NR 24 - GRUDZIEŃ 2018

www.warszawa.caritas.pl

ISSN 2081-5794

RES SACRA MISER
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Doceniam
wszystkich,
którzy się mną
opiekują

- jubileusz pobytu w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym
str. 4-5

Może po prostu
w odpowiednim
czasie trafiłem
w odpowiednie
miejsce?
str. 12-13

RES SACRA MISER nr 17 – marzec 2013

19

Caritas Archidiecezji Warszawskiej działa od 1989 r. na terenie lewobrzeżnej Warszawy i okolic. Od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Wspiera codziennie blisko tysiąc osób potrzebujących, chorych,
bezdomnych oraz dzieci i ich rodziny z różnych środowisk. Pomaga każdemu bez względu na rasę, wyznanie,
przekonania czy narodowość. Prowadzi zakład opiekuńczo – leczniczy oraz hospicjum stacjonarne przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, hospicjum domowe w Błoniu, Grójcu, Piasecznie i Raszynie, pielęgniarską opiekę długoterminową domową w Błoniu i Grójcu, 3 schroniska dla osób bezdomnych, 2 jadłodajnie oraz
5 świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci. Wspiera dzieci w ramach programu „Skrzydła”, organizuje i częściowo finansuje kolonie letnie i zimowisko dla dzieci, pomaga osobom potrzebującym w zakupie leków,
sprzętu AGD oraz dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.
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SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE
pomagają dzieciom w wieku 6-14 lat i ich rodzinom z trudnościami w edukacji i wychowaniu
2. ul. KEN 101
1. ul. Dereniowa 12
02-785 Warszawa
02-776 Warszawa
telefon: + 48 502 621 400
telefon: 22 643 83 33
swietlicaken@caritasaw.pl
swietlicadereniowa@caritasaw.pl

3. ul. Sokołowska 4
5. ul. Gorlicka 5/7
4. ul. Okopowa 29 b
01-136 Warszawa
01-130 Warszawa
01-059 Warszawa
telefon: 22 631 15 99
telefon: +48 500 421 463
telefon: + 48 881 060 829
swietlicagorlicka@caritasaw.pl
swietlicasokolowska@caritasaw.pl swietlicaokopowa@caritasaw.pl

OŚRODKI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
leczą i pielęgnują osoby dorosłe, ciężko, przewlekle i nieuleczalnie chore zgodnie z kryteriami podanymi w kontrakcie
z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
1. ODL Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 62
telefon: 00-322 Warszawa
telefon: 22 826 02 29
zolwarszawa@caritasaw.pl
zakład opiekuńczo – leczniczy
i hospicjum stacjonarne

2. ODL Błonie -biuro
3. ODL Grójec- biuro
4. ODL Piaseczno- biuro
ul. Powstańców 8a
ul. Jana Pawła II 24
ul. Piłsudskiego 10
05-870 Błonie
05 - 600 Grójec
05-500 Piaseczno
telefon: 22 214 11 52
telefon: 22 664 15 66
telefon: 22 750 37 47
blonie@caritasaw.pl
grojec@caritasawaw.pl
piaseczno@caritasaw.pl
hospicjum domowe
hospicjum domowe i pielęgniarska
hospicjum domowe i pielęgniarska
opieka długoterminowa domowa
opieka długoterminowa domowa

5. ODL Raszyn- biuro
ul. Godebskiego 2
05-090 Raszyn
telefon: 22 720 05 77
raszyn@caritasaw.pl
hospicjum domowe

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH
zapewniają całodobowe schronienie, wyżywienie, pomoc pracowników socjalnych, terapeutów, psychologów
• Magazyn i punkt wydawania odzieży
3. Schronisko „Pieńki”
1. Ośrodek „Tylko”
możliwość oddania nowej lub używanej odzieży, wyul. Fiołkowa 35
ul. Żytnia 1a
96-321 Żabia Wola
01-014 Warszawa
dawanie odzieży osobom potrzebującym
telefon: 604 641 484
telefon: 22 838 70 25
jdrynkowski@caritasaw.pl
zytnia@caritasaw.pl
2. Schronisko „Przystań”
możliwość zamieszkania dla bezdomnych mężczyzn
• Schronisko
ul. Wolska 172
możliwość zamieszkania dla bezdomnych kobiet i
01-258 Warszawa
4. Jadłodajnia
mężczyzn
telefon: 22 836 85 73
ul. Jana Pawła II 24
• Łaźnia
przystan@caritasaw.pl
05-600 Grójec
możliwość skorzystania z kąpieli i zmiany ubrania od
możliwość zamieszkania dla bezdomnych mężczyzn
wydawanie ciepłych posiłków od poniedziałku do
poniedziałku do piątku
wymagających dodatkowej pielęgnacji po leczeniu
piątku osobom skierowanym przez MOPS w Grójcu
• Jadłodajnia
szpitalnym
wydawanie ciepłego posiłku codziennie

DO CZYTELNIKÓW

Codziennie
w Caritas Archidiecezji Warszawskiej…
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Doceniam wszystkich,
którzy się mną opiekują
- jubileusz pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
17 kwietnia odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia pobytu jednej z pacjentek w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym Caritas Archidiecezji Warszawskiej. To nie jest prosty jubileusz.
Nasuwa szereg pytań o sens ludzkiego cierpienia i przypomina, że często bez względu na
to, czy chcemy tego czy nie, musimy powierzyć się opiece innych. Często taką trudną decyzję
o losie bliskiej osoby musi podjąć rodzina.

„Powierzyć” zamiast „oddać”
W Polsce ciągle pokutuje przekonanie, że najgorsze, co może człowieka
spotkać w podeszłym wieku, to znalezienie się w ośrodku leczniczym
albo w domu opieki społecznej.
Sam język nie jest łaskawy dla tego
tematu i mówi się, że ktoś „oddał”
matkę czy ojca do takiego ośrodka
i to na pewno był „wyrodny” syn czy
córka. Psycholog z Zakładu opiekuńczo-leczniczego Caritas Archidiecezji Warszawskiej, pani Anna Maria
Błotnicka, proponuje, aby zmienić
zarówno język jak i sposób myślenia
o tym obszarze ludzkiego życia.
– Zaczynamy często swoją pracę
z rodziną pacjenta od przekonania jej, że nie „oddała” tutaj swojej
bliskiej osoby, a „powierzyła” ją nam,
abyśmy mogli w sposób możliwie jak
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najlepszy i najbardziej profesjonalny
się nią zaopiekować. Chcemy wspierać
rodzinę w tej bardzo trudnej decyzji.
Po drugie sugerujemy rodzinom
naszych pacjentów, aby odrzuciły
wszystkie krytyczne uwagi, które
w związku z sytuacją będą się zewsząd
pojawiać. Najczęściej jest tak, że stan
zdrowia przybywających do nas osób
jest na tyle niestabilny, że pozostawanie
ich w domu rodzinnym mogłoby być
dla nich nawet niebezpieczne. Poza
tym te osoby wymagają całego szeregu
czynności pielęgnacyjnych, którym nie
jest w stanie podołać jedna osoba –
stwierdza Błotnicka i dodaje:
– Opiekun często ma przecież swoje
własne życie zawodowe i szereg
innych obowiązków. Podczas takiej
długoterminowej i trudnej opieki nad
pacjentem w domu może pojawić
się szereg złych emocji – złość, żal,

brak cierpliwości, które nie wpływają
dobrze na żadną ze stron. Dlatego
warto rozważyć pobyt chorej matki,
ojca czy brata w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. To, wbrew pozorom,
może być początek prawdziwego bycia
razem z chorym. Rodziny pacjentów
mogą przebywać w naszym zakładzie
do wieczora. Jest tutaj czas, aby porozmawiać, powspominać, poczytać. Ale
też zachęcam rodziny do drobnych
czynności pielęgnacyjnych. Można
choremu posmarować ręce kremem,
uczesać włosy, obciąć paznokcie. Taka
bliskość jest potrzebna.

Nie jestem łatwą pacjentką
Pani Eleonora spędziła w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Caritas 20 lat! Jest
świadomą, rzeczową i komunikatywną
osobą. Sama kierowała przygotowaniami
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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we własnym domu. Jako była pielęgniarka wiem, jak trzeba się mną opiekować.
Jestem wymagająca, ale doceniam wszystkich, którzy tutaj się mną zajmują. To nie
jest łatwa praca.

Problemy

jubileuszu, sama sfinansowała tą uroczystość. Prosiła o przygotowanie stosownych zaproszeń, zaplanowała kupienie
konkretnych produktów. We wszystkim
wsparł ją personel oddziału, a w szczególności siostra oddziałowa, pani Agnieszka
i pielęgniarka, pani Dorota.
Jubilatka chętnie odpowiada na pytania
i przywołuje wspomnienia. Od trzynastego roku życia była samodzielna.
Uczęszczała do szkoły pielęgniarskiej
z internatem, potem przez 25 lat
pracowała w wyuczonym zawodzie –
najpierw na sali operacyjnej na Oddziale
Ortopedycznym w Szpitalu Kolejowym
w Warszawie, potem w pogotowiu jako
rejestratorka. Swoją pracę bardzo lubiła.
Kiedy trafiła do Zakładu opiekuńczo –
leczniczego przy Bednarskiej poruszała
się jeszcze samodzielnie przy balkoniku,
teraz jest pacjentką leżącą, zdaną całkowicie na pomoc innych.
– Mówiąc szczerze, do tej pory nie przyzwyczaiłam się do tego, że ktoś musi zmieniać
mi pampersy. Zawsze to przeżywam.
Czasami też doskwiera mi ogromny
ból, trudny do wytrzymania, taką
mam chorobę i wtedy bywam uciążliwa
dla personelu. Przetrwać w wielu sytuacjach pozwala mi różaniec. Odmawiając
go, czuję się wolna. Siłę czerpię od Boga –
opowiada pani Eleonora. Swoje dwudziestolecie w placówce podsumowuje:
– Zmienia się personel, odchodzą towarzyszki z mojego pokoju, a ja ciągle trwam.
Gdybym czuła się źle, szukałabym innego
miejsca dla siebie i nie byłoby mnie tutaj.
Przez dwadzieścia lat nie miałam nawet
centymetra odleżyn. Myślę, że opieka
tutaj jest czasami lepsza niż mielibyśmy

Do Zakładu opiekuńczo-leczniczego
przy ul. Bednarskiej w Warszawie
trafiają osoby leżące lub poruszające się na wózkach inwalidzkich,
których samodzielność mierzona
w skali barthel nie przekracza 40
punktów na 100. Są to osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia
w
podstawowych
czynnościach
życiowych – toaleta, karmienie,
ubieranie. Na oddziale kobiecym
przebywa obecnie 28 pacjentek,
którymi opiekuje się podczas dyżuru
jeden lekarz, dwie
pielęgniarki
i dwóch opiekunów medycznych.
To niewielka, trzeba przyznać, liczba
personelu w stosunku do potrzeb
oddziału.
– Rotacja personelu i deficyty w tym
zakresie są nie tylko problemem naszej
placówki, ale bolączką całej służby
zdrowia w Polsce. Sytuacja ta ma
swoje dwa podstawowe źródła –
przede wszystkim Narodowy Fundusz
Zdrowia
przeznacza
niewystarczające środki finansowe na średni
personel medyczny. Po drugie praca
tutaj jest ciężka i z biegiem lat coraz
mniej osób się na nią decyduje –
mówi lek. med. Janusz Jakubowski,
kierownik medyczny w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym.
– Dysponujemy jako Zakład opiekuńczo – leczniczy kwotą ok. 100
zł dziennie na pacjenta plus 70%
świadczenia, które nasz podopieczny
co miesiąc otrzymuje – to może być
70% jego renty, emerytury czy jakiegoś
zasiłku. Za to musimy zapewnić pacjentowi tzw. „wikt i opierunek”, opiekę
medyczną przez całą dobę, opiekę
pielęgniarską, utrzymanie budynku,
zakup leków, czasami bardzo drogich.
Muszę też nadmienić, że Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest wprawdzie
tym samym, co hospicjum (nie mamy
tutaj
pacjentów
onkologicznych

w terminalnym studium choroby),
ale jego pacjenci, ze względu na swój
podeszły wiek i liczne schorzenia,
w tym duże zmiany neurologiczne,
są osobami o pogarszającym się, nie
zaś poprawiającym, stanie zdrowia.
To wymaga od nas większych nakładów
finansowych – konkluduje trudne
wątki Janusz Jakubowski.

Obecność księdza kapelana
– To nie jest tak, że dwadzieścia lat
choroby spędzone w domu rodzinnym
byłyby na pewno lepsze niż te spędzone
tutaj – mówi Anna Jasińska, wieloletnia oddziałowa w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,
obecnie
przebywająca na urlopie macierzyńskim, specjalnie zaproszona przez
panią Eleonorę na uroczystości
jubileuszowe. – Pacjent w naszym
ośrodku otoczony jest grupą ludzi –
personelu medycznego, współpacjentów, wolontariuszy. Tutaj dużo się
dzieje. Pacjenci są też rehabilitowani,
mają możliwość porozmawiania
z psychologiem. Często dom rodzinny
nie jest im w stanie tego wszystkiego
zapewnić. W przypadku zakładu
przy Bednarskiej duże znaczenie
ma fakt, że obecny jest tutaj ksiądz
kapelan, że pacjent może wziąć
udział we mszy świętej, pomodlić się,
wyspowiadać.

Byłoby wspaniale…
Byłoby
wspaniale,
gdybyśmy
do późnej starości zachowywali
zdrowie, witalność i gdybyśmy
mogli prowadzić samodzielne,
niezależne życie. Niewielu z nas
będzie to jednak dane. Warto zatem
zastanowić się i zaplanować swoją
jesień życia wcześniej. Być może
spędzimy ją wśród bliskich, ale
niewykluczone, że znajdziemy się
w takim zakładzie jak ten przy
ul. Bednarskiej w Warszawie.
Na pewno warto rozmawiać o tym
wszystkim z rodziną i przyjaciółmi
jeszcze w okresie, kiedy jesteśmy
sprawni i świadomi.
Agata Jabłonowska - Turkiewicz
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Gdybym urodziła się jeszcze raz,
to żyłabym inaczej
– relacje pacjentów hospicjum stacjonarnego
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Do hospicjum trafiają wtedy, gdy lekarze wyczerpali już możliwości leczenia przyczynowego
i medycyna nie jest w stanie powstrzymać postępu choroby. Zdarza się, że spędzają tutaj
kilkanaście miesięcy, czasami kilka dni, a niekiedy zaledwie kilkanaście godzin.
W hospicjum pacjenci mają dostęp do specjalistycznego leczenia objawowego, niezbędnego
w przypadku terminalnej fazy choroby, zapewnioną opiekę pielęgniarską, wsparcie opiekunów
medycznych, rehabilitanta, kapelana i psychologa. Dla wielu osób hospicjum staje się ostatnią
ziemską przystanią. Jak postrzegają to miejsce i własny w nim pobyt? Oddajemy głos tym, którzy
świadomie żegnają się ze światem.

T

o trudne. Ciężko o tym mówić.
Ja staram się nie myśleć
za dużo, aby nie zwariować.
Tutaj mam wszystko: jedzenie,
ciepło, porządek, telewizję. Czasami
porozmawiam. I jest kawa. Tutaj jest
dobrze, ale nie wyjdę stąd zdrowy… ”
Stanisław, l. 64
„Teraz, gdy wiem, że umrę, czuję
smutek. Gdybym urodziła się jeszcze
raz, to żyłabym inaczej. Cieszyłabym
się ze wszystkiego: z tego, ze po prostu
siedzę na krześle i piję herbatę
w ładnej filiżance… Cieszyłabym się
życiem. Kochałabym ludzi, nawet
tych, którzy mi się nie podobali.
Szanowałabym człowieka. Teraz
to wiem, kiedyś było inaczej.
Trudne jest „przykucie” do łóżka.
Sama nie mogę się nawet przekręcić. Potem jest samotność, wielka
samotność wśród zapracowanych
ludzi. Cierpienie. Dlaczego człowiek
nie umiera od razu i już? Czy musimy
przejść to, co przeszedł Chrystus?
Czasami czuję, jakby Bóg opuścił
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mnie w cierpieniu. Jezus na krzyżu
czuł chyba podobnie...”
Halina, lat 82
„Dla mnie straszne jest to, że nieustannie muszę leżeć w łóżku, ponieważ
jestem za słaba, aby się podnieść.
I jeszcze straszny jest przymus korzystania z pampersów i bycie aż tak
zależnym od kogoś. Wiem, że nie
stało się to z mojej woli, ale to choroba
umieściła mnie w tym miejscu. Nie
rozpaczam. Wiem, że taki los jest
udziałem niemal nas wszystkich.
Wszyscy umrzemy, chociaż nie każdy
będzie chory. W hospicjum zmagam
się ze sobą, trudno być pokornym, ja
uczę się tej pokory.”
Lena, l. 63
„Tutaj ludzie są tacy mili, ale człowiek
i tak wie, że czeka na śmierć i nie może
wydłużyć życia. Chciałbym doczekać
do Komunii wnuczki, to już w tym
roku, chciałbym doczekać do ślubu
syna. Chyba zawsze chciałoby się
doczekać do czegoś. A może jest jakiś

dobry moment na śmierć? Jeśli jest,
to tylko kiedyś… Teraz złości mnie to,
że spotkała mnie ta choroba… Żona
też umarła na raka.”
Bronisław, l.74
„Jestem tu i tęsknię za domem. Mam
nadzieję, że jeszcze tam wrócę.
Myśli o śmierci odrzucam, snuję
plany na przyszłość, bo inaczej boję
się, a nie chcę się bać. Pomaga, gdy
obok jest człowiek, gdy ma czas,
nie pędzi. Czekam, aż wejdzie ktoś
z personelu, narobi hałasu (śmiech),
zrobi herbatę. Czekam na ludzi.”
Zbigniew, l.90
„Na początku, zanim poznałam, kto
jest kim w tym miejscu, czułam się
okropnie. Chciałam wracać do domu.
Teraz już wiem więcej. Wiem, czego
mogę oczekiwać po personelu. Jest
dobrze. Nie wyobrażam sobie,
że byłabym w domu: samotna,
czasami tylko ktoś by mnie
odwiedzał. Tutaj ciągle są ludzie. Ból
w domu ciężej byłoby opanować. Nie
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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chciałabym być ciężarem dla rodziny.
Oni muszą pracować. Samo czekanie
jest niezmiernie trudne. Myślałam,
że po przyjęciu do hospicjum moje
życie skończy się szybciej. Są dni, gdy
chciałabym, aby śmierć przyszła już,
w tej chwili…
Najtrudniej jest wtedy, gdy obok
mnie umiera człowiek. Tuż obok
na sąsiednim łóżku. Robi się ciężko.
My, chorzy, przyzwyczajamy się
do siebie, stajemy się ze sobą zżyci,
a nawet jeśli nie zdążyliśmy się poznać,
to jednak śmierć drugiego człowieka
boli. Wtedy myślę o własnym końcu.
Tęsknię za zmarłymi bliskimi. Chciałabym już być z nimi tam, na drugim
świecie.”
Elżbieta, l.82
„Trudno jest wtedy, gdy ludzie
unikają mnie, odchodzą i zostawiają mnie samego. Najtrudniej, gdy
zawodzą najbliżsi.”
Marek l.58
„Jestem osobą chodzącą i to jest
moja przewaga. Nie wyobrażam
sobie, jak by to było, gdybym musiał
załatwiać potrzeby fizjologiczne
w pampersa. Nie wyobrażam sobie
też sytuacji, gdy myją mnie młode
kobiety. Pewnie bym przywykł, ale
to dla mnie trudne, brak intymności to dla mnie duży problem.

Przyzwyczaiłem się do tego miejsca
i lubię pracujących tu ludzi. Wiem,
że się kończę, każdy musi, inni
kiedyś, ja teraz… ”
Robert, l. 78
Na pytanie, co osobom terminalnie
chorym pomaga przetrwać trudny
czas, znajdujący się w hospicjum
CAW odpowiadają:
„Człowiek, każdy z pracowników. To, czy
jest życzliwy, czy się uśmiechnie, to ma
ogromne znaczenie dla nas, chorych.
Tutaj, na tym stołku obok mojego łóżka
prawie ciągle ktoś siedzi. Ludzie przychodzą do mnie. To mi przypomina,
że jako ludzie wszyscy jesteśmy razem.
Sąsiadki dzwonią. Wiem, że jeszcze
jestem innym potrzebna.”
Elżbieta
„Szacunek ze strony otoczenia.
Nie lubię, gdy inni nie pytają mnie
o zdanie, decydują za mnie, do końca
chciałbym decydować o sobie”
Zbigniew
„Mi pomaga cisza, spokój. Tutaj je
znajduję. Myśl o tym, że ludzie są
dobrzy. Właśnie jestem wśród dobrych
osób i za to chciałabym podziękować.
Teraz tak myślę, kiedyś nie miałam
podejścia do ludzi”
Halina

„Jestem tutaj dłużej niż rok i nie
wyobrażam sobie, że mogłoby nie
być ze mną wolontariuszy. Są osoby,
które stały się dla mnie ważne. Czuję
ich troskę i zainteresowanie. Mają
czas dla mnie”
Marek , l. 58
„Czasami czuję się uwięziony, sam
nie mogę wyjść nawet na papierosa.
Innym razem wiem, że trafiłem
dobrze. Sala trzyosobowa, spokój,
cisza. Tylko człowiek ma problem
z chorobą. To niezłe miejsce. Ostatni
przedśmiertny postój…”
Stefan, l. 69
Pan Stefan śmieje się tak, że nie
sposób nie odwzajemnić uśmiechu.
Po chwili kieruje wzrok w głąb
korytarza, spojrzeniem ogarnia całe
hospicjum. W miejsce zdystansowanej radości wchodzi smutek i złość,
metafizyczna tęsknota i nadzieja,
z rodzaju tych nie do wyczerpania.
Dotyka innego wymiaru.
Wysłuchała: Grażyna
Niewiadomska
Wypowiedzi po uzyskaniu ustnej
zgody pacjentów, imiona osób
zostały zmienione.
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Niebo pełne gwiazd jest
dostępne dla wszystkich
Przysłuchując się debacie publicznej o osobach z niepełnosprawnością i ich opiekunach można
odnieść wrażenie, że jedyne, czego potrzebuje ta grupa, to dostępu do rehabilitacji, wózków
inwalidzkich, protez i pieluchomajtek.

T

akie potrzeby są artykułowane najczęściej przez
samych
niepełnosprawnych oraz ich najbliższe otoczenie,
jak gdyby z różnych względów
obawiali się przyznać, że potrzebują
również dobrze wyglądać, pojechać
na wczasy, chodzić na koncerty,
do teatru czy wyjść do kawiarni
na kawę. Tymczasem tylko zaspokojenie wielu potrzeb, poza tymi
podstawowymi, może zapewnić
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osobom z niepełnosprawnością oraz
ich opiekunom normalne, wolne
od frustracji życie. Każdy z nas ma
prawo do przyjemności. Przedstawiciele tej grupy społecznej również.
A może przede wszystkim oni?

Zdystansować się
– Mam wrażenie, że opiekunowie
dzieci z niepełnosprawnością bardzo
często oddają się bez reszty opiece

nad nimi i całkowicie zapominają
o swoich własnych potrzebach. Całe
ich życie podporządkowane jest temu,
aby dziecko wspierać, rehabilitować
i usprawniać. Nawet wówczas, kiedy
to dziecko jest już dorosłe. To najczęściej
kobiety biorą na siebie pełną odpowiedzialność za los swojego chorego dziecka
i nie dopuszczają do siebie myśli, że ktoś,
nawet przez chwilę, może je zastąpić –
mówi psycholog i oligofrenopedagog,
pani Maria Feldman. I dodaje:

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

CHORZY
– Takim mamom niezbędny jest
wypoczynek, wyjazd na kilka dni bez
dziecka, aby mogły zdystansować się
wobec całej swojej sytuacji życiowej.
To nie musi być wyjazd na Wyspy
Kanaryjskie. Czasami wystarczy nawet
wyjście na koncert ze znajomymi.
Ważne, aby przekazać szereg swoich
codziennych obowiązków komuś
innemu. Długotrwałe przemęczenie, odmawianie sobie przyjemności
prowadzi najczęściej do depresji,
bezsenności,
obniżenia
nastroju.
Mamy dzieci z niepełnosprawnością,
z którymi spotykam się w swojej pracy
zawodowej, są często podenerwowane,
nic je nie cieszy. Te wszystkie nastroje
wyczuwa ich podopieczny i wtedy
relacja tych dwojga staje się trudniejsza niż mogłaby być, gdyby opiekun
po prostu chwilę odpoczął. – konkluduje Maria Feldman.

Relaksujący manicure
i zumba
– Sprawiam sobie drobne przyjemności.
A jakże! – zapewnia z uśmiechem pani
Beata….., mama 9-letniej Karoliny
z niepełnosprawnością sprzężoną. –
To, że usiądę i będę płakać, nie poprawi
stanu zdrowia mojej córki. Jeśli ja będę
nieszczęśliwa, ona przejmie te moje złe
emocje. Choć one też się pojawiają.
To oczywiste. W ich rozładowaniu
bardzo pomaga mi zumba. Chodzę
na te zajęcia dwa razy w tygodniu.
To też jest świetna terapia dla mojego
kręgosłupa. Karolina waży 27 kg
i muszę ją nosić, więc wesoło nie jest.
Urząd Dzielnicy Bemowo w Warszawie
organizuje szereg takich zajęć prozdrowotnych nieodpłatnie. Trzeba tylko
wejść na stronę urzędu na początku
roku i się zapisać.
W okresie wakacyjnym nieodpłatne
zajęcia tego typu w plenerze odbywają
się też w innych stołecznych dzielnicach – w Parku Bródnowskim
na Targówku, na Kępie Potockiej
na Żoliborzu. Wymówka w stylu
„nie stać mnie, więc nie chodzę” nie
będzie więc w tym przypadku
uzasadniona. Gorzej jest na pewno ze
zorganizowaniem opieki dla dziecka

Bardzo pomaga mi zumba. Chodzę
na te zajęcia dwa razy w tygodniu.
Urząd Dzielnicy Bemowo w Warszawie
organizuje szereg takich zajęć
prozdrowotnych nieodpłatnie
z niepełnosprawnością, podczas gdy
mama aktywizuje się na zajęciach, ale
trzeba pamiętać, że przez dwie godziny
dwa razy w tygodniu może ją zastąpić
mąż, przyjaciółka czy babcia dziecka.
– Mam też drugi sposób na relaks.
To manicure robiony w dobrym
towarzystwie. Zbieramy się co trzy
tygodnie z kuzynkami i znajomymi
w moim domu i mamy taki kosmetyczny wieczór. To niewiele nas kosztuje,
a efekt w postaci dobrze wyglądających
paznokci daje wiele radości – mówi
pani Beata. – Nie zamykamy się też
w domu z Karoliną. Całą rodziną
odwiedzamy znajomych w ich domach
z ogródkami latem, a sami zapraszamy
gości do swojego mieszkania w bloku
zimą. Bardzo wiele w moim życiu
zmieniło się, kiedy Karolinę zaczęłam
odwozić do przedszkola. Te kilka
godzin dziennie pozwala mi na załatwienie różnych spraw bez towarzystwa
dziecka. Chciałam wyraźnie podkreślić
również to, że kiedy ma się dziecko
z niepełnosprawnością, takich spraw
jest bardzo dużo. A kiedy już wszystko
załatwię, staram się zwyczajnie
odpocząć – dodaje pani Beata.

Grunt to dobre towarzystwo
Pani Marianna jest osobą z niepełnosprawnością znaczną. Choroba bioder
i kręgosłupa sprawia, że możliwości
poruszania się ma bardzo ograniczone. Ma blisko 90 lat! Mieszka w bloku
na trzecim piętrze, ale nie poddaje
się. Uważa, że pozostanie w domu
równałoby się w jej przypadku ze
śmiercią.
Dlatego kiedy tylko zaczyna się
wiosna, umawia się ze znajomymi
na plotki przed blokiem. Siadają
sobie z koleżankami na ławaczce

i opowiadają o tym, jak było kiedyś,
jak jest teraz, co słychać u ich dzieci,
wnuków. Nieważne, że wyjście z domu
trwa godzinę, nieważne, że powrót
to trzy piętra do pokonania. Po prostu
tak trzeba. Najgorzej przetrwać zimę.
Na ławeczce na dworze posiedzieć
nie można. Wtedy pomagają książki
i wizyty rodziny. Fizjoterapia to jedno,
drugie to zwykły kontakt z ludźmi.

Kultura
na wolnym powietrzu
Okres od wiosny aż do późnej jesieni
to dobry czas, aby wyjść z domu
i skorzystać z oferty imprez plenerowych. W przeciwieństwie do tych, które
odbywają się w różnych ośrodkach
kultury, te na wolnym powietrzu są
bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W dużych miastach
nie ma praktycznie weekendu bez
koncertów na skwerach czy w parkach.
Coraz więcej jest też kin pod chmurką.
Są też występy teatrów ulicznych,
festiwale kulinarne, festiwale filmowe.
Najważniejsze, aby życie osoby
z niepełnosprawnością i jego
opiekuna nie ograniczało się do przejazdów z jednej sali rehabilitacyjnej
do drugiej. Aby nie zamykało się
też w czterech ścianach własnego
pokoju. W grupie osób z niepełnosprawnością są tacy, których stać
na nurkowanie w Pacyfiku i tacy,
którzy ze względów finansowych mają
kłopot, aby raz w miesiącu wybrać się
do kina. Przyjemność czerpać można
z wielu rzeczy. Niebo pełne gwiazd
jest dostępne dla wszystkich. Warto
spojrzeć na nie w zimowy wieczór
przy dobrej herbacie. Lub skorzystać
z imprez, które nic nie kosztują.
Aga As
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Świetlicowy codziennik,
czyli jak działa Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego dla dzieci prowadzona przez Caritas
Archidiecezji Warszawskiej
Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie lewobrzeżnej Warszawy
5 Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci. Ogółem w placówkach tych
popołudnia od poniedziałku do piątku spędza blisko 160 dzieci. Tutaj odrabiają lekcje, bawią
się, mają zajęcia ze specjalistami – psychologiem, logopedą, socjoterapeutą, terapeutą
pedagogicznym. Do świetlic kierowane są przez pedagogów szkolnych, asystentów
rodzinnych lub decyzję tą podejmują sami rodzice, chcąc, aby ich dzieci były bezpieczne
i dobrze zaopiekowane podczas ich nieobecności w domu. Niektóre dzieci korzystają
z oferty świetlic przez kilka lat, przyprowadzając z czasem swoje młodsze rodzeństwo
i kolegów, inne pojawiają się tu na krótko, nie rozumiejąc do końca zasad, które obowiązują
w placówce. Jedno jest pewne – miejsca te są bardzo ważnymi punktami na mapie
Warszawy, wspierającymi w procesie edukacyjno-wychowawczym rodziców i szkołę.
Świetlicowy codziennik
Atmosfera w świetlicy jest swobodna,
rodzinna. Dzieci do wychowawców zwracają się „ciociu” i „wujku”,
lubią się wspólnie bawić. Niedawno
placówka zmieniła swoją siedzibę.
Dzieci przebywają teraz w miejscu
świeżo wyremontowanym, odpowiednio do ich potrzeb doposażonym. Uczą się szacunku do pracy
innych, ale też do przedmiotów, które
je otaczają. Obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy,
choć dyscyplinować dwudziestopięcioosobową grupę dzieciaków jakoś
trzeba, dlatego obowiązuje system
„ostrzeżeń” dla najbardziej niesubordynowanych i tzw. „przywilejów”
dla dzieci, które poważnie podchodzą
do swoich świetlicowych obowiązków.
– Codziennie z dziećmi pracuje
dwóch wychowawców. Stale obecny
w placówce jest też kierownik. Kilka
razy w tygodniu zajęcia, zarówno
indywidualne jak i grupowe, prowadzą
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specjaliści – psycholog, pracujący
w miarę potrzeb z danym dzieckiem czy
też jego rodzicami, socjoterapeuta organizujący zajęcia w grupach, logopeda
i terapeuta pedagogiczny prowadzący
zajęcia indywidualne. Wychowawca
pełni szereg ról – odrabia z dziećmi
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lekcje, prowadzi warsztaty kulinarne,
ponieważ wspólnie z dziećmi przygotowujemy posiłki, prowadzi zajęcia
plastyczne i inne, które rozwijają talenty
podopiecznych świetlicy. Kierownik
świetlicy koordynuje pracę pozostałych
specjalistów, organizuje różnego rodzaju
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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wyjścia – na basen, do kina, na wystawy
czy place zabaw. Mamy też obowiązki
formalne – wypełniamy dokumenty,
kontaktujemy się z innymi placówkami, którym podlegają dzieci. Wspólnie
z dziećmi też sprzątamy. Słowem – jest
co robić. – opowiada Ewa Karwowska,
wychowawca w świetlicy przy ul.
Okopowej.
– Najbardziej cieszę się z postępów dzieci
- kiedy przynoszą coraz lepsze oceny,
coraz lepiej się zachowują, potrafią
opanować swoją agresję i zareagować
w sposób adekwatny do sytuacji. Cenię
sobie zaufanie, którym obdarzają nas
rodzice. Nie jest tak od razu. To trwa,
zanim się do nas przekonają, ale bywa,
że czasami przychodzą z podziękowaniami. To sprawia, że chce się nam
mierzyć z codziennymi trudnościami.
– podsumowuje Karwowska.

Idealnie nie jest
– Gdybym powiedziała, że jest idealnie,
skłamałabym. Od 3 lat jestem kierowniczką świetlicy i po tych latach widzę
przede wszystkim ogrom pracy, który
wykonują tutaj wychowawcy i specjaliści, ich radość, kiedy dzieci są zadowolone, ale też żal, kiedy ich wysiłki idą
na marne. Nasze działania nie zawsze
są właściwie rozumiane przez rodziców,
którzy uwagi na temat swoich pociech
czasami traktują jak atak. Chciałabym podkreślić, że tak nigdy nie jest.
Współpraca z rodzicami jest dla nas
najważniejsza. Moim marzeniem jest,
abyśmy
wspólnie
rozwiązywali
problemy, nie zaś udawali, że ich nie
ma. – mówi Marta Puguniec, kierowniczka świetlicy działającej przy ul.
Okopowej.
– Przychodzące do nas dzieci
i ich rodzice mają często jakiś bagaż
życiowych doświadczeń, który sprawia,
że nie do końca potrafią się otworzyć
i pokazać swój potencjał. Nasza rolą,
jako pracowników placówki, jest
właśnie dotarcie do tego, co w nich
najlepsze. Ale to jest proces. Czasami
skomplikowany i trudny. – konkluduje.
Wysłuchała:
Agata Jabłonowska - Turkiewicz

Wiktoria, 11 lat:
Lubię przychodzić na świetlicę. Ostatnio bardzo podobało mi się
wyjście na basen. Jak byłam w drugiej klasie, to uczyłam się pływać,
ale miałam niemiłego trenera, więc zniechęciłam się do tego. Ale
teraz znów mi się spodobało. Wychodzimy czasami do kina i też
to lubię. W domu po szkole mi się nudziło, a w świetlicy mi się nie
nudzi.

Klaudia, 9 lat:
Najbardziej podoba mi się w świetlicy otrzymywanie „przywilejów”.
Przywilej dostaje się wtedy, gdy odrobi się lekcje, wypełni dyżur i gdy
się nie ma ostrzeżenia. Lubię też dostawać nagrody, np. za bycie
miłym dla kolegów i pań. Ostatnio dostałam takie specjalne stempelki,
które mogłam zabrać do domu. Lubię też wychodzić do kina. Ostatnio
byliśmy na filmie „Mała stopa”. Bardzo mi się podobał!

Sebastian, 11 lat:
Lubię w świetlicy grać w Dixita. To jest taka gra karciana. W pewnym
sensie. Fajnie gra się też w piłkarzyki z kolegami, a czasami nawet
w piłkę panie nam pozwalają! W domu grałem w playstation, ale
w świetlicy to raczej rzadko można grać. Tylko wtedy, kiedy ma się
odrobione lekcje.

Dominik, lat 9 lat
W świetlicy różne rzeczy naprawiam. Uruchamiam np. zabawki, które
przestały grać. Pilnuję, żeby były w nich baterie. Poza tym mam tu
taką jedną koleżankę, z którą lubię się bawić. Byłem też raz z panią
na zakupach i mi się podobało. Mam brata i chciałbym, żeby tu
przychodził, ale na razie jest za mały. Oglądałem kiedyś film „Drzewo
marzeń” i ja mam takie marzenie, żeby mój brat nie miał atopowego
zapalenia skóry i żeby był zdrowy.
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Może po prostu w odpowiednim
czasie trafiłem w odpowiednie
miejsce?
– rozmowa z lek. Tomaszem Głażewskim, od lat
zaangażowanym w pomoc osobom bezdomnym
– Ośrodek „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszerzył ostatnio
swoją działalność o pomoc medyczną
dla osób bezdomnych. Jak funkcjonuje ten punkt medyczny przy ul.
Żytniej 1a?
– Jest to miejsce na terenie ośrodka,
gdzie zgłosić się może każdy
z podopiecznych, który potrzebuje
jakiejkolwiek pomocy lub badania.
Do ośrodka trafia wiele osób, które
nie wymagają pilnej hospitalizacji, ale
potrzebują dość szybkiej interwencji
medycznej zanim trafią np. do lekarza
pierwszego kontaktu w przychodni.
– Z czym najczęściej zgłaszają się
do Pana pacjenci? Na co się skarżą,
co im dolega?
– Osoby bezdomne to bardzo szeroka
i zróżnicowana grupa pacjentów.
Niektórzy zgłaszają się po jednorazową
poradę ze zwykłym przeziębieniem czy
bólem gardła. Inni pacjenci to chorzy
przewlekle, którzy chcą dokonać
kontroli swojego leczenia, uzyskać
jakąś poradę lub dopytać, jak dalej
prowadzić swoje leczenie. Poza tym
są pacjenci, którzy mają dolegliwości związane z trudnymi warunkami
życia, na jakie są narażeni. One cierpią
na przewlekłe rany, odmrożenia,
pogryzienia przez insekty, zakażenia
i inne zmiany skórne.
– Interesuje mnie temat gruźlicy,
ponieważ
mówi
się
ostatnio
w mediach, że notuje się coraz

12

więcej przypadków zachorowań
na tą chorobę. Wydaje mi się, że osoby
bezdomne są w szczególności na nią
narażone.
– Gruźlica jest faktycznie wśród osób
bezdomnych dużym problemem.
Choroba dotyka te osoby częściej niż
pozostałe z kilku względów, ale przede
wszystkim z powodu znaczącego
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spadku odporności, spowodowanego ich trudnymi warunkami życia,
niedożywieniem, często spotykanym
nałogiem palenia tytoniu, ale także
przebywaniem w dużych skupiskach
ludzkich. Poza tym osoby bezdomne
czasem przerywają leczenie przeciwprątkowe, uciekają z placówek leczenia
gruźlicy.
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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– Jakie jest ryzyko zarażenia się,
przebywając w towarzystwie osoby
chorej?
– To zależy od wielu czynników,
takich
jak
stan
odporności,
przebyte szczepienia, czas i rodzaj
kontaktu oraz aktywność choroby.
W przypadku osoby zdrowej,
odpornej takie ryzyko nie jest
wysokie przy krótkim kontakcie
z chorym.
– Jak liczny jest zespół pracowników
punktu medycznego przy ul. Żytniej?
– Obecnie są to ratownicy medyczni
i lekarze. Osoby te dojeżdżają
na dyżury do ośrodka i wypełniają swoje obowiązki w ramach
wolontariatu.
– Czy widzi Pan potrzebę tworzenia
takich punktów w innych schroniskach
dla osób bezdomnych?
– Przede wszystkim widzę potrzebę
tworzenia schronisk specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb
osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wymagających stałej
opieki. Brakuje w Polsce takich
miejsc. Większość osób, trafiających do schronisk, nie jest pod stałą
opieką lekarską. Zdarza mi się
spotykać ludzi, którzy kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt lat nie byli
u lekarza! Z tego powodu powinny
istnieć schroniska, gdzie już podczas
przyjęcia dana osoba mogłaby być
chociaż wstępnie zbadana. Rzeczywistość jest taka, że brakuje takich
specjalistycznych placówek.
– Pewnie nie ma komu takiej rodzaju
działalności finansować?..
– Ciężko mi się na temat wypowiadać. Ja zajmuję się leczeniem ludzi.
Organizację służby zdrowia i polityki
społecznej zostawiam innym.
– Osoby bezdomne, jak sądzę i na ile
znam tą grupę, to trudni i niezdyscyplinowani pacjenci. Pan jako lekarz
może ich zbadać, coś im zalecić, np.
wizytę u specjalisty, do czego one się
zastosują lub nie. Co można poradzić
im na gorąco, z czego z miejsca

Poznałem kiedyś przypadkowo przed
jednym z warszawskich kościołów
przedstawicieli
Mokotowskiego
Hospicjum Świętego Krzyża i jeszcze
jako student rozpocząłem tam pracę
jako wolontariusz. Odnalazłem się
w tym miejscu. Po prostu. Tak jest,
że czasami czuje się jakiś problem,
człowiek angażuje się w jego rozwiązywanie i sprawia mu to radość.

mogłyby skorzystać, aby poprawić
stan swojego zdrowia?
– Tak na szybko nie można poprawić
swojego stanu zdrowia. To raczej
proces. Zwłaszcza w przypadku osób
bezdomnych. Zachęcam je zawsze
przede wszystkim do walki i starań o
zmianę swojego statusu i znalezienie
stałego miejsca pobytu. Niektórzy
bardziej cenią sobie jednak wolność
i nie chcą tego zmienić, ale w swojej
praktyce spotykam też osoby zmotywowane, chętne do zmiany własnego
losu.
– Osób bezdomnych dotyczy też
często problem alkoholowy. Czy
osoby nałogowo pijące znajdą pomoc
w ośrodku „Tylko”?
– W ośrodku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i bycia pod wpływem
jakichkolwiek środków odurzających,
ale oczywiście osoby z problemem
alkoholowym znajdują tutaj pomoc
i wsparcie. Mogą skorzystać z pomocy
psychologicznej, terapeutycznej czy
psychiatrycznej. Pracownicy pomagają
również poszukiwać sposobów walki
z nałogiem.
– Pan od dawna poświęca swój
prywatny czas na pomoc osobom
bezdomnym i angażuje w różne
akcje związane z tą grupą. Z czego
to wynika? Co Pana do tego skłania?
– Trudno jest mi odpowiedzieć
na to pytanie, ale istotnie – zajmuję
się bezdomnymi od kilku lat. Może
po prostu w odpowiednim czasie
trafiłem w odpowiednie miejsce?

– Należy Pan też do personelu
„Ambulansu z serca”. Jakoś bliżej
mógłby Pan przybliżyć tą inicjatywę
czytelnikom naszego biuletynu?
– To inicjatywa nowa, sprzed kilku
miesięcy. Wraz z grupą znajomych
osób zauważyliśmy, że miejskie
pogotowie nie zawsze ma podstawy,
aby do danego przypadku przyjechać. Chcieliśmy wypełnić jakąś lukę,
znalazła się karetka i działamy.
– Jak jesteście zawiadamiani o danym
przypadku?
– Telefonicznie. Dzwonią do nas
streetworkerzy, pracownicy socjalni,
pracownicy schronisk, którzy o nas
wiedzą. Telefon „Ambulansu z serca”
to 733 112 700.
– Każdemu z nas zdarza się mieć
kontakt z osobą bezdomną. Często
mijamy ludzi śpiących na ławkach
w parku czy gdzieś na przystankach.
Co możemy dla nich zrobić, poza
zawiadomieniem służb miejskich czy
karetki?
– Przede wszystkim nie powinniśmy
przechodzić obok nich obojętnie.
Do takiej osoby trzeba podejść,
spytać, jak się czuje. W zimie, przy
niskich temperaturach, koniecznie
powinno się ją obudzić i zmotywować
do wstania tak, aby nie leżała bezpośrednio na ziemi i nie wychładzała
się. To już jest bardzo dużo. To może
czasami uratować jej życie.
– To dobra konkluzja naszej rozmowy.
Apelujmy zatem o wrażliwość.
Dziękuję za rozmowę!
				
Rozmawiała
Agata Jabłonowska - Turkiewicz
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Otwarcie świetlicy
13 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Caritas AW przy ul.
Okopowej 29B w obecności znamienitych gości: pana
Mariusza Budziszewskiego – Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Wola, pani Bogusławy Biedrzyckiej – Dyrektor
OPS Wola, pana Mirosława Starzyńskiego – Naczelnika
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wola, ks. Marka Deca – Zastępcy Dyrektora Caritas
Polska oraz dyrektorów okolicznych szkół, pracowników
Caritas AW i dzieci.
Świetlica socjoterapeutyczna została założona we
wrześniu 2002 roku. Aż do 31 marca 2018r. znajdowała
się w budynku Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
przy ul. Żytniej 1A.
Obecny, nowy lokal znajdujący się przy Okopowej 29B
jest wynajmowany na preferencyjnych warunkach
od Miasta Stołecznego Warszawy. Jest nowoczesny
i dobrze wyposażony. Koszt modernizacji i dostosowania
warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy wyniósł
175 000 zł (w tym dotacje: 35 tys. zł. z Urzędu Miasta
oraz 25 tys. z Caritas Polska). Działalność świetlicy jest
finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
Urzędu Dzielnicy Wola.

Wizyta w Manheim

Kolonie letnie
Caritas Archidiecezji Warszawskiej zorganizowała
siedem dwutygodniowych turnusów kolonijnych dla 640
dzieci, w tym dla 104 dzieci z Ukrainy i Białorusi.
74 osoby realizowało przygotowany program wypoczynku i czuwało nad bezpieczeństwem. Dzieci w wieku 7-15
lat odpoczywały w następujących miejscowościach: Huta
Szklana i Staszów w Górach Świętokrzyskich, Murzasichle k. Zakopanego, Spała k. Tomaszowa Mazowieckiego, Ustroń k. Wisły oraz Stegna Gdańska.
Dzieci brały udział w zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych i muzycznych. Instruktorzy organizowali ciekawe, a przede wszystkim rozwijające zdolności
i umiejętności zajęcia. Na zakończenie kolonii muzycznych w Spale, jak każdego roku, odbył się koncert,
na którym mali artyści prezentowali swoje umiejętności przed licznym gronem rodziców i gości. Koncert
poświęcony był setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Wystąpiły również dzieci z Żytomierza
na Ukrainie.
W programie kolonijnym przewidziano wiele wycieczek
krajoznawczych i historycznych. W zależności od regionu
Polski dzieci zwiedzały: Gdańsk, Gdynię, Krynicę
Morską, Malbork, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Szczawnicę, Szczyrk, Wisłę, Koniaków, Inowłódź,
Bełchatów, Kielce i Sandomierz. Zrealizowano tzw. szlak

W dniach 16-20 kwietnia delegacja pracowników
Caritas Archidiecezji Warszawskiej odwiedziła zaprzyjaźnioną Caritas w Mannheim (Badenia-Wirtembergia).
Celem wyjazdu było poznanie zaangażowania miejscowej Caritas na rzecz dzieci i młodzieży oraz odwiedzenie ośrodków zajmujących się pomocą i działalnością
socjalną w rodzinach. Pracownicy Caritas AW poznali
nowe sposoby zarządzania i organizowania zadań
na rzecz dzieci oraz ciekawe projekty i formy pomocy,
które Caritas w Niemczech realizuje od wielu lat i ma
w tym obszarze duże doświadczenie.
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historyczny m.in.: odwiedzono zamek w Kurozwękach,
Krzyżtopór, Park Miniatur w Sabat Krajno, Niedzicę,
Czorsztyn, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum
Stutthof w Sztutowie.
Bogaty program wypoczynkowy i edukacyjny został
zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy, Wojewody Mazowieckiego,
Caritas Polska i Senatu RP, a także z darowizn indywidualnych i środków Caritas AW.

Medal dla naszej wolontariuszki
Gala Ubi Caritas to wydarzenie ważne dla całego środowiska Caritas w Polsce: zarówno dla jej pracowników
i wolontariuszy jak i tych, którzy wspierają ją na różnych
płaszczyznach – darczyńców, instytucji życia publicznego i dziennikarzy.
Jest to uroczystość wręczenia nagród przyznawanych
za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny
udział w dziełach charytatywnych. Poprzez uhonorowanie nagrodą Ubi Caritas – statuetką św. Faustyny
– wspólnota Caritas chce wyrazić wdzięczność tym
wszystkim, którzy dają szczególny świadectwo miłosierdzia lub włączają się w działalność Caritas i pomagają
w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących.
Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie są ludźmi
różnych profesji i talentów – podkreślił ks. Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska podczas 17. gali rozdania nagród
Ubi Caritas, która odbyła się 29 września w Warszawie.
Nagroda jest wręczana w trzech kategoriach: darczyńca,
świadectwo i współpraca.
W tym roku przyznano także specjalne Medale Caritas
Polska „In Servire Caritate”. Jeden z nich otrzymała
Elżbieta Stojek, nasza wolontariuszka IV Oddziału ZOL.

Caritas
Archidiecezji
Warszawskiej
prowadzi
w Warszawie i okolicach trzy schroniska dla 300
bezdomnych osób. Rolę gospodarza pełniła fundacja
Smile Warsaw, która w każdą niedzielę w pobliżu Pałacu
Kultury i Nauki wydaje bezdomnym ciepły posiłek oraz
wspiera ich niezbędnymi środkami czystości i odzieżą.
Zaproszenie do współpracy przyjęła także Fundacja Daj
Herbatę, która w każdy poniedziałek częstuje wszystkich chętnych gorącą zupą pod Dworcem Centralnym
oraz Wspólnota Sant’Egidio, której członkowie od lat
wychodzą na ulice Warszawy, aby spotykać się bezdomnymi na dworcach, na lotnisku i peryferiach miasta.
Odwiedzają pustostany, przyczepy kempingowe, ogródki
działkowe i stare garaże częstując kanapkami i ciepłą
herbatą.
W ten Światowy Dzień jesteśmy zaproszeni do nadania
treści słowom psalmu: „Ubodzy będą jedli i nasycą się”
(Ps 22, 27) – napisał w Orędziu na II Światowy Dzień
Ubogich papież Franciszek. „W ubiegłym roku w wielu
diecezjach to doświadczenie wzbogaciło obchody pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Wielu odnalazło ciepło
domu, radość świątecznego posiłku i solidarność tych,
którzy zechcieli podzielić się stołem w prosty i braterski
sposób. Chciałbym, aby również w tym roku i w przyszłości Dzień ten był świętowany pod znakiem radości
z nowo odkrytej rzeczywistości bycia razem”.

II Światowy Dzień Ubogich
Z inicjatywy Caritas AW cztery organizacje działające na rzecz osób bezdomnych w Warszawie wspólnie
pomagały potrzebującym z okazji II Światowego Dnia
Ubogich. 18 listopada o godzinie 16 w centrum Warszawy
– pod Pałacem Kultury i Nauki wszyscy potrzebujący
otrzymali ciepły posiłek oraz specjalnie przygotowane
przez wolontariuszy podarunki.
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