siły oddziaływań terapeutycznych w 
pracy z uczestnikami uwzględniając ich moŜliwości poznawcze, 
emocjonalne i społeczne. 

� Konsultacja i pomoc w ocenie okresowych postępów rehabilitacyjnych 
podopiecznych WTZ. 

� Przygotowanie arkusza oceny trzyletniej  uczestników oraz jej 
przeprowadzenie. 

� Pomoc w organizacji konsultacji z lekarzami specjalistami np. 
neurologiem, psychiatrą, logopeda. 

� Przejęcie w III kwartale części obowiązków pracownika socjalnego 
(przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w rodzinach uczestników 
nowo przyjętych oraz  wywiadów uzupełniających ) 

� Pomoc w organizowaniu uroczystości kulturalnych placówki (Święty 
Mikołaj ). 

� Pomoc w planowaniu i organizacji I Kolorowego Rajdu Integracyjnego 
oraz innych wyjazdów turystyczno- krajoznawczych (Trójmiasto , 
Biskupin ) 

� Utrzymywanie kontaktu z oddziałem PTTK w Gnieźnie oraz  opieka nad 
uczestnikami w trakcie rajdów pieszych organizowanych przez PTTK. 

Sprawozdanie z zajęć rehabilitacyjnych 

Rehabilitacją objęci byli wszyscy uczest5nicy, w ćwiczeniach zespołowych 
brało udział 31osób , w ćwiczeniach indywidualnych – 8 osób. 

MasaŜ ręczny stosowano u 11 osób a fizykoterapię u 4. 

Ćwiczenia zespołowe polegały na tym, Ŝe uczestnicy podzieleni byli na małe 
grupy stosownie do sprawności , dana grupa miała zajęcia 2-3 razy w tygodniu. 
Prowadzono wtedy ćw. ogólnousprawniające , ćw. na przyrządach, ćw. z 
przyborami, ćw. na powietrzu. 
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Wyjścia poza teren Warsztatu na obiekty sportowe w Kłecku miały na celu 
doskonalenie gry w koszykówkę, piłkę noŜną , unihokeja. 

Na sali rehabilitacyjnej trenowano tenis stołowy. 

Podczas zajęć rehabilitacyjnych prowadzono kinezyterapię i fizykoterapię          
(ciepłolecznictwo), masaŜe suche oraz ćw. logopedyczne. Wszyscy uczestnicy , 
u których nie było przeciwwskazań mieli masaŜ na fotelu i materacu 
terapeutycznym.. Prowadzona była takŜe relaksacja przy muzyce. 

Uczestnicy mieli moŜliwość integracji i sprawdzenia swoich sił na kilku 
rodzajach zawodów sportowych: 

� Turniej tenisa stołowego na hali sportowej w Kłecku. 
� Zawody sportowo- rekreacyjne wewnątrzwarsztatowe. 
� Turniej UNIHOKEJA w Gnieźnie – II miejsce. 
� Udział w V Ogólnopolskiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w 

Przygodzicach – I miejsce w ringo, III miejsce w rzucie piłką lekarską, II 
miejsce w darcie. 

� IX Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. 

Przeprowadzone testy gibkości kręgosłupa oraz wytrzymałości mięśniowej nie 
wykazały zasadniczych zmian, istotną róŜnicę odnotowano u 2 uczestników, u 
części uczestników nie ma moŜliwość porównania, gdyŜ byli przyjęci do 
Warsztatu po pierwszym badaniu. 

Część osób poprawiła technikę gry w poszczególnych dyscyplinach, moŜna 
zauwaŜyć takŜe poprawę w sferze społecznej tj. lepszą współpracę w druŜynie i 
bardziej odwaŜne podejmowanie kreślonych decyzji wynikających z gry. 
Najlepsze osiągnięcia na tym polu mają męŜczyźni. 

W minionym roku przeprowadzono pogadankę w poszczególnych grupach dla 
zwiększenia aktywności i świadomości roli wychowania fizycznego, sportu w 
Ŝyciu kaŜdej osoby. 

NaleŜy dodać, Ŝe zajęcia rehabilitacyjne w tej grupie wiekowej uczestników 
mają przede wszystkim przeciwdziałać pogłębianiu się niekorzystnych zmian, 
schorzeń, wpływać na dobre samopoczucie danej osoby, co w znacznej mierze 
udaje się osiągnąć. 

 

Imprezy w których uczestniczyli nasi podopieczni w roku 2005. 
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Styczeń 

� Występ z Jasełkami w MGOK w Kłecku. 
� Pokaz “ Jasełek “ w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie. 
� Bal Karnawałowy dla Uczestników z Kłecka i z Gniezna- MGOK w 

Kłecku. 

Luty 

� Wycieczka 1- dniowa do Kórnika i Rogalina. 
� Goszczenie teatru z Krakowa ze sztuką “ Królowa Śniegu”. 

Marzec 

� Kiermasz prac w Kłecku. 
� Kiermasz prac w Mieleszynie. 
� Kiermasz prac w Gnieźnie – parafia Radzyma Gaudentego. 
� Kiermasz prac w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. 
� Turniej Uni – hokeja w Gnieźnie. 
� Spotkane Wielkanocne. 
� Wyjazd do Teatru w Gnieźnie - “ Zemsta”. 

Kwiecień 

� Festyn Integracyjny w MGOK w Kłecku. 
� Wyjazd na zakupy do Supermarketu w Poznaniu. 
� Piesza Pielgrzymka do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. 

Maj 

� Udział w Debacie n/t osób niepełnosprawnych w Collegium Europejskim 
w Gnieźnie 

� Udział w koncercie poświęconym Ojcu Św. W teatrze gnieźnieńskim. 
� Organizacja I Integracyjnego rajdu Turystycznego w Kłecku. 

Czerwiec 

� Dzień Matki i Ojca w WTZ – piknik rodzinny. 
� 4- dniowa wycieczka do Trójmiasta. 

Lipiec 

� Udział w pikniku charytatywnym w Mieleszynie. 
� Uroczyste zakończenie roku . 
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Wrzesień 

� PoŜegnanie lata w Kłecku- występ, kiermasz. 
� Dzień chłopca w WTZ – ognisko, konkursy. 

Październik 

� Olimpiada w Witkowie. 
� Wyjazd do kina w Gnieźnie - “ Jack i Fabryka Czekolady”. 

Listopad 

� Wyjazd na zakupy do Galerii Gniezno. 
� Basen w e Wrześni. 
� III Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych – występ , wystawa. 
� Organizacja Dyskoteki andrzejkowej w klubie PAKA w Mieleszynie. 

Grudzień 

� Kiermasz prac w Kłecku. 
� Kiermasz prac w Kiszkowie. 
� Kiermasz prac w Mieleszynie .  
� Kiermasz prac w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. 
� Kiermasz rac w paraii Św, Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. 
� Spotkanie Mikołajkowe dla uczestników. 
� Uroczysta Wigilia dla społeczności WTZ. 
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2. Dane statystyczne 
Poziom frekwencji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłecku. 
 

 
Miesiąc Frekwencja uczestników 

Styczeń 95,8 

Luty 91 

Marzec 96 

Kwiecień 94,6 

Maj 93,6 

Czerwiec 94,7 

Lipiec 93,8 

Sierpień                                                          wolny 

Wrzesień 96,6 

Październik 94,3 

Listopad 94,4 

Grudzień 95,9 
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Liczba Uczestników , rodzaj i stopień niepełnosprawności. 
 
 
 
Lp. Nazwisko i imię St.niepełn. Rodzaj niepełn. 

1 B. E Znaczny              I / R 

2 B. M. Znaczny              I 

3 B.P. Umiarkowany              R 

4 B.A. Znaczny             I 

5 C.M. Umiarkowany             I 

6 B.P. Umiarkowany             I 

7 J.E. Umiarkowany             I 

8 J.M. Znaczny             I / R 

9 K.E. Umiarkowany              I 

10 K.R. Znaczny              I 

11 K.S. Umiarkowany               I / R 

12 K.M. Znaczny               I / R 

13 K.M. Znaczny               I 

14 L.L. Znaczny               I 

15 L.M. Umiarkowany               I 

16 L.B. Umiarkowany               I  

17 M.A. Umiarkowany               I 

18 M.T. Umiarkowany               I 

19 M.A. Znaczny               I / R 

20 N.K. Umiarkowany               I / R 
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Lp. Nazwisko i imię St.niepełn. Rodzaj niepełn. 

21 N.J. Umiarkowany                 I 

22 N.P. Umiarkowany                I 

23 O.K. Umiarkowany                I 

24 P.J. Umiarkowany                I 

25 R.W. Umiarkowany                I 

26 S.S. Umiarkowany                I 

27 S.B. Umiarkowany                I 

28 S.Ł. Umiarkowany                I 

29 T.I. Umiarkowany                I 

30 W.M. Umiarkowany                I 

31 Z.K. Znaczny                I 

32 Z.L. Znaczny                I / R 

33 Z.A. Znaczny                I 

34 Z.M. Znaczny                I / R 

35 ZM. Znaczny                I 

 
 
Liczba osób , które zostały przyjęte do warsztatu  4 
 
Liczba osób , które opuściły warsztat w roku 2005  4 
 ( przyczyny:  rezygnacja – 2 osoby 
                      podjęcie pracy zarobkowej- 1 osoba 
                      skreślenie z listy - 1 osoba ). 
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3. Stan zatrudnienia 
 

L.P NAZWISKO I 
IMI Ę 

STANOWIS
KO 

ZATRU
DNIENI

E 
01.01.05 

 

PRZYJĘC
IE 

 

ZWOLNIE
NIE 

STAN 
NA 

31.12.05 

 

 1.  K. Kropidłowska Kierownik  Tak    

2. H. Miklaszewska Księgowa  Tak    

3. A. Zielińska Prac. 
socj./piel. 

Tak  od.01.08.05. 
chorobowe 

zw. 
chorobo
we 

4. D. Jankowska Terapeuta  Tak    

5. A. Kujawska Terapeuta  Tak  od.01.08.05 

chorobowe 

Urlop 
macierzy
ński 

6. I. Kuszak Terapeuta  nie 03.01.05   

7 M. Michalska Terapeuta  tak    

8. H. Dolata Terapeuta  tak    

9. E. Lisiecka Terapeuta  tak    

10. K. Mazur Terapeuta  tak    

11. K. Biront Rehabilitant  tak  od.01.11.05. 

chorobowe 

Urlop 
macierzy
ński 

12. P. Gronowski Rehabilitant  tak    

13. M. Zibolld Kierowca  tak    

14. K. Nowak Terapeuta  nie 03.01.05   

15. K. Reszelska Psycholog  tak    

16 M. Hawro Terapeuta       nie 12.10.05   

17 K. Grzelak sekretarka      nie  01.10.05   
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4. Inwestycje 

W minionym roku w Warsztacie miały miejsce następujące inwestycje oraz 
remonty: 

� Wyremontowano fotel do masaŜu na salę rehabilitacyjną. 
� WyposaŜenie pracowni ceramicznej w sprzęty : stoły, krzesła, regał. 
� Zakup i zamontowanie nowych drzwi wejściowych , z powodu awarii i 

zniszczenia poprzednich. 
� Zakupienie nowego aparatu telefonicznego z kserokopiarką ( poprzedni 

uszkodzony). 
� WyposaŜenie sali rehabilitacyjnej w leŜankę masującą. 
� Wymiana zestawu komputerowego oraz  doposaŜenie pozostałych 

komputerów w nowe części. 
� Wymiana wykładziny PCV w ciągu komunikacyjnym. 
� Odmalowanie całego ogrodzenia terenu Warsztatu. 
� Zakup , z dodatkowej dotacji, mebli ogrodowych oraz namiotów 

plenerowych. 
� Zakupienie ze środków własnych sprzętu do produkcji witraŜy i biŜuterii. 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci materiałów do terapii, 
środków czystości oraz produktów Ŝywnościowych na łączną kwotę: 12.723,72 
zł. 
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6. Plany na kolejny rok 
 

OBSZAR CEL ZASOBY 

Rehabilitacja 
społeczna 

Poszerzenie 
horyzontów 
uczestników 

Zorganizowanie 
wyjazdu do Opery 

Wyjście do kina 
Rehabilitacja 
zawodowa 

Zwiększenie 
moŜliwości 
zatrudnienia 

Wyjście do zakładów 
pracy 

Wiedza o placówce Promocja Zorganizowanie II 
Rajdu Integracyjnego 

Eksploatacja 
samochodu 
słuŜbowego 

Oszczędność paliwa Ograniczenie 
wyjazdów słuŜbowych 
do jednego 
tygodniowo 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Saldo z roku 2004 11.928,29 
Dotacje ogółem 475.281,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe  
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe 475.281,00 
        - gminne  
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy  
Darowizny finansowe 4.797,87 

-          indywidualne 1.297,87 
-       firmy 3.500,00 
-          środki Caritas  

Opłaty uczestników programu  
Inne (uzyskane z tytułu sprzeda Ŝy prac uczestników) 7.261,80  
Inne (wpłaty na Rad ę Rodziców) 978,00 
Inne (pozostałe) 204,66 

Suma: 500.451,56 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 12.299,82 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  232.800,00  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 45.925,41  
Zakup art. spoŜywczych 7.426,86 8.361,47 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

224,61 1.789,80 

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

26.029,25 2.148,55 

Usługi materialne 3.356,82  
Usługi niematerialne 23.763,18  
ZuŜycie energii, wody, gazu 17.211,09  

Delegacje słuŜbowe 4.745,30  
Inne* 119.736,64  

Suma 481.219,16 12.299,82 

Środki przechodz ące na 2006 19.232,40  
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Inne* 

� Materiały do terapii  18.421,09 
� Eksploatacja samochodu  43.902,82 
� Odpis na ZFŚS     9.440,59 
� Szkolenie pracowników    2.550,00 
� Ubezpieczenie uczestników      967,00 
� Ubezpieczenie mienia    1.300,00 
� Kieszonkowe   37.894,77 
� Usługi pozostałe        915,48 
� Wycieczki       4.344,89 

RAZEM     119.736,64 
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VI Działalno ść Integracyjnego Centrum Aktywno ści „Nadzieja 
śycia” w Inowrocławiu 
 

1. Opis merytoryczny 

W Integracyjnym Centrum Aktywności „Nadzieja śycia” Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej prowadzone są dwie formy działalności: ośrodek wsparcia 
dziennego dla osób niepełnosprawnych i świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci 
i młodzieŜy. 

A. Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 

Zajęcia o profilu plastycznym dla osób niepełnosprawnych odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zajęcia były prowadzone 
przez instruktora terapii, który zachęcał uczestników zajęć do wyzwolenia 
kształtującej się osobowości, pozwalającej na uzewnętrznienie emocji postawy 
twórczej. Stosując zindywidualizowane bodźcowanie wyzwalano twórczą 
wyobraźnię. RóŜnorodność działań plastycznych, poetyckich, teatralnych 
pozwoliła na osiągnięcie oryginalnych i niepowtarzalnych prac. Wspólne 
przeŜywanie sztuki, kontakty z twórcami i animatorami posługującymi się 
językiem sztuki i symbolami pozwoliło osobom niepełnosprawnym na łamanie 
barier, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Działalność 
plastyczna dała uczestnikom zajęć nieskrępowaną moŜliwość wyboru postaw 
twórczych: sztuka stała się sferą nowych moŜliwości, wartością kulturową, a 
takŜe pozytywnie umotywowała wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi w 
relacji twórca – odbiorca. 

Miniony 2005 rok przyniósł wymierne sukcesy w postaci: 

� współpracy z Muzeum im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która 
pozwoliła na fachowe wzbogacenie wiedzy na temat naszego regionu 
poprzez: wystawę prac wielkanocnych, uczestnictwo w prelekcji na temat 
obrzędowości okresu wielkanocnego, uczestnictwo w wystawach takich 
jak Sztuka ludowa Kujaw, 

� zorganizowania oraz uczestniczenia w wystawach plastycznych 
połączonych z kiermaszem w sanatoriach Metalowiec 70, Modrzew, 

� zorganizowania warsztatów tkackich, 
� pleneru rzeźbiarsko-ceramicznego w Fundacji Piękniejszego Świata w 

Skłudzewie, 
� współpracy z Towarzystwem Wzajemnej Pomocy – FLANDRIA - 

Olimpiada dla osób niepełnosprawnych 
� uczestnictwa w konkursie recytatorskim w Siemionkach, 
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� uczestnictwa w III Przeglądzie twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych w Gnieźnie, 

� uczestnictwa w uroczystości 20 rocznicy działalności biblioteki dla osób 
niepełnosprawnych ( nasza uczestniczka Karolina Wojnarowicz zdobyła I 
miejsce w konkursie literackim), 

� uczestnictwa w II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 
� uczestnictwa w zawodach sportowych zorganizowanych przez 

Gimnazjum nr2. 

Oprócz tego miały miejsce zajęcia wewnątrz placówki, z czego na szczególną 
uwagę zasługują : 

� współpraca z Medycznym Studium Zawodowym w Inowrocławiu, która 
zaowocowała drugi rok z rzędu przydzieleniem do naszej placówki 
praktykantów z wydziału Instruktora Terapii Zajęciowej; w naszej 
placówce odbył się egzamin dyplomowy – praktyczny, 

� utrwalanie wiedzy szkolnej – ćwiczenia ortograficzne i matematyczne, 
� turniej zabaw logicznych i zabaw sportowych na wesoło prowadzony 

przez praktykantów MSZ - II roku instruktor terapii zajęciowej, 
� zajęcia sportowe i korekcyjne na sali gimnastycznej, 
� zajęcia relaksacyjne przy muzyce. 

B. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieŜy 

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Rąbin zostało powierzone 
CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej przez Urząd Miasta Inowrocław w 
wyniku otwartego konkursu ofert od lutego 2005 roku. 

Świetlica działa codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 
popołudniowych od godz. 13.00 do godz. 19.00. W tym czasie prowadzone są 
zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w wieku 10-18 lat. Są one prowadzone przez 
dwóch pedagogów oraz psychologa. W zajęciach biorą udział takŜe nauczyciele-
wolontariusze, którzy pomagają podopiecznym w odrabianiu zadań domowych. 
Pani psycholog prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne (indywidualne i 
grupowe). 

Dla urozmaicenia zajęć – oprócz zajęć typowo umysłowych - organizowane są 
równieŜ zajęcia fizyczne na sali gimnastycznej, basenie oraz ściance 
wspinaczkowej. MłodzieŜ uczestniczy w warsztatach plastycznych oraz 
zajęciach kulturalnych na terenie Ośrodka. Uczestnicy w miarę moŜliwości 
otrzymywali posiłek w postaci podwieczorku, który był dofinansowywany przez 
Urząd Marszałkowski – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz przez 
Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Świetlica współpracuje z rodzicami, 
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pedagogami i wychowawcami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi. Raz w 
tygodniu odbywa się dyŜur psychologa oraz wychowawców dla rodziców 
uczestników zajęć. Co miesiąc odbywają się spotkania zespołu do spraw 
okresowej oceny sytuacji dziecka, na których opracowywane są indywidualne 
plany pracy wychowawczej poszczególnych wychowanków oraz poruszane są 
bieŜące sprawy świetlicy. Regularnie prowadzone są takŜe zajęcia 
profilaktyczne. 

Poza zajęciami w placówce nasi uczestnicy mieli moŜliwość uczestniczenia w 
róŜnego rodzaju konkursach, zajęciach:  

� udział w Przeglądzie Świetlic w MłodzieŜowym Domu Kultury 
„Pszczółka” w Inowrocławiu, 

� udział w festynie z okazji Dnia Dziecka w Mątwach zorganizowanym 
przez Ośrodek Profilaktyki Wczesnej Terapii UzaleŜnień i Opieki nad 
Nietrzeźwymi w Inowrocławiu, 

� udział w dyskotece z okazji Dnia Dziecka, 
� zajęcia wakacyjne w świetlicy: dyskoteka z okazji zakończenia roku 

szkolnego, wyjazd na festyn do Kruszwicy/Złocienia, plaŜowanie w 
Kruszwicy, dyskoteka wakacyjna, wyjazd do Torunia, plaŜowanie w 
Janikowie, 

� 14.08.05-26.08.2005 - kolonie w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Jabłonowa 
Pomorskiego współfinansowane przez Urząd Marszałkowski - 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz przez Urząd 
Miasta Inowrocław: wycieczka do Jabłonowa Pomorskiego, wycieczka do 
Brodnicy, wycieczka do Golubia-Dobrzynia i Rywałdu. 

2. Dane statystyczne 

W Integracyjnym Centrum Aktywności „ Nadzieja Ŝycia” z zajęć skorzystało: 

A. w ośrodku wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych - ok. 20 osób 
niepełnosprawnych z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem 
niepełnosprawności, 

B. w świetlicy socjoterapeutycznej - ponad 20 dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych, współpraca z rodzinami podopiecznych. 

3. Stan zatrudnienia 

Robert Krüger  kierownik 

Iwona Lewandowska   instruktor terapii zajęciowej 
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Katarzyna Kubicka     instruktor terapii zajęciowej (1/2 etatu) 

      01.02 – 31.08.2005 

Anna Majewska            wychowawca świetlica socjoterapeutyczna 

      od 01.02.2005 

Marta Zaremba           wychowawca świetlica socjoterapeutyczna (1/2 etatu) 

      01.02 – 31.08.2005 

Małgorzata Matuszak     wychowawca świetlica socjoterapeutyczna 

      od 07.11.2005 

Alina Woźniak       psycholog (1/2 etatu) 

      od 15.03.2005 

StaŜyści 

Sławomir Lach – wychowawca świetlica socjoterapeutyczna 

4. Inwestycje 

� Remont łazienek, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie.  

� Przystosowanie sali pod projekt na świetlicę socjoterapeutyczną. 
� Nowy sprzęt do terapii i rehabilitacji – kozetka, drabinki, wałki, piłki, 

wyrzynarka stołowa. 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 otrzymaliśmy pomoc rzeczową dla podopiecznych w postaci 
produktów Ŝywnościowych, ubrań, maskotek, gier na łączną kwotę: 5 890,65 zł . 

6. Plany na kolejny rok 
OBSZAR CEL ZASOBY 

Arteterapia Poszerzanie zdolności Materiały plastyczne: 
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manualnych uczestników 
poprzez naukę podstawowych 
czynności z zakresu szycia, 
tkactwa, haftu, prac 
plastycznych. 

Tworzenie prac przez 
uczestników warsztatów na 
wystawy, konkursy.              

Warsztaty tkackie 

darowizny, 
pozyskane z 
projektów 

 

 

Administracja- 
działanie 

Poprawa komunikacji 
wewnętrznej w placówce 

Organizowanie 
zebrań z 
pracownikami 

Placówka – rodzina – 
szkoła – pracownicy 
socjalni 

Komunikacja z zewnętrznym 
otoczeniem placówki przez sieć 
przepływu informacji i 
wzajemnej pomocy 

Współpraca z 
jednostkami 
zewnętrznymi np. 
szkoła, poradnia 

Sport Poprawa kondycji fizycznej 
wychowanków poprzez 
prowadzenie zajęć: wychowanie 
fizyczne, pływanie 

Umowa z OSiR, 
Finansowane przez 
projekt: sala 
gimnastyczna i basen 

Rehabilitacja Poprawa samopoczucia i 
sylwetki uczestników terapii 
zajęciowej poprzez zajęcia 
rehabilitacyjne 

Sprzęt 
rehabilitacyjny, 
pozyskiwanie 
nowego sprzętu 
przez projekty 

Turystyka i rekreacja Plener osób niepełnosprawnych 

Wypoczynek letni dzieci i 
młodzieŜy z świetlicy świetlicy 
socjoterapeutycznej 

Finansowane z 
projektów 

Pozyskiwanie środków 
na działalność ICA 

Pisanie projektów, składanie w 
odpowiednich instytucjach, 
sprawozdania 

Współpraca z 
koordynatorem ds. 
programów 

Edukacja uczestników Podniesienie poziomu wiedzy Pracownicy – 
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świetlicy 
socjoterapeutycznej 

oraz świadomości na temat 
znaczenia wykształcenia w 
dorosłym Ŝyciu człowieka 

wychowawcy, 
psycholog. 

Rodzina, 
wolontariusze 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 76.106,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe (Kuj.-Pom. Urząd Woj.  - Bydgoszcz, Urząd 

Marszałkowski - Bydgoszcz) 
13.740,00 

    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe 7.056,00 
        - gminne 55.310,00 
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy  
Darowizny finansowe 51.619,94 

-          indywidualne, firmy 247,20 
-          środki Caritas 51.372,74 

Opłaty uczestników programu  
Inne (jakie)  

Suma: 127.725,94 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 5.690,65 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  60.282,46  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 12.076,73  
Zakup art. spoŜywczych 10.247,39 5.145,65 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

  

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

8.734,69 545,00 

Usługi materialne   
Usługi niematerialne 35.323,12  
ZuŜycie energii, wody, gazu   

Delegacje słuŜbowe 1.061,55  
Inne (jakie)    

Suma 127.725,94 5.690,65 
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VII Działalno ść Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie 
 

1. Opis merytoryczny 

Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi i udziela wsparcia osobom, rodzinom i 
społecznościom będącym ofiarami przemocy lub  znajdującym się w innej 
sytuacji kryzysowej  w celu zapobiegania powstaniu  lub pogłębianiu się 
dysfunkcji tych osób. Do zadań Ośrodka naleŜy: 

� opracowywanie i wdraŜanie  elastycznego, wielowymiarowego systemu 
udzielania szybkiej i skutecznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętych 
kryzysem, 

� koordynowanie wszelkich działań związanych z interwencjami 
kryzysowymi na terenie działania, 

� współpraca ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz osób i rodzin 
dotkniętych kryzysem , 

� świadczenie skutecznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, 
� prowadzenie treningów umiejętności społecznych, 
� prowadzenie krótkoterminowej terapii ofiar i sprawców, 
� prognozowanie pomocy długofalowej, 
� działalność edukacyjna, profilaktyczna i wydawnicza, 
� monitorowanie wszelkich działań prowadzonych przez Ośrodek i ewaluacja 

danych. 

Ośrodek podejmuje działania na rzecz zminimalizowania następstw 
doświadczanej przemocy  fizycznej i psychicznej poprzez: 

� udzielenie specjalistycznej pomocy osobom, które w sposób nagły znalazły 
się w sytuacji kryzysowej 

� przywrócenie równowagi psychicznej, 
� przywrócenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  
� zredukowanie leku, 
� podniesienie świadomości prawnej, 
� wyuczenie zachowań asertywnych, 
� zaspokojenie potrzeb poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, 
� stworzenie warunków wychodzenia z trudnych sytuacji, 
� powrót do środowiska, 
� otwartość na poszukiwanie pomocy, 
� zapewnienie podstawowych Ŝyciowych potrzeb. 
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Ośrodek stara się stworzyć w powiecie kompetentne miejsce, w którym osoby i 
rodziny znajdujące się w kryzysie  uzyskają wielokierunkową pomoc i wsparcie, 
zapewnienie tymczasowego, bezpiecznego miejsca schronienia dla osób i rodzin 
w kryzysie  współpracując z całym środowiskiem powiatu . 

2. Dane statystyczne 

Udzielono  167 konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych 
i prawnych, w  tym:  

� Pedagogicznych   52 
� Psychologicznych   40 
� Terapeutycznych   48 
� Prawnych    27 

 Psycholog zatrudniony w OIK prowadzi systematyczną pracę terapeutyczną:  

� w Strzelnie     z 40 osobami 
� w Dąbrowie    z 12 osobami 
� w Jeziorach Wielkich   z   7 osobami      

Terapeuta ds. uzaleŜnień i przemocy prowadzi stałą terapię z 48 osobami                                
(w tym 4 osoby z wyraźnie rozpoznanymi zachowaniami suicydalnymi).   

W części hostelowej udzielono schronienia 13 osobom (beneficjenci przebywali 
w OIK od 2 do 12 dni). 

3. Stan zatrudnienia 

Dariusz Chudziński   kierownik (1/8 etatu) 

Katarzyna Ziółkowska  Pracownik socjalny (1/2 etatu) 

      od 01.10. do 31.12.2005 

Pracownicy kontraktowi (1 terapeuta ds. uzaleŜnień i przemocy, 1 psycholog, 
osoby pełniące dyŜur: pedagodzy, prawnik, pracownik socjalny, socjolog, 
policjant- 10 osób). 

W palcówce pełniony jest systematyczny dyŜur kuratora kuratorskiej SłuŜby 
Sądowej Sądu Rejonowego w Mogilnie. Ośrodek współpracuje z personalnie 
wyznaczonym do prowadzenia postępowań z zakresu przemocy domowej 
prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Mogilnie. 
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4. Inwestycje 

Prace związane z funkcjonowaniem Ośrodka: 

� zabezpieczono gromadzone ewidencje poprzez wyposaŜenie ośrodka w 
kasę pancerną, niszczarkę do dokumentów, 

� doposaŜono placówkę w meble i sprzęt kuchenny, 
� usprawniono pracę placówki poprzez podłączenie usługi internetowej 

oraz zakupienie programu WORD oraz Norton AntiVirus,   
� ukończono budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
� zamontowano rolety antywłamaniowe w oknach ośrodka oraz zamki 

atestowane w drzwiach wejściowych i wewnętrznych. 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W 2005 roku otrzymane darowizny miały charakter Ŝywnościowy. 
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6. Plany na kolejny rok 
 

OBSZAR CEL ZASOBY 

Rozszerzenie świadomości prawnej 
beneficjentów OIK poprzez opracowanie i 
opublikowanie plakatu reklamującego 
ofertę OIK 

Środki własne 

Rozszerzenie świadomości prawnej 
beneficjentów OIK poprzez opracowanie i 
opublikowanie wspólnie z Prokuratura 
Rejonową w Mogilnie broszury 
informującej o zakresie, formach i 
metodach usług świadczonych ofiarom 
przemocy 

Środki własne 
 
 

DZIAŁALNO ŚĆ 
PREWENCYJNA 

 
 Rozszerzenie świadomości społeczności 

lokalnej na temat płodowego uzaleŜnienia 
alkoholowego poprzez realizację programu 
„Mamo nie pij” 

Środki pochodzące z 
realizacji programu 
ogłoszonego przez 
Urząd 
Marszałkowski, 
posiadane zasoby 
ludzkie 

Utworzenie przy OIK Centrum 
Wolontariatu Caritas A.G powiatu 
mogileńskiego 

Zasoby ludzkie, baza 
lokalowa i 
administracyjna 

PRACA 
PLACÓWKI Poszerzenie oferty placówki o prowadzenie 

terapii rodzin, poprzez wyposaŜenie jej w 
środki niezbędne do realizacji tego zadania 

Dotacja z budŜetu 
skarbu państwa, 
posiadane zasoby 
ludzkie, baza 
lokalowa 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 43.000,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe 12.000,00 
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe 31.000,00 
        - gminne  
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy  
Darowizny finansowe  

-          indywidualne, firmy  
-          środki Caritas 7.488,72 

Opłaty uczestników programu  
Inne (jakie)  

Suma: 50.488,72 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 3.941,00 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  32.713,56  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 990,84  
Zakup art. spoŜywczych 799,01 3.941,00 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

  

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

11.949,73  

Usługi materialne 1.846,46  
Usługi niematerialne 2.093,80  
ZuŜycie energii, wody, gazu   

Delegacje słuŜbowe   
Inne (jakie) ZFŚŚ 95,32  

Suma 50.488,72 3.941,00 
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VIII Działalno ść Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra” w 
Chodzie Ŝy 
 

1. Opis merytoryczny 

Obecnie do świetlicy uczęszcza 37 dzieci w wieku od 7 – 16 lat w godz. od 
12.30 – 18.30. Od września 2004r. roku świetlica zmieniła swój profil działania. 
Dzieci są podzielone na trzy grupy pod opieką trzech wychowawców. Opiekę 
nad dziećmi sprawują siostry Serafitki oraz nauczyciele szkół chodzieskich w 
charakterze wolontariuszy. Praca w świetlicy nie ogranicza się tylko do pomocy 
w odrabianiu lekcji i wydawaniu posiłków, ale równieŜ do organizowania czasu 
wolnego. Wspólnie gramy w siatkówkę, piłkę noŜną oraz inne zabawy na 
świeŜym powietrzu. DuŜym zainteresowaniem cieszą się działające koła 
zainteresowań w naszej świetlicy: plastyczne, muzyczne, teatralne; w planie 
sportowe – piłka noŜna.  

Organizujemy równieŜ krótkie inscenizacje z okazji Świąt, zwyczajów i tradycji 
polskich: BoŜe Narodzenie, Wielkanoc, Andrzejki, Św. Mikołaj, Dzień Matki i 
Ojca, Dzień Chłopaka i inne. Niektóre z nich przedstawiają dzieci w Domu 
Pomocy Społecznej, ucząc się w ten sposób szacunku do podeszłego wieku.  

Poza tym staramy się równieŜ zorganizować dzieciom wolny czas w czasie ferii 
zimowych i wakacji. Wychowankowie wyjeŜdŜają na kolonie. Tego roku dzięki 
kilku sponsorom udało się wyjechać z dziećmi na dwa tygodnie do Sulęczyna – 
Pojezierze Kaszubskie oraz na wycieczki do Łeby i do Trójmiasta. Natomiast  
pozostałe dni w czasie ferii i wakacji dzieci  spędzały  w świetlicy, 
wykorzystując ten czas na kulturę fizyczną, zajęcia rekreacyjne, plaŜowanie i 
kąpiel w jeziorze, rozwijały zainteresowania plastyczne, spędzaliśmy mile czas 
przy ognisku, organizowaliśmy podchody, dyskoteki i inne.  W czasie ferii i 
wakacji w świetlicy dzieci otrzymywały trzy posiłki: śniadania, obiady i 
podwieczorki. Wszystko to ma na celu: 

� zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka; 
� prowadzenie z dziećmi pracy psychologicznej i socjalnej w celu 

kształtowania postaw społecznie poŜądanych; 
� udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu kłopotów w nauce; 
� rozwijanie zainteresowań; 
� w miarę moŜliwości zaopatrzenie w odzieŜ; 
� zapewnienie dzieciom posiłków zgodnie z porą dnia. 
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Szczegółowy kalendarz działalności świetlicy 

styczeń 

� 08.01.- zabawa karnawałowa 
� 29.01.- Dzień Babci i Dziadka – Ŝyczenia dla dziadków z krótkim 

przedstawieniem, kawą i zabawą z wnukami,     

luty 

� 31.01 – 11.02. -  ferie w miejscu; zajęcia: 

� kurs nauki pływania w pływalni „Delfin” 
� zajęcia sportowe w szkole nr 1 
� filmy w ChDK i na wideo w świetlicy 
� Dzień rekreacji urządzony przez dyrektora pływalni  
� „Delfin” /mi ędzy innymi: róŜne konkursy, występ  
� Clowna, ciepłe kiełbaski na świeŜym powietrzu, 
� gry na komputerach 
� bal przebierańców, zabawa karnawałowa, 

� 05.02. - wizyta ks. abpa Henryka Muszyńskiego, ks. dyrektora  Jacka  
Dziel i ks. Mirosława Jasińskiego kapelana ks. Arcybiskupa, 

marzec  

� piątki – udział w Drodze KrzyŜowej /jeden raz prowadzona była Droga  
KrzyŜowa przez dzieci ze świetlicy, 

� robienie kartek świątecznych 
� 2, 3 i 7 marca, zebranie z wychowawcami klas ze szkół, pedagogami 

szkolnymi i kuratorami 
� próby przedstawienia pt. „Znak KrzyŜa  
� 13 i 20 marca, dzieci wystąpiły w ChDK z przedstawieniem pt. „Znak 

KrzyŜa” 
� 23.03. świętowanie Poranka Wielkanocnego – „święconka” i „zajączek”; 

udział wzięli: ks. proboszcz Władysław Kaźmierczak, ks. Dyrektor Jacek 
Dziel, kierownik PCPR p. Arletta Gall, przedstawiciele MOPS 
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kwiecień  

� 08.04.   dyskoteka 
� 12.04.   spotkanie z rodzicami 
� 24.04.   spotkanie z policjantem 
� próby spektaklu „Witaj Majowa Jutrzenko” 

maj  

� 03.05.  przedstawienie na rynku w ChodzieŜy pt. „Witaj Majowa 
Jutrzenko” 

czerwiec 

� 05.06.  z okazji Dnia Dziecka całodniowa wycieczka do Zbyszewic gdzie 
miały miejsce róŜne atrakcje dla dzieci, 

� 07.06. wspólnie z rodzicami obchodziliśmy Dzień Matki i Ojca /dzieci 
przygotowały inscenizację z tej okazji, po której był skromny 
poczęstunek/, 

� 24.06. uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 
� 27.06. wypoczynek letni /początek/ 

lipiec   

� 02.07.- 29.07. wypoczynek letni w miejscu to czas spędzony na plaŜy w  
„Łazienkach Chodzieskich”, spacery do lasu, podchody, zabawy 
sportowe, róŜne konkursy i inne atrakcje 

sierpień  

� 31.07. -13.08  kolonie w Sulęczynie na Pojezierzu Kaszubskim 
� 3 sierpnia wycieczka do Łeby, 
� 10 sierpnia wycieczka do Trójmiasta 
� 13.08. - powrót z kolonii  
� 16.08. - 31.08. wypoczynek w miejscu z róŜnymi atrakcjami 

wrzesień 

� - początek roku szkolnego – pomoc w lekcjach 
� - zebranie z wychowawcami grup i wolontariuszami 
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październik 

� 08.10. dyskoteka z okazji dnia chłopaka 
� 13.10. zebranie z rodzicami 
� wspólny róŜaniec: kilkakrotnie w kościele, w kaplicy sióstr i na boisku 

listopad  

� 02.11. wspólna modlitwa na cmentarzu 
� 25.11. zebranie z rodzicami – referat pt. „Zapobieganie agresji” p. Anna 

Charko 
� 26.11. zabawa andrzejkowa 
� 22.11; 24.11; i 29.11. - zebranie z wychowawcami klas, pedagogami 

szkolnymi i kuratorami 
� robienie kartek świątecznych pod kierunkiem p. Cecylii Tadej 
� rozprowadzanie kartek świątecznych /trzy niedziele/ przed kościołem św. 

Floriana – dochód przeznaczony na wakacje dla dzieci  

grudzień      

� próby jasełek 
� 05.06. dzień św. Mikołaja – dzieci obdarowane prezentami 
� wystawa kartek BoŜonarodzeniowych w MDK 
� 22.12. Wigilia – program przedstawiał się następująco: 

� jasełka pt. „Za gwiazdą” w DPS, Ŝyczenia i łamanie się opłatkiem, 
� Wieczerza Wigilijna w świetlicy 
� „gwiazdor” z paczkami 
� w Wigilii udział wzięli: ks. dyrektor „Caritas” – Jacek Dziel, ks. 

proboszcz Władysław Kaźmierczak, p. burmistrz Władysław 
Nowaczyk, p. kierownik PCPR – Arleta Gall, przedstawiciele 
MOPS, dyrektor DPS – p. Ireneusz Kiełczawa oraz inni zaproszeni 
goście. 

W ChodzieŜy ma miejsce 20% bezrobocie. Stąd bardzo waŜne jest i cenione 
przez tutejsze środowisko jak i Urząd Miasta prowadzenie przez siostry 
Świetlicy Środowiskowej dla dzieci. Zbierają się w niej dzieci i młodzieŜ z 
rodzin niezamoŜnych,  patologicznych, z problemami alkoholowymi oraz z 
rodzin przeŜywających róŜnego rodzaju kryzysy. Świetlica jest dla nich często 
„drugim domem” w którym chcą znaleźć miłość, Ŝyczliwość, serdeczność i 
ciepło, a przede wszystkim chcą być dostrzegane i doceniane. Dzięki pomocy 
wolontariuszy, szczególnie nauczycieli, dzieci robią postępy w nauce.  
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Świetlica współpracuje z Urzędem Miasta, policją, sądem, z Centrum Pomocy 
Rodzinie – efekty współpracy są zadawalające. 

Zdajemy sobie sprawę, Ŝe aby świetlica mogła w pełni spełniać swe zadania 
musimy współpracować z rodzicami. W połowie września w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze przy skromnym poczęstunku zostało zorganizowane spotkanie z 
nimi. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa rodziców.  Zostali oni zapoznani z 
ogólnymi zasadami funkcjonowania świetlicy, planem pracy oraz wysłuchali 
referatu na temat: Roli komunikacji w procesie wychowania, tzn. jak rozmawiać 
z dzieckiem; wygłoszonym przez p. mgr Annę Charko. W minionym roku miały 
miejsce dwa takie spotkania. ZaleŜy nam bowiem na bliŜszym poznaniu 
„naszych dzieci” i ich rodzin oraz uświadomieniu, Ŝe świetlica nasza jest 
miejscem otwartym i kaŜde dziecko znajdzie w niej pomoc, w której są 
realizowane zadania opiekuńczo – wychowawcze. Odbyły się teŜ zebrania z 
przedstawicielami PCPR, MOPS, kuratorami, pedagogami szkolnymi i 
wychowawcami. Zebrania z wychowawcami mają na celu pomoc w poszerzeniu 
wiedzy naszych wychowanków oraz podniesienie ich ocen. Mówiąc językiem 
szkolnym mają teŜ miejsce tzw. Rady Pedagogiczne z wychowawcami i 
nauczycielami świadczącymi swą pomoc w świetlicy. 

2. Dane statystyczne 

Do Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra” w ChodzieŜy w ciągu 2005 roku 
uczęszczało ok. 37 dzieci. Od września 2005 roku uczęszcza do świetlicy 32 
dzieci oraz 5 byłych wychowanków w charakterze „starszego brata i starszej 
siostry”. Dzieci uczęszczały do świetlicy we wszystkie dni robocze całego roku. 
KaŜdego dnia wychowankowie otrzymywali posiłki zgodnie z porą dnia tj. 
podwieczorek i kolację. 

3. Stan zatrudnienia 

Opiekę nad dziećmi sprawują 2 siostry serafitki: 

� s. Jadwiga Wleklińska  kierownik (1/2 etatu) 
� s. Barbara Meyer          wychowawca (1 etat) 

oraz osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy: 

� p. Hanna Wekwert                   staŜysta /pół roku/ 
� p. Dominika Górska       przygotowanie do zawodu pr. socjalnego 
� p. Ewa Kowalczyk          przygotowanie do zawodu pr. socjalnego 
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Praca zatrudnionych pracowników wspierana jest systematyczną pracą 
wolontariuszy: trzech sióstr (jedna z nich pracuje jako kucharka) i pięciu 
nauczycieli. 

4. Inwestycje 

W minionym roku dokonano modernizacji aneksu kuchennego i sanitariatów, 
wymalowano wszystkie sale zajęć dla dzieci. 

Zakupiono i zaopatrzono świetlicę w następujące pomoce: 

sale 

� podłączono internet 
� drukarkę laserową 
� podłączono skaner /dar ks. Proboszcza Władysława Kaźmierczaka/ 
� biurko 

kuchnia 

� dwie szafy 
� szafkę pod zlewozmywak 
� kuchenkę gazowo-elektryczną 
� maszynkę do krojenia chleba, wędlin itp. 

sanitariaty 

� trzy umywalki z bateriami 
� dwie muszle VC 
� dwa sedesy 
� dwa kaloryfery /VC chłopców i personelu/ 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 otrzymaliśmy pomoc rzeczową dla podopiecznych w postaci 
następujących produktów:        

� Ŝywność z programu PEAD  23.371,22 PLN 
� ksiąŜki          774,00 PLN  
� zabawki            76,00 PLN    
� pieczywo       3.000,00 PLN 

Łączna kwota darowizn rzeczowych wynosiła 27.221,22 PLN. 
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6. Plany na kolejny rok 
 

 OBSZAR CELE DZIAŁALNOŚCI 
ŚRODOWISKOWEJ 

 ZASOBY 

Rodzina i dzieci działalność świetlicy na rzecz 
dziecka i rodziny 

doświadczenie kierownika, 
wychowawcy, współpraca z 
rodzicami 

Wychowankowi
e dotknięci 
ubóstwem 

Redukcja zewnętrznych przejawów 
ubóstwa (podstawowe braki w 
zakresie wyŜywienia, częściowo 
odzieŜy) 

posiłki zgodnie z porą dnia, 
szukanie darczyńców odzieŜy 

Wychowankowi
e  mający 
problemy z 
nauką 

Redukcja deficytów edukacyjnych 
(szczególnie w zakresie realizacji 
programu szkolnego) 

wychowawcy, wolontariusze, 
nauczyciele przedmiotowcy, 
współpraca ze szkołą  

 MłodzieŜ i 
dzieci 
wykazująca 
deficyty 
emocjonalne 

Redukcja deficytów emocjonalnych 
(wsparcie w zakresie 
podstawowych trudności 
dotyczących funkcjonowania w 
środowisku rodzinnym i 
rówieśniczym) 

 wychowawcy, wolontariusz po 
studiach - kierunek resocjalizacja 

Wychowankowi
e z problemami 
wychowawczym
i 

Redukcja deficytów 
wychowawczych (uczenie postaw 
społecznie poŜądanych) 

Wychowawcy,  współpraca z 
pedagogami szkolnymi, 
kuratorami  

Wychowankowi
e wykazujący 
zainteresowania 
w danej 
dziedzinie 

Rozwój zainteresowań 
kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, turystycznych oraz 
talentów i umiejętności 
praktycznych 

Nauczyciele – wolontariusze 
prowadzący kółka zainteresowań 

  CELE DOTYCZĄCE 
STANDARDU 
WYPOSAśENIA 
PLACÓWKI 

  

Budynek Zapewnienie dzieciom 
odpowiednich warunków pobytu  w 
świetlicy 

� rozbudowa budynku świetlicy 
� dobudowa sali, szatni i biura 
� powiększenie jednej sali 

Poszukiwanie sponsorów 

Wykorzystanie własnych 
materiałów 

Boisko Bezpieczny teren zabaw dla dzieci Środki na kupno i załoŜenie siatki 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 39.999,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe  
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe  
        - gminne 39.999,00 
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy  
Darowizny finansowe 64.722,59 

-          indywidualne  
-          firmy 26.655,95 
-          środki Caritas 38.066,64 

Opłaty uczestników programu  
Inne (jakie)   

Suma: 104.721,59 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 27.221,22 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  21.252,50  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 4.122,10  
Zakup art. spoŜywczych 29.344,91 26371,22 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

 
 

 

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

 
9.331,72 

 
850,00 

Usługi materialne 32.480,59  
Usługi niematerialne 2.346,55  
ZuŜycie energii, wody, gazu 4.743,34  

Delegacje słuŜbowe   
Inne (jakie) ZFŚS 
 

1.099,88 
 

 

Suma 104.721,59 27.221,22 
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IX Centrum Pomocy Bli źniemu w Gnie źnie 
 

1. Opis merytoryczny 

Centrum Pomocy Bliźniemu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 2005 roku 
realizowała zadania głównie na pięciu płaszczyznach: 

� Pomoc materialna osobom potrzebującym oraz instytucjom. 
� Stołówka dla bezdomnych i ubogich. 
� Koordynowanie programu PEAD – Ŝywność dla ubogich. 
� Resocjalizacja osób skazanych. 
� Akcja pieczywo 

A. Pomoc materialna 

Działalność ta opiera się o „Program Meble”, który jest skierowany do osób 
najbardziej potrzebujących tego produktu. Z terenu miasta Gniezna i jego okolic 
prowadzimy zbiórkę mebli, sprzętu AGD/RTV oraz odzieŜy od osób 
prywatnych oraz wielu zaprzyjaźnionych firm i instytucji. 

Odbywa się to przez zgłoszenie do nas telefonicznie lub osobiście chęci 
przekazania tego typu rzeczy. Zebrane meble poddawane są renowacji oraz 
drobnym naprawom przez osoby skazane zatrudnione na podstawie umowy z 
zakładem Karnym w Gębarzewie. Wyremontowane meble trafiają na magazyn, 
gdzie jest moŜliwość obejrzenia i wybrania czegoś dla siebie. Warunkiem 
korzystania z magazynów Centrum Pomocy Bliźniemu jest wypełniony druk 
dostępny w naszej placówce przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub 
Parafię, na podstawie którego wystawiona zostaje „Karta Potrzebującego”. 
Odbiorem mebli zajmujemy się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 14.00.  

B. Stołówka dla bezdomnych i ubogich 

Stołówka – jest miejscem, gdzie – na podstawie umowy z Urzędem Miasta w 
Gnieźnie - wydawane są kaŜdego dnia gorące posiłki osobom tego najbardziej 
potrzebującym w godzinach od 13.30 do 14.30. W 2005 roku korzystało z tej 
formy pomocy  około 100 osób dziennie. Podstawą  do korzystania z tej formy 
pomocy jest decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gnieźnie. 

C. Koordynowanie Programu PEAD 
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Centrum Pomocy Bliźniemu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, podobnie jak 
w latach ubiegłych, przystąpiła do unijnego Programu PEAD, który w Polsce 
jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego. Program PEAD to: 
„Dostarczanie nadwyŜek Ŝywności najuboŜszej ludności Unii Europejskiej”.  

Całość nadwyŜek Ŝywności dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej została 
podzielona w następujący sposób: 

 ASORTYMENT  PLACÓWKI   PZC  

 - ryŜ    - 20 000 kg   - 57 500 kg 

 - mleko UHT  - 50 000 kg   - 230 000 kg 

 - ser topiony  - 5 000 kg   - 5 750 kg 

 - ser Ŝółty   - 4 000 kg   - 3 835 kg 

 - mąka   - 13 800 kg   - 21 250 kg 

 - makaron   - 5 000 kg   - 6 750 kg 

W 2005 roku Centrum Pomocy Bliźniemu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
została koordynatorem akcji na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
Archidiecezji Poznańskiej oraz Diecezji Kaliskiej. Pomoc ta udzielana jest 
osobom, które kwalifikują się na podstawie art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej 
z dnia 12 marca 2004r. 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ustaliła wzór i zasady sprawozdawczości – 
listy osobowe zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (jeśli 
jest to moŜliwe) oraz rodzaj i ilość otrzymanej Ŝywności w ramach Programu. 
Przydział ilościowy dla poszczególnych Placówek został wykonany na 
podstawie charakteru działalności Placówki oraz liczby podopiecznych, 
natomiast Zespołów Parafialnych Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej został 
wykonany na podstawie liczby parafian. 

D. Resocjalizacja osób skazanych przez sąd 

Wszystkie działania placówki moŜliwe są dzięki skazanym zatrudnionym na 
podstawie umowy z Zakładem Karnym w Gębarzewie, osoby te są 
zaangaŜowane w „Program Meble” i w ramach procesu resocjalizacji pracują na 
rzecz naszej placówki wykonując prace stolarsko - renowacyjne zebranych 
mebli. W pracach tych uczestniczą osoby o ograniczonej wolności, które zostały 
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skierowane do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na wykonanie określonej 
ilości prac społecznie uŜytecznych. 

E. „Akcja pieczywo” 

Prowadzona jest równieŜ przez nas „Akcja pieczywo”, która polega na zbiórce 
niesprzedanego pieczywa z Gnieźnieńskich piekarni. Zebrane przez nas 
pieczywo codziennie zostaje rozwoŜone do parafii, Świetlicy Środowiskowej, 
Placówki Opiekuńczo-wychowawczej, parafialnych zespołów Caritas, gdzie 
dalej zostaje ono wydane podopiecznym i parafianom potrzebującym takiej 
pomocy. 

2. Dane statystyczne 

� zarejestrowanych i korzystających z pomocy materialnej - 838 osób 
� około 100 korzystających miesięcznie z gorących posiłków 
� w ciągu roku wydano 29.468 posiłków, (średnio kaŜdego dnia 80,7); 

skorzystało z nich 24.812 osobodni (średnio na osobę 1,2 posiłku) 
� łączna ilość Ŝywności przekazanej z programu PEAD - 1.019.738 kg 
� łączna ilość podopiecznych korzystających z programu PEAD-337.500 

osób 
� w CPB pracowało 14 osób pozbawionych wolności i 77 osób o 

ograniczonej wolności; ci ostatni przepracowali dla Centrum Pomocy 
Bliźniemu i całej Caritas AG 7.816 godzin 

3. Stan zatrudnienia 
L.
P 

NAZWISKO I 
IMIĘ 

STANOWIS
KO 

ZATRUDNI
ENIE 1.01.05 

PRZYJĘCIE ZWOLNIENI
E 

STAN NA 
31.12.05 

 1.  Grzegorz 
Gawałkiewicz 

Kierownik tak 02.05.2003 22.09.2005 Nie 

2. Michał 
Ziemkiewicz 

Kierownik nie 22.09.2005 21.11.2005 Nie 

3. Dawid 
Krówczyński 

Kierowca 

Kierownik 

nie 01.02.2005 

21.11.2005 

 Tak 

4. Robert Nowak Obsługa 
wózka 
widłowego 

nie 07.07.2005  Tak 

5. Maciej 
Marcinkowski 

magazynier nie 15.06.2005 

0,79 etatu 

 Tak 

6. Ilona Wojewoda  Kucharka  tak    Tak 
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L.
P 

NAZWISKO I 
IMIĘ 

STANOWIS
KO 

ZATRUDNI
ENIE 1.01.05 

PRZYJĘCIE ZWOLNIENI
E 

STAN NA 
31.12.05 

7 Mariusz Dutko 

 

 

Kucharz 

Mechanik 
sam 

tak ½ etatu 

01.10.2005 

½  etatu 

 Tak 

SłuŜba zastępcza: 

� Artur Zieliński 
� Krzysztof Majewski 
� Wojciech Lewandowski 

4. Inwestycje 

� DoposaŜenie warsztatów w niezbędne narzędzia oraz materiały do 
renowacji mebli 

� Zakup komputerów do biura oraz urządzeń pomocniczych (urządzenia 
wielofunkcyjne) 

� DoposaŜenie stołówki dla bezdomnych w nowe termosy do przewozu 
Ŝywności 

� Remont oraz przystosowanie magazynów Ŝywnościowych tak, aby 
spełniały one wymagania   Sanepidu 

� Zakup wózka widłowego 
� Przystosowanie nowych pomieszczeń na cele magazynowe 
� Zakup osobowego pojazdu Volksvagen T4 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 pozyskaliśmy: 

� pomoc rzeczową w postaci mebli, odzieŜy, obuwia, sprzęt sanitarny oraz 
produkty Ŝywnościowe na łączną kwotę: 405.842,22 zł 

� Ŝywność w ramach programu PEAD na łączną kwotę: 2.201.867,59 zł 
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Program PEAD - Ŝywność z UE 

� ryŜ 
� mleko UHT 
� ser topiony 
� ser Ŝółty 
� mąka 
� makaron 

2 201 867,59 zł 

� 308 880,00 zł 
� 1 480 132,80 zł 
� 137 881,97 zł 
� 136 860,82 zł 
� 67 724,80 zł 
� 70 387,20 zł 

Meble i odzieŜ 259 484,15 zł 
Artykuły sanitarne 18 823,45 zł 
Buty 36 035,14 zł 
Obuwie dziecięce 4 590,00 zł 
Meble nowe 18 619,98 zł 
Artykuły chemiczne i czyszczące 12 081,00 zł 
Płyty, kasety, zabawki, gadŜety, itp. 7 300,50 zł 
Figurki z polireslingu 4 614,94 zł 
Herbata i kawa 2 809,66 zł 
OdzieŜ nowa 1 525,00 zł 
śywność inna 3 688,40 zł 
Materiały budowlane 80,00 zł 
Artykuły szkolno-papiernicze 36 190,00 zł 

Razem:            2 607 709,81 zł 
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6. Plany na kolejny rok 
OBSZAR CEL ZASOBY 
Działalność 
placówki 

Pozyskanie środków na działalność Korzystanie z pomocy 
koordynatora ds. programów 

Aktywizacja 
zawodowa 
bezrobotnych i 
bezdomnych 

Utworzenie świetlicy dla osób 
bezdomnych i samotnych 

Współpraca z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Centrum 
Wolontariatu 

Budynek Powiększenie przestrzeni magazynowej  MoŜliwość pozyskania 
pomieszczeń magazynowych  

Pomoc osobom 
potrzebującym 

Zwiększenie asortymentu magazynu  

 

Poszerzenie pomocy  poprzez utworzenie 
większej ilości Parafialnych Zespołów 
Caritas 

Utworzenie stoiska z obuwiem i 
rzeczami nowymi 

dział logistyki, moŜliwość 
pozyskania mebli oraz 
odzieŜy  

program PEAD 

 

szeroki asortyment odzieŜy i 
obuwia 

materiały budowlane 
Przeciwdziałanie  

bezrobociu 

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia 
poprzez wyszukiwanie ofert pracy 

sprzęt komputerowy 

dostęp do internetu 

współpraca z centrum 
wolontariatu 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 98.705,47 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe (Urząd Woj. Poznań, ARR) 38.705,47 
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe 60.000,00 
        - gminne  
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy  
Darowizny finansowe 44.728,73 

-          indywidualne, firmy 5.835,80 
-          środki Caritas 38.892,93 

Opłaty uczestników programu  
Inne (jakie)  

Suma: 143.434,20 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 2.607.709,81 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  34.214,56  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 6.905,24  
Zakup art. spoŜywczych 34.400,00 2.208.365,65 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

  

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

39.583,73 399.344,16 

Usługi materialne   
Usługi niematerialne 19.843,10  
ZuŜycie energii, wody, gazu 7.545,12  

Delegacje słuŜbowe 209,20  
Inne (jakie) ZFŚS 733,25  

Suma 143.434,20 2.607.709,81 

 



 93

X Działalno ść Warsztatu Terapii Zaj ęciowej „Radosne Serca” w 
Bielicach 
 

1. Opis merytoryczny 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielicach jest placówką pobytu dziennego i 
obejmuje swoją opieką 30 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem 
umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu mogileńskiego, w którego skład 
wchodzą gminy: Mogilno, Strzelno, Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Naszymi 
uczestnikami są osoby poza obowiązkiem szkolnym lub takiemu nie 
podlegające /powyŜej 16 roku Ŝycia/. 

Placówka prowadzi zajęcia w godz. 7,30 – 15,30 w systemie od poniedziałku do 
piątku, przy czym opieka nad uczestnikami sprawowana jest juŜ podczas 
przywozu i odwozu uczestników do miejscowości gdzie zamieszkują. 

Działania placówki skoncentrowane i kierowane są na utrzymaniu stałej grupy 
uczestników, rehabilitacji społecznej na miarę ich moŜliwości, wykształcenia 
umiejętności zawodowych na tyle, na ile pozwala niepełnosprawność 
poszczególnych uczestników oraz dostrzeŜenia i wiary w swoją wartość jako 
jednostki i członka społeczeństwa. WaŜnym celem pracowników placówki jest 
stałe i systematyczne integrowanie się uczestników WTZ ze środowiskiem 
zewnętrznym oraz uczestniczenie w szeroko pojętym w Ŝyciu kulturalnym i 
społecznym, co moŜe ułatwić naszym podopiecznym podjęcie Ŝycia w grupie a 
takŜe podjęcie pracy zawodowej. 

Rehabilitacja zawodowa prowadzona jest w następujących pracowniach: 

� gospodarstwa domowego, 
� plastycznej, 
� ceramiki i rzeźby, 
� ogrodniczej, 
� stolarskiej, 
� krawiectwa i robót ręcznych. 

Ponadto prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, jest zapewniona opieka 
logopedy/pedagoga, pielęgniarki/pracownika socjalnego, a takŜe przewodnictwo 
duchowe przez księdza kapelana. 

Na rozwój osobowości naszych uczestników zapewne ma wpływ organizowanie 
imprez takich jak zabawy, konkursy oraz uroczystości np. spotkanie opłatkowe. 
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Opis realizowanego programu, formy i metody pracy w poszczególnych 
pracowniach oraz przez samodzielnych pracowników. 

Całościowy program realizowany w WTZ był składową programów 
realizowanych w poszczególnych pracowniach, jak teŜ przez wszystkich 
podczas okolicznościowych imprez i uroczystości. Stwierdzić moŜna, Ŝe 
pracownie pracowały wspólnie obranymi metodami kierując się równieŜ 
ustaleniami przyjętymi przez Radę Programową. 

Metody stosowane w terapii to: 

� indywidualna, 
� zbiorowa, 
� grupowa, 
� wpływu osobistego i sytuacyjnego, 
� naśladownictwa. 

Formy pracy przyjęte dla osiągnięcia planów terapeutycznych to: 

� ergoterapia – terapia przez pracę, 
� silwoterapia – terapia poprzez obcowanie z przyrodą, 
� muzykoterapia – terapia muzyką, 
� socjoterapia – dostosowanie się do zachowania i przestrzegania zasad 

obowiązujących w róŜnych grupach społecznych,   
� biblioterapia – umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu, 
� trening ekonomiczny – samodzielne dokonywanie zakupów w 

placówkach handlowych, 
� choreoterapia – terapia przez ruch rytmiczny/taniec/, 
� estetoterapia – staranność i dokładność w wykonywaniu pracy, ogólne 

poznanie zasad estetyki, 
� arteterapia – terapia przez sztukę szeroko pojętą, 
� logoterapia – przełamywanie lęków i trudności w komunikowaniu się, 

wszelkie oddziaływanie słowem, 
� ćwiczenia grafomotoryczne – motoryka mała (umiejętność pisania). 

Charakterystyka rodzajów prac i tematyka zajęć w poszczególnych 
pracowniach: 

P r a c o w n i a   s t o l a r s k a: 

� Poznanie podstawowych narzędzi stolarskich. 
� Umiejętność posługiwania się sprzętem w pracowni. 
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� Zamontowanie sprzętów i mebli w poszczególnych pomieszczeniach 
WTZ, /odmierzanie, wiercenie, montowanie kołków rozporowych, 
zawieszanie/. 

� Wykonywanie blatów kuchennych /mierzenie, docinanie płyt, oklejanie 
brzegów/. 

� Wykonywanie ozdób drewnianych związanych ze Świętami 
Gwiazdkowymi, a takŜe wykonywanie półproduktów dla innych pracowni 
np. podpórki pod ksiąŜki i obrazki .  

� Zawieszanie karniszy w świetlicy WTZ. 

P r a c o w n i a   g o s p o d a r s t w a   d o m o w e g o: 

� Rozpoznawanie produktów gotowych do spoŜycia i wymagających 
obróbki. 

� Nakładanie produktów o róŜnej konsystencji, wybór narzędzi. 
� Smarowanie za pomocą noŜa. 
� Krojenie artykułów spoŜywczych. 
� Zaparzanie kawy i herbaty. 
� Gotowanie prostych potraw: zupy, makaronu, ryŜu. 
� Przygotowywanie sałatek, surówek, deserów. 
� Obsługa sprzętu gospodarstwa domowego: czajnik bezprzewodowy, 

kuchenki mikrofalowej, kuchni elektrycznej. 
� Przechowywanie Ŝywności w lodówce i szafce. 
� Nakrywanie stołu. 
� Mycie i wycieranie naczyń. 
� Układanie przedmiotów w miejscu ich przeznaczenia. 
� Zaniatanie i zmywanie podłóg i powierzchni zmywalnych. 
� Usuwanie śmieci i odpadów spoŜywczych. 
� Udział w konkursie „Gwiazdkowe pierniki” 

P r a c o w n i a    p l a s t y c z n a: 

� Odwzorowywanie i rysowanie kredkami. 
� Kolorowanie. 
� Malowanie farbami plakatowymi. 
� Malowanie farbami Ŝelowymi i do szkła. 
� Wykonywanie obrazów metodą wyklejania kuleczkami z bibuły 

marszczonej. 
� Modelowanie w plastelinie i modelinie. 
� Wykonywanie kartek okolicznościowych, zaproszeń, zawiadomień. 
� Malowanie na szkle. 
� Robienie witraŜy z bibułki i kolorowego papieru. 
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� Barwienie soli kredą i usypywanie w pojemnikach szklanych. 
� Przygotowywanie dekoracji okolicznościowych i wystroju wnętrz. 
� Prowadzenie kroniki WTZ. 
� Wykonywanie napisów na drzwiach pomieszczeń WTZ. 
� Udział w konkursie na Kartkę BoŜonarodzeniową. 

P r a c o w n i a   k r a w i e c k a: 

� Rozpoznawanie tkanin, nici i przyborów krawieckich. 
� Wykonywanie haftem krzyŜykowym obrazków i kartek 

okolicznościowych. 
� Wykonywanie podstawowych ściegów krawieckich. 
� Przyszywanie guzików. 
� Posługiwanie się Ŝelazkiem elektrycznym. 
� Wykonywanie obrazów metodą wkłuwania tkaniny w styropian. 
� Wykonanie poduszeczek treningowych do sali rehabilitacji. 
� Wykonanie worków świątecznych na prezenty. 
� Wykonywanie drzewek i choinek świątecznych z orzechów, szyszek, 

makaronu. 
� Wykonywanie motyli – broszek i innych elementów dekoracyjnych. 

P r a c o w n i a   c e r a m i k i   i   r z e ź b y: 

� Odwzorowywanie i rysowanie kredkami. 
� Modelowanie w masie solnej. 
� Wykonywanie elementów dekoracyjnych z odlewów gipsowych. 
� Malowanie farbami Ŝelowymi i plakatowymi. 
� Wykonywanie choinek i stroików świątecznych z szyszek, mchu, 

orzechów. 
� Wykonywanie kwiatów z bibuły marszczonej. 
� Poznanie zasad pracy w glinie. 

P r a c o w n i a   o g r o d n i c z a: 

� Rozpoznawanie warzyw i owoców. 
� Modelowanie warzyw i owoców w masie solnej. 
� Owijanie ramek sznurkiem sizalowym i dekorowanie ich suszonymi 

roślinami. 
� Wykonywanie choinek i drzewek świątecznych ze sznurka, mchu, 

makaronu, orzechów. 
� Wykonywanie bombek choinkowych z nici. 
� Usypywanie róŜnych ziaren warstwami w pojemnikach szklanych. 
� Wykonywanie ksiąŜek /złotych, srebrnych/ na róŜne okazje. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od października 2005 r. i trudno jest 
określić osiągnięcia rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników, bo 
znamy ich zbyt krótko. Widać juŜ jednak postępy w takich dziedzinach jak: 
samodzielność, zaradność, komunikowanie się, przebywanie w grupie 
terapeutycznej czy z   wszystkimi uczestnikami w  świetlicy a takŜe na spacerze 
nie powoduje stresów czy lęku.  

Podsumowanie działań w zakresie obowiązków pracownika 
socjalnego/pielęgniarki: 

� Uzupełnienie dokumentacji uczestników WTZ w Bielicach, w tym 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 

� Pomoc rodzinom uczestników WTZ  w przypadku zaistnienia problemu. 
� Pomoc w rozwiązywaniu problemów Uczestników WTZ. 
� Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u rodzin uczestników 

WTZ. 
� Przygotowanie upominków świątecznych dla uczestników. 
� Pomoc w organizowaniu uroczystości kulturalnych placówki /uroczystość 

otwarcia WTZ, Wigilia itp./ oraz udział w kiermaszach. 
� Pozyskiwanie darowizn rzeczowych i finansowych od sponsorów 

indywidualnych i firm. Nadzorowanie wpływu i wypływu tych darowizn. 
� Działania w zakresie obowiązków pielęgniarskich polegały przede 

wszystkim na działaniach doraźnych w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby, prowadzono pogadanki i uczono czynności związanych z 
samopielęgnacją i higieną osobistą. 

Sprawozdanie z działań podjętych w zakresie obowiązków logopedy: 

� Uzupełnienie dokumentacji uczestników WTZ w Bielicach. 
� Prowadzenie na bieŜąco dokumentacji związanej z rozmową, obserwacją i 

terapią logopedyczną. 
� Diagnozowanie logopedyczne uczestników. 
� Udzielanie konsultacji merytorycznych oraz ścisła współpraca z 

terapeutami dotycząca oddziaływań terapeutycznych w przełamywaniu 
barier komunikacyjnych uczestników. 

� Pomoc w organizacji konsultacji z lekarzami specjalistami np. psychiatrą. 
� Pomoc w organizowaniu uroczystości kulturalnych placówki oraz udział 

w kiermaszach. 

Wydarzenia, w których brała udział społeczność WTZ w Bielicach: 

Październik 
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� Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Bogdana 
Wojtusia i  powołanie do Ŝycia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne 
Serca” w Bielicach. 

Listopad 

� Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Gnieźnie. 
� Zabawy dla uczestników Halloween i Andrzejkowa. 

Grudzień 

� Kiermasz świąteczny w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. 
� Kiermasze świąteczne w Zespole Szkół w Bielicach podczas zebrań 

rodziców. 
� Kiermasz stroików i ozdób świątecznych w Mogileńskim Domu Kultury 

w Mogilnie. 
� Kiermasz świąteczny w kruŜgankach Klasztoru Pobenedyktyńskiego w 

Mogilnie. 
� Konkurs „Pierniki Gwiazdkowe” w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w 

Chabsku. 
� Konkurs na „Kartkę BoŜonarodzeniową” zorganizowany przez Dom 

Pomocy Społecznej w  Siemionkach. 
� Uroczyste spotkanie opłatkowe dla społeczności WTZ i zaproszonych 

gości. 

2. Dane statystyczne 

Lista uczestników WTZ w zaleŜności od stopnia i rodzaju ich 
niepełnosprawności:         

 Stopień 
niepełnosprawności 
znaczny 

Stopień 
niepełnosprawności 
umiarkowany 

Ogółem 

Liczba 
uczestników 12 18 30 

 Rodzaj 
niepełnosprawności  
intelektualna 

Rodzaj 
niepełnosprawności 
intelektualna i ruchowa 

Ogółem 

Liczba 
uczestników 20 10 30 
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Poziom frekwencji uczestników WTZ w Bielicach w poszczególnych 
miesiącach 2005 roku. 

Miesiąc Dni obecności wyraŜone 
w procentach 

Dni nieobecności 
wyraŜone w 
procentach 

Październik 75 25 

Listopad 82 18 

Grudzień 87 13 

 

3. Stan zatrudnienia 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Zatrudnienie 
od 2.10.2005 

Okres 
próbny 

1 Mazurkiewicz Anna Kierownik od 1.04.2005 nie 

2 Godurkiewicz GraŜyna Księgowa (½) tak tak 

3 Lepczyńska Lucyna Prac.socjalny/pielęgniarka tak tak 

4 Dalewska Agnieszka Terapeuta tak tak 

5 Mądra Marta Terapeuta tak tak 

6 Mikołajczak Emilia Terapeuta tak tak 

7 Garstaka Magdalena Terapeuta tak tak 

8 RóŜycka Agata Terapeuta tak tak 

9 Śniegowski Romuald Terapeuta tak tak 

10 Głogowska Marta Rehabilitant tak tak 

11 Wojtasińska Anna Logopeda (¼) tak tak 

4. Inwestycje 

W maju 2005 roku rozpoczęto adaptację pomieszczeń nieczynnej części 
internatu przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, 
gmina Mogilno. Adaptacja miała na celu głównie przystosowanie pomieszczeń 
dla osób niepełnosprawnych – przebudowa drzwi i łazienek dla osób na 
wózkach, wymianę okien i drzwi, posadzek, instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonanie podjazdu dla wózków itp. 
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5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci materiałów na budowę, 
wyposaŜenia pomieszczeń (między innymi: odkurzacz, lustra do łazienek, 
zmywarkę do naczyń, wiertarkę, meble na świetlicę) oraz produktów 
spoŜywczych. 

6. Plany na kolejny rok 

OBSZAR CEL ZASOBY 

Poprawa komunikacji zewnętrznej 
placówki poprzez załoŜenie Internetu 

Posiadane 
komputery 

 
 

KOMUNIKACJA 
 
 

Poprawa komunikacji wewnętrznej 
placówki poprzez zakup aparatów 
telefonicznych 

Posiadany 
telefaks, 
umiejętność 
pozyskiwania 
środków od 
darczyńców 

Poszerzenie oferty WTZ o w pełni 
wyposaŜoną pracownię ceramiki 
poprzez uruchomienie pieca do 
wypalania ceramiki 

Posiadany piec 
podłączony do 
sieci elektrycznej 

Poszerzenie oferty poszczególnych 
pracowni poprzez ich doposaŜenie 

WyposaŜenie 
podstawowe, 
wypoŜyczony 
sprzęt, moŜliwość 
pozyskania 
wyposaŜenia i 
materiałów od 
darczyńców 

MODERNIZACJA 
WARSZTATU 

TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ 

Usprawnienie pracy Warsztatu 
poprzez zakup kserokopiarki oraz 
oprogramowania do komputerów 

Posiadane środki, 
umiejętność 
pozyskania 
dodatkowych 
funduszy 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 323.090,85 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe   
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe 323.090,85 
        - gminne  
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy i składek ZUS 23,52 
Darowizny finansowe 65.603,84 

-          indywidualne, firmy 2.048,20 
-          środki Caritas 63.555,64 

Opłaty uczestników programu  
Inne (jakie)  

Suma: 388.718,21 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 51.220,78 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  42.896,33  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 8.213,64  
Zakup art. spoŜywczych  4.156,00 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

  

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

83.424,40 47.064,78 

Usługi materialne 224.084,67  
Usługi niematerialne 29.839,70  
ZuŜycie energii, wody, gazu 259,47  

Delegacje słuŜbowe   
Inne (jakie)    

Suma 388.718,21 51.220,78 
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XI Działalno ść Domu Aniołów Stró Ŝów w Kruszwicy 
 

1. Opis merytoryczny 

Placówka została otwarta 24 października 2005 r. w Domu Aniołów StróŜów w 
Kruszwicy, na mocy dekretu Arcybiskupa Gnieźnieńskiego - Henryka 
Muszyńskiego. Na zespół placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia 
dziennego składa się ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych 
obowiązkiem szkolnym oraz klub młodzieŜowy dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

A. Klub młodzieŜowy 

Uczestnikami zajęć są dzieci z rodzin najuboŜszych, często niepełnych i 
wielodzietnych. MłodzieŜ ta ma w  zdecydowanej  większości  ogromne 
problemy z nauką, wymaga natychmiastowego wsparcia opiekuńczego, 
pedagogicznego i materialnego. Pierwsze godziny pobytu młodzieŜy w Klubie 
Aniołów StróŜów (13.00 – 17.00) poświęcone są na indywidualne rozmowy 
wychowawcy i kierownika z podopiecznymi (lub rodzicami), mające na celu 
pomoc w rozwiązywaniu waŜnych dla wychowanków problemów w szkole, 
rodzinie i środowisku rówieśniczym. Prócz tego prowadzona jest bieŜąca pomoc 
w nauce. Pomocy tej udzielają: kadra pedagogiczna placówki i nauczyciele- 
wolontariusze (biologii i j. polskiego). Pomoc ta dotyczy szczególnie takich 
przedmiotów jak: j. polski, j. angielski, historia, geografia, wiedza o 
społeczeństwie, biologia, religia. Prowadzone były takŜe (dodatkowe) 
indywidualne korepetycje z wychowankami z historii, j. polskiego, geografii i 
wiedzy o społeczeństwie. BieŜącej orientacji w postępach w nauce 
wychowanków słuŜyły takŜe rozmowy z: dyrektorami gimnazjów, pedagogami 
szkolnymi; opinie wystawiane przez wychowawców klasowych o uczniach oraz 
ich ostatnie świadectwa szkolne i systematyczna kontrola ocen. 

Dwie ostatnie godziny pobytu młodzieŜy w Klubie (17.00- 19.00) poświęcone 
są zajęciom w kołach zainteresowań. Opiekunami tych kół są nauczyciele-
wolontariusze, wolontariusze i pracownicy DAS.  

W okresie przedświątecznym członkowie klubu brali aktywny udział w 
wytwarzaniu makaronowych aniołów i kartek świątecznych a następnie ich 
dystrybucji. MłodzieŜ takŜe aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do 
mszy świętych w parafii świętych Piotra i Pawła (liturgia  słowa, procesja z 
darami, śpiewanie psalmów). 



 103

W czasie dni wolnych od zajęć szkolnych organizowano dodatkowe zajęcia: 

� I Mistrzostwa Klubu Aniołów StróŜów w tenisie stołowym 
� Pokaz filmów muzycznych, religijnych i fabularnych na DVD. 
� Zawody między wychowankami w warcaby, szachy i gry edukacyjne. 
� Udział w dystrybucji darów dla naszej placówki (z kruszwickiego Inter 

Marche). 
� Ozdabianie ścian sal spotkań Klubu pracami malarskimi. 
� Odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna z udziałem kierownika 

placówki, wychowawcy i młodzieŜy, połączona z wręczaniem  paczek  
świątecznych i śpiewaniem  kolęd.. 

W okresie od października do grudnia 2005 kierownik DAS i wychowawca 
spotykali się ze wszystkimi rodzicami  podopiecznych, tłumacząc  im zasady  
działania  placówki  oraz zapoznając się z warunkami bytowymi i sytuacją 
panującą w  rodzinach w czasie osobistych odwiedzin.  

W placówce duŜo uwagi zwraca się na sposób odnoszenia się młodzieŜy do 
siebie (słownictwo), zachowanie, przestrzeganie regulaminu KAS, starając się 
nauczyć wychowanków zasad właściwego postępowania i zachowania w danej  
sytuacji. Jeśli zachowanie to jest niewłaściwe prowadzone są indywidualne 
rozmowy wychowawcze z dzieckiem i rodzicami. Oprócz nauki, dbałości o 
wychowanie i udziału w zajęciach dodatkowych młodzieŜ chętnie korzysta z 
moŜliwej w naszej placówce formy doŜywiania (herbata, zimne napoje, 
pieczywo, słodycze, ciastka). 

Zajęcia w KAS kończą się o godz.19.00 dyŜurem 2 podopiecznych mających 
nam celu nie tylko pozostawienie sprzątniętych pomieszczeń, ale takŜe 
przyzwyczajenie młodzieŜy do utrzymywania porządku i czystości.  

B. Ochronka 

Ochronka jest placówką przedszkolną przeznaczoną dla dzieci, które z uwagi na 
trudną sytuację materialną rodzin nie mogą uczęszczać do przedszkoli. 
Podstawowym celem ochronki jest wyrównywanie szans rozwojowych małego 
dziecka: socjalizacja, zaspokajanie potrzeb biologiczno-fizjologicznych, 
zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju i dysharmoniom oraz 
przygotowanie przedszkolne (dydaktyczne) przed przystąpieniem do klas 
zerowych. 

Program zajęć dziennych obejmuje zajęcia gimnastyczne ogólnorozwojowe, 
zabawy zespołowe integracyjne i gry edukacyjne, zajęcia dydaktyczne 
realizujące konkretne treści programowe opracowane na podstawie programów 
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przedszkolnych z wykorzystaniem m.in. programów Nowa szkoła i Przez 
okulary wiary, zajęcia umuzykalniające, plastyczne, uspołeczniające oraz 
wyrównawcze indywidualnie dla dzieci 5-letnich w zaleŜności od potrzeb 
(około 30 min. dziennie)  

Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami dzieci. W sytuacjach 
problemowych prowadzone są indywidualne rozmowy, ustalany jest zakres 
działań korygujących zachowanie dzieci lub zajęć wyrównujących braki 
dydaktyczne w stosunku do rówieśników na poziomie wymaganym dla wieku 
dziecka.  

Opiekę logopedyczną nad dziećmi sprawują terapeuci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej w Kruszwicy.  

Świetlica w ramach współpracy zapewnia równieŜ konsultacje psychologiczną 
i pedagogiczną (konsultowane było 1 dziecko z epilepsją dziecięcą 1 dziecko z 
objawami dysleksji). Dzieci zapewnione mają w placówce doŜywianie 
(śniadanie, drugie śniadanie, deser) oraz wdraŜane są do przestrzegania zasad 
higieny (mycie zębów po posiłkach, sprzątanie miejsc pracy i zabawy). W 
przygotowywaniu posiłków, opiece nad dziećmi podczas wyjść poza teren 
placówki, organizowaniu zabaw integracyjnych, muzycznych, zajęć 
plastycznych pomagają wolontariuszki.  

DuŜy wpływ na rozwój społeczny dzieci oprócz zajęć w grupie rówieśników 
mają imprezy okolicznościowe organizowane w placówce. 24 października 
dzieci przedstawiły inscenizację słowno-muzyczną inaugurującą uroczystość 
otwarcia Domu Aniołów StróŜów, prezentując się przed zaproszonymi gośćmi i 
liczną publicznością. 22 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne z 
udziałem proboszcza parafii kruszwickiej, władz miasta, darczyńców i 
przyjaciół placówki oraz rodziców. Dzieci wystąpiły w jasełkach i otrzymały 
świąteczne paczki. W organizacji imprez oraz w pracach porządkowych 
aktywnie uczestniczą rodzice dzieci. Takie działania maja charakter 
integracyjny. Placówka pozostaje w stałej współpracy z Przedszkolami nr 1 i 3 
w Kruszwicy. Dzieci uczestniczyły w spektaklu teatralnym teatru lalek Vaśka z 
Torunia, w spotkaniu umuzykalniającym „Spotkanie z Chopinem” 
prowadzonym przez artystów Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu 
oraz w plenerze plastycznym, podczas którego zwiedziły galerię prac 
miejscowej artystki Ewy Lewańskiej. Organizowano równieŜ wyjścia do 
Centrum Kultury „Ziemowit” na przedstawienia okolicznościowe. Dzieci 
uczestniczyły w przedstawieniach przygotowanych przez rówieśników z 
przedszkoli oraz we wspólnych zabawach na placu zabaw. Dzieci wzięły udział 
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w konkursach plastycznych Mój przyjaciel miś – konkurs wojewódzki oraz 
Anioły i aniołki boŜonarodzeniowe.  

Dzieci wprowadzane są w tradycje i zwyczaje świąteczne, zapoznawane z 
symboliką świąt – Jasełka, strojenie choinki, pieczenie pierników w Ochronce, 
odwiedzanie grobów bohaterów narodowych, przyjęcie harcerzy ze Światełkiem 
Betlejemskim.  

2. Dane statystyczne 

A. Klub młodzieŜowy 

O przyjęcie do Klubu starało się 80 kandydatów. Po rozmowach z rodzicami, 
dziećmi i przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, ostatecznie 
zakwalifikowano 46 osób (39 z gimnazjów; 2-szkół zawodowych; 5-szkół 
średnich).  

W okresie 24.10.2005 - 31.12.2005 frekwencja na zajęciach wahała się na 
poziomie od 23 do 43 osób, przekraczając średnio 30 osób dziennie. 

W naszym Klubie działają:  

� Koło Młodych Artystów (14 członków), 
� Koło Informatyczne (31 członków), 
� Koło Plastyczne (17 członków), 
� Koło Muzyczne (13 członków), 
� Koło Sportowe (30 członków).  

Zajęcia w Kole Informatycznym  odbywały się w sali komputerowej 
Gimnazjum nr 2; zajęcia sportowe w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 (piłka noŜna, siatkówka, koszykówka) i budynku DAS (tenis 
stołowy). Ponadto, raz w tygodniu, młodzieŜ mogła korzystać z pomocy 
socjoterapeuty (19 osób) i logopedy (1 podopieczny). 

B. Ochronka 

Do ochronki uczęszcza 21 dzieci w wieku 5 lat (9 osób), 4 lat (8 osób) i 3 lata ( 
4 osoby). Dominującym problemem rodzin jest bezrobocie (86%) i powaŜne 
problemy funkcjonalne - sprawy rozwodowe w toku (10%). Zajęcia z dziećmi 
odbywają się od 6 września 2005r.  

W okresie od 6.IX do 31.XII frekwencja na zajęciach wahała się na poziomie od 
12 osób do 21, przekraczając średnio 16 osób dziennie. 
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3. Stan zatrudnienia 

Monika Grabowska    kierownik   1 etat 

Piotr Olubiński    wychowawca  1 etat 

Monika Radajewicz – Wiśniewska wychowawca  0,5 etatu 

4. Inwestycje 

W roku 2005 wyremontowano i przystosowano pomieszczenia przeznaczone na 
siedzibę klubu – sala ochronki była juŜ była gotowa do zajęć. 

Został równieŜ ogrodzony plac przyległy do budynku, teren wyrównano i 
przygotowano do zagospodarowania w roku 2006. 

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane dzięki pomocy Urzędu 
Miejskiego w Kruszwicy. Burmistrz Kruszwicy wsparł nas pracą ekipy 
budowlano – remontowej. 

5. Charakterystyka otrzymanych darowizn 

W roku 2005 DAS otrzymał darowizny na wyposaŜenie placówki, szczególnie 
w pierwszym okresie powstawania, oraz Ŝywność – w okresie rozwiniętej 
działalności. 
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6. Plany na kolejny rok 
OBSZAR CEL ZASOBY 

Współpraca z rodzicami okresowe spotkania z 
rodzicami wychowanków 
(raz w semestrze), w tym 
indywidualne (w miarę 
potrzeb) 

wdraŜanie rodziców do 
czynnej współpracy 

Umiejętności i 
kompetencje pracowników 

Integracja pracowników i 
wolontariuszy 

zebrania pracowników 
oraz wolontariuszy 
przynajmniej raz na dwa 
miesiące 

wspólne dyskusje i 

rozmowy, w miarę potrzeb 

podejmowanie wspólnych 
działań 

Posiadane zasoby ludzkie 

BieŜąca komunikacja 
placówki z Biurem Caritas 
w Gnieźnie 

udział w spotkaniach 
kierowników placówek 

przepływ informacji drogą 
elektroniczną 

Sprzęt komputerowy, 
Internet 

Pozyskiwanie środków pisanie projektów 
pozwalających pozyskać 
środki 

udział w konkursach 
grantowych 

Posiadane zasoby ludzkie, 
umiejętności i 
kompetencje pracowników 

Modernizacja placówki docieplenie budynku 

budowa placu zabaw i 
boiska sportowego 

Tworzenie projektów, 
umiejętności i 
kompetencje pracowników 

Partnerzy DAS stałe kontakty z firmami 
wspierającymi i 
instytucjami 
współpracującymi 

Umiejętności i 
kompetencje pracowników 
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7. Sprawozdanie finansowe 
 

  Kwoty 
Dotacje ogółem 36.000,00 

W tym:   
1. publiczne   
    a/ rządowe   
    b/ samorządowe  
        - wojewódzkie  
        - powiatowe  
        - gminne 36.000,00 
2. niepubliczne (fundacje, itp.)  

Refundacja stanowisk pracy  
Darowizny finansowe 6.950,76 

-          indywidualne  
-          firmy  
-          środki Caritas 6.950,76 

Opłaty uczestników   
Inne (jakie)   

Suma: 42.950,76 
Darowizny rzeczowe (przybliŜona wartość) 4.535,00 

 
 

WYDATKI Kwoty 

    

PrzybliŜona wartość 
wydatków z darowizn 

rzeczowych 
Wynagrodzenie osobowe  14.654,55  
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 2.979,27  
Zakup art. spoŜywczych 232,19 3.770,00 
Zakup leków, materiałów i sprzętu 
medycznego 

  

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych w 
tym: art. biurowe, wyposaŜenie i inne 

17.981,40 765,00 

Usługi materialne 1.472,98  
Usługi niematerialne 2.000,00  
ZuŜycie energii, wody, gazu 3.630,37  

Delegacje słuŜbowe   
Inne (jakie) –ubezpieczenie, fund. socjalny, 
świadczenia społeczne 

  

Suma 42.950,76 4.535,00 
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XII Działalno ść Parafialnych Zespołów Caritas 

W ramach Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej czynnie swą działalność 
prowadziło 35 Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) z obszaru całej 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Popowo – Ignacewo 1, 62-212 
Mieleszyn, tel. (61) 427-74-14, e-mail: nspj.popowoignacewo@cag.pl 
Proboszcz: ks. Henryk Szeffler. 

2. Parafia pw. Św. Trójcy, pl. Św. Wojciecha 1, 88-320 Strzelno, tel. (52) 318-
92-81, e-mail: strojca.strzelno@cag.pl  
Proboszcz: ks. Otton Szymków. 

3. Parafia pw. Matki Zbawiciela, ul. Ks. Ludwiczaka 20, 62-200 Gniezno, tel. 
(61) 425-98-96, e-mail: mzbawiciela.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: ks. kan. Alojzy Święciechowski.  

4. Parafia pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana, ul. 28 Grudnia 12, 62-200 
Gniezno, tel. (61) 425-60-50, e-mail: wieczystykaplan.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Grzelak.  

5. Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Kwiatowa 7, 62-200 Gniezno, tel. 
(61) 426-48-54, e-mail: maksymiliank.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: ks. Aleksander Sobczak.  

6. Parafia pw. Św. Stanisława Bp. i M., Wronczyn 12, 62-010 Pobiedziska, tel. 
(61) 815-62-45, e-mail: stanislaw.wronczyn@cag.pl 
Proboszcz: ks. Zbigniew Walczak. 

7. Parafia pw. Św. KrzyŜa, ul. Świętokrzyska 20, 62-300 Września, tel. (61) 
436-15-16, e-mail: krzyz.wrzesnia@cag.pl 
Proboszcz: ks. Czesław Kroll. 

8. Parafia pw. Bł. Radzyma Gaudentego, ul. 22 Lipca 85, 62-200 Gniezno, tel. 
(61) 426-66-33, e-mail: radzymg.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: ks. Zbigniew Kapturczak. 

9. Parafia pw. NajwyŜszego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, ul. Kościelna 16, 
62-095 Murowana Goślina, tel. (61) 812-29-00, e-mail: 
najwyzszyarcykaplan.murowanagoslina@cag.pl 
Proboszcz: ks. Roman Kostecki. 
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10. Parafia pw. Św. Filipa i Jakuba, Gozdowo 62, 62-300 Września, tel. (61) 
438-74-81, e-mail: filipijakub.gozdowo@cag.pl 
Proboszcz: ks. Ryszard Woźniak. 

11. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 62-093 Rejowiec Poznański 
32, tel. (61) 812-48-82, e-mail: nspj.rejowiecpoz@cag.pl 
Proboszcz: ks. Henryk Badura. 

12. Parafia pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Lubostroń 2a, 89-210 Łabiszyn, tel. 
(52) 384-46-66, e-mail: urszulal.lubostron@cag.pl 
Proboszcz: ks. Wojciech Schejn. 

13. Parafia pw. Św. Jerzego i Św. Jadwigi, ul. Kościelna 1, 62-270 Kłecko, tel. 
(61) 427-00-23, e-mail: jerzyijadwiga.klecko@cag.pl 
Proboszcz: ks. Mirosław Kędzierski. 

14. Parafia pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św., ul. Parkowa 2, 62-403 Giewartów, 
tel. (63) 276-61-21, e-mail: podwyzszeniekrzyza.giewartow@cag.pl 
Proboszcz: ks. Marek Barlak. 

15. Parafia pw. Św. Ducha, ul. Kościuszki 26, 62-300 Września, tel. (61) 436-
27-81, e-mail: duchsw.wrzesnia@cag.pl 
Proboszcz: ks. Kazimierz Kuczma. 

16. Parafia pw. Św. Stanisława Bpa i M., Lechlin 7, 62-085 Skoki, tel. (61) 892-
41-36, e-mail: stanislaw.lechlin@cag.pl 
Proboszcz: ks. Tadeusz Patelka. 

17. Parafia pw. Św. Kazimierza, Podstolice 4, 64-840 Budzyń, tel. (67) 284-38-
82, e-mail: kazimierz.podstolice@cag.pl 
Proboszcz: ks. Piotr Tomiak. 

18. Parafia pw. Św. Michała Archanioła, ul. Św. Michała 1, 62-200 Gniezno, tel. 
(61) 426-15-51, e-mail: michalarch.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: Jan Kubicki. 

19. Parafia pw. Bł. Jolenty, ul. Wierzbiczany 10, 62-200 Gniezno, tel. (61) 428-
19-28, e-mail: jolenta.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: Ks. Ryszard Balik. 

20. Parafia pw. Św Wita, ul. Kościelna 10, 64-610 Rogoźno, tel. (67) 261-80-54, 
e-mail: wit.rogozno@cag.pl 
Proboszcz: ks. Jan Kasztelan. 
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21. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, pl. Kosmowskiego 8, 62-240 
Trzemeszno, e-mail: wniebowziecianmp.trzemeszno@cag.pl 
Proboszcz: ks. Bronisław Michalski.  

22. Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Słupska 25, 62-300 Września, 
tel. (61) 436-26-77, e-mail: kazimierz.wrzesnia@cag.pl 
Proboszcz: ks. Stanisław Głowski.  

23. Parafia pw. MB Częstochowskiej, ul. Kościelna 1, 62-402 Ostrowite, tel. 
(63) 276-51-22, e-mail: mbczestochowska.ostrowite@cag.pl 
Proboszcz: ks. Tadeusz Skonieczny.  

24. Parafia pw. Św. Mikołaja, pl. Wiosny Ludów 1, 64-850 Ujście, tel. (67) 284-
00-94, e-mail: mikolaj.ujscie@cag.pl 
Proboszcz: ks. Marian Kozłowski. 

25. Parafia pw. Bł. Michała Kozala, ul. Poznańska 15/99, 62-200 Gniezno, tel. 
(61) 426-27-49, e-mail: michalk.gniezno@cag.pl 
Proboszcz: ks. Sławomir Jessa.  

26. Parafia pw. Św. Barbary, ul. Ks. Struka 4, 64-840 Budzyń, tel. (67) 284-32-
25, e-mail: barbara.budzyn@cag.pl  
Proboszcz: ks. Przemysław Prętki 

 

Wykaz Parafialnych Zespołów Caritas, które otrzymały dekret powołujący 
do działalności w roku 2005. 

27. Parafia pw. Św. Jakuba, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 62-095 
Murowana Goślina, tel. (61) 812-29-00, e-mail: jakub.murowanagoslina@cag.pl 
Proboszcz: ks. Roman Kostecki.  

28. Parafia pw. Bł. Bogumiła, ul. Cicha 3, 62-200 Gniezno, tel. (61) 426-56-30, 
e-mail: bogumil.gniezno@cag.pl  
Proboszcz: ks. Stanisław Pietrzak  

29. Parafia pw. Św. Jakuba Większego Apostoła, ul. Kościelna 8, 62-320 
Miłosław, tel. (61) 438-31-66, e-mail: jakub.miloslaw@cag.pl  
Proboszcz: ks. Adam Zalesiak  
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30. Parafia pw. Nawiedzenia NMP, ul. Ks. Kan. Jana Ksyckiego 2, 64-800 
ChodzieŜ, tel. (67) 282-97-41, e-mail: nawiedzenianmp.chodziez@cag.pl 
Proboszcz: ks. Andrzej Ziółkowski   

31. Parafia pw. Św. Wojciecha, ul. Kościelna 8, 64-830 Margonin, tel. (67) 283-
51-30, e-mail: wojciech.margonin@cag.pl 
Proboszcz: ks. Piotr Til  

32. Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy, Zdziechowa 75, 62-200 Gniezno, 
tel. (61) 427-16-27, e-mail: nmpnieustajacejpomocy.zdziechowa@cag.pl 
Proboszcz: ks. Tomasz Głuszak  

33. Parafia pw. św. Stanisława BM, ul. Kościelna 4, 62-110 Damasławek, tel. 
(67) 268-61-11, e-mail: stanislaw.damaslawek@cag.pl  
Proboszcz: ks. Andrzej Stefański  

34. Parafia pw. Chrystusa Miłosiernego, al. 800-lecia 23, 88-106 Inowrocław, 
tel. (52) 352-50-50, e-mail: chrystusmilosierny.inowroclaw@cag.pl  
Proboszcz: ks. Paweł Kowalski  

35. Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca, ul. Sienkiewicza 48, 88-100 Inowrocław, 
tel. (52) 357-37-02, e-mail: jozefoblubieniec.inowroclaw@cag.pl  
Proboszcz: ks. Antoni Balcerzak  

 

Działalność Parafialnych zespołów Caritas poszczególnych parafii róŜniła się od 
siebie tak, jak róŜnią się od siebie potrzeby parafian w poszczególnych 
środowiskach lokalnych. Tworząc jednak ogólne sprawozdanie z działalności 
wymienić moŜna działania podejmowane przez Parafialne Zespoły Caritas. 

� rozdzielanie artykułów spoŜywczych, przekazanych przez Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej w ramach programu „Dostarczania 
nadwyŜek Ŝywności najuboŜszej ludności Unii Europejskiej” (Program 
PEAD) 

� dystrybucja świec w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz 
chlebków wielkanocnych Caritas 

� organizacja akcji świątecznych wraz z przygotowaniem paczek 
świątecznych 

� wydawanie chleba dostarczanego przez piekarnie 
� zakup leków dla osób potrzebujących 
� dofinansowanie obiadów dla dzieci 
� organizacja Akcji Letniej – wypoczynek dzieci i młodzieŜy 
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� zaopatrzenie parafian w odzieŜ ofiarowaną przez darczyńców, składaną w 
kościołach 

� organizacja imprez integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi 

Wymienione wyŜej zadania realizowane przez Parafialne Zespoły Caritas 
sfinansowane zostały z następujących źródeł:  

� składki członków wspierających Parafialnych Zespołów Caritas 
� ofiary ze skarbon Św. Antoniego 
� środki zebrane ze zbiórek przykościelnych 
� pomoc parafii przekazywana bezpośrednio do zespołów 
� środki uzyskane z kampanii 1% 


