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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 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@caritasaw.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

SCHRONISKA 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
01-258 Warszawa
4. Jadłodajnia
i 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

W 2018r. w szeroko rozumianym sektorze organizacji pozarządowych w Polsce aktywnie działało około 140 tys. podmiotów. Wśród nich przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia,
ale też spółdzielnie socjalne, koła samopomocowe, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne czy związki zawodowe. Ludzie
chcą wzajemnie się wspierać i działać na rzecz drugiego człowieka, który różnych form wsparcia potrzebuje. Zmieniają się
realia życia w Polsce i potrzeby ludzi. Niezbyt wnikliwi obserwatorzy świata mogą odnosić wrażenie, że bieda, samotność
i wykluczenie społeczne już nie istnieją. Jednak rzeczywistość,
w której żyjemy, jest dużo bardziej skomplikowana niż ta, która
„uśmiecha się” do nas z portali społecznościowych. Nadal dotykają nas choroby i nieprzewidziane okoliczności życiowe. Wiele
osób nie stać, aby wykupić przepisane przez lekarza leki. Wciąż
wiele dzieci z powodu złej finansowej sytuacji rodziców nie
może rozwijać swoich pasji i talentów, pojechać na wakacje.
Na tej mapie działalności sektora pozarządowego szczególne miejsce zajmuje Caritas, mająca swoje „oddziały” we
wszystkich diecezjach na terenie całego kraju. To, co ją wyróżnia spośród innych, to ponad stuletnia tradycja w udzielaniu
pomocy potrzebującym i szeroka skala codziennych działań,
które obejmują tysiące podopiecznych.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej obchodzi 30-lecie swojej działalności. Przekazujemy w Państwa ręce jubileuszowe
wydanie magazynu „Res sacra miser”. Bez udawanej skromności chcemy pochwalić się tym, co robimy. Oddajemy głos
ludziom, którzy są z organizacją związani – dyrekcji, pracownikom, wolontariuszom. Bez ich codziennego zaangażowania,
wytrwałości, wiedzy, empatii nie byłoby możliwe skuteczne
niesienie pomocy potrzebującym. W numerze wypowiadają się
też podopieczni Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Wszystkie
te opinie uświadamiają nam, jak bardzo wzajemnie jesteśmy
sobie potrzebni.
Życzę inspirującej lektury!
Redaktor naczelna
Agata Jabłonowska – Turkiewicz
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30 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
czyli jak się zmienialiśmy
Caritas Archidiecezji Warszawskiej obchodzi 30-lecie istnienia. Jubileusz skłania do refleksji,
podsumowań oraz pytania - jaki użytek zrobiliśmy z możliwości swobodnego działania?
Dotychczasowe dzieje Caritas AW można podzielić na trzy okresy. Uproszczonym kluczem
mogą być okresy sprawowania funkcji dyrektora organizacji przez trzech kolejnych księży.
Tak się składa, że te kolejne etapy wskazują na pewne prawidłowości rozwojowe organizacji.

Lata 1989-1995
– fundamenty

Okres pierwszy – lata 1989-1995,
w którym na czele Caritas AW stał
ks. Krzysztof Wojno (†2012), to
w Polsce i w Caritas czas przełomu
i zaczynania wszystkiego od nowa.
W tym okresie wszelkie instytucje życia społecznego – rządowe,
samorządowe i pozarządowe - odnajdywały się w nowej rzeczywistości, budowały swoją tożsamość. Był
to czas kształtowania się prawa
oraz mechanizmów funkcjonowania i współpracy, czas poszukiwań
i niepowtarzalnych szans. Na ruinie
państwowych struktur socjalnych
poprzedniej epoki tworzyły się
nowe, już nie tylko państwowe.
Jednocześnie dogasał doraźny społeczny model pomocowy oparty na
rozdawnictwie darów z Zachodu.
O nowych kierunkach często decydowały konkretne prawne, histo-

4

RES SACRA MISER nr 25 – wrzesień 2019

ryczne czy wręcz fizyczne uwarunkowania. I tak fakt, że reżimowy
Związek Katolików Świeckich „Caritas”, przejmując w roku 1950 nazwę i schedę po kościelnej Caritas
okresu międzywojennego, przejął
również w Warszawie kompleks
„Res Sacra Miser” (niegdyś należący do Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności), a likwidując się
przekazał go wraz ze swoją zawłaszczoną nazwą warszawskiej Caritas
i w sposób nieprzewidziany skojarzył tę ostatnią zarówno z konkretnym miejscem w Warszawie, jak
i z podjęciem zadań na polu opieki
nad osobami starszymi. Z tych zaszłości i powiązań wyrósł zakład
opiekuńczo–leczniczy na Krakowskim Przedmieściu i nieustające do
dziś zaangażowanie organizacji na
rzecz pomocy chorym. Drugi ważny
kierunek działalności Caritas AW,
jakim jest dzisiaj pomoc osobom

bezdomnym, także narzuciła dynamicznarzeczywistośćpierwszegookresu – Caritas poproszono o przejęcie, założonej przez ks. Wojciecha
Czarnowskiego (†2019), noclegowni „Przystań” przy ul. Wolskiej. Te
dwa wydarzenia u zarania istnienia
związały Caritas AW z kontynuowanymi do dzisiaj wątkami działalności – pomocy osobom starszym
i chorym oraz pomocy osobom
bezdomnym. A choć podejmowano
i inne próby, których przykładem
były choćby Szkoły Rodzenia, czas
pokazał, że trwałe efekty przyniosło
twórcze podjęcie scenariusza pisanego przez szerszą rzeczywistość.

Okres 1995-2007
– budowanie infrastruktury
materialnej i struktur
organizacyjnych

Okres drugi – 1995-2007 – to czas
sprawowania funkcji dyrektora
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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przez ks. Mirosława Jaworskiego.
Okres ten, w którym następuje
krzepnięcie porządku instytucjonalnego i prawnego w otoczeniu
społecznym, charakteryzuje się
w Caritas AW intensywną budową
infrastruktury materialnej i struktur
organizacyjnych. Prowadzone są
zakrojone na szeroką skalę prace
remontowe w obiekcie na Krakowskim Przedmieściu. Powstają –
oparte w dużej mierze na współpracy z samorządami i parafiami - nowe
gałęzie działalności: świetlice dla
dzieci i stacje opieki jako placówki
mobilnej opieki zdrowotnej. Coraz
sprawniej funkcjonujące otoczenie
społeczne i prawne zapewnia coraz
skuteczniejsze oparcie. Caritas AW
staje się organizacją pożytku publicznego mogącą czerpać z 1-procentowego odpisu od podatku. Jednostki samorządowe i kasy chorych
(później NFZ) zaczynają zawierać
z Caritas AW umowy na prowadzenie działań w zakresie i ochrony
zdrowia, oferując tym samym przewidywalne finansowanie oraz stwarzając możliwość rozszerzenia i profesjonalizacji kadry. Niektóre placówki pojawiają się i zanikają
- czy to z powodu wyczerpania się
finansowania (Centrum Pomocy

Migrantom i Uchodźcom) – czy to
z powodu wyczerpania się formuły
(Bursa Promocji Zawodowej).

Okres 2007-2019
– regulacje, standaryzacja
i profesjonalizacja

Okres trzeci, trwający do dziś –
2007-2019 – przypada na czas sprawowania funkcji dyrektora przez ks.
Zbigniewa Zembrzuskiego. Prawidłowością rozwoju instytucji społecznych jest stopniowy wzrost regulacji, standaryzacja i profesjonalizacja. Tego rodzaju procesy należy
wskazać, szukając uproszczonego
wspólnego mianownika dla ostatnich 12 lat Caritas AW. Otoczenie
prawne i społeczne stawało się
w ciągu tych lat i staje nadal coraz
bardziej wymagające i skomplikowane. Kontrahenci Caritas AW – sami
ulegając przeobrażeniom – oferują
więcej i żądają więcej w zamian.
Również na drodze autorefleksji
Caritas AW rozpoznaje konieczność
daleko idących zmian – podnoszenia jakości usług, wprowadzania
nowoczesnych metod zarządzania,
poprawy stanu lokalowego, podniesienia kwalifikacji personelu.
W rezultacie na przestrzeni tych lat
w Caritas AW dokonały się znaczące

i niełatwe przeobrażenia dotyczące
funkcjonowania wszystkich gałęzi
i aspektów działalności – od księgowości, przez infrastrukturę techniczną ośrodków i przeobrażenia własnościowe, po usługi świadczone
bezpośrednio podopiecznym.

Zmiany
w działalności leczniczej

Placówki lecznicze prowadzone
przez warszawską Caritas zostały
poddane daleko idącym procesom
restrukturyzacyjnym. Przeprowadzona została dogłębna analiza ich aktualnego stanu i w oparciu o jej wyniki utworzono plan stopniowych
zmian. Na początku dotyczyły one
placówek terenowych tj. hospicjum
domowego w Raszynie, następnie
komórek pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Piasecznie, Grójcu,
Błoniu i Raszynie. W 2008r. przeniesiona została siedziba hospicjum
domowego z Raszyna do Błonia,
gdzie lokal na nie przeznaczony pozwalał na rozwinięcie działalności
i jej profesjonalizację. Od początku 2013r. zmianami objęto także
placówkę opieki stacjonarnej na
Krakowskim Przedmieściu. Wprowadzono istotne zmiany w systemie zarządzania procesem pracy,
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odejście od zarządzania reaktywnego w kierunku procesowego, dzięki czemu uzyskano wymierną poprawę efektywności i jakości
świadczonych usług, ich nadzorowania i dokumentowania. Równolegle ze zmianami w organizacji
pracy wdrażano zmiany prawne. Przebiegały one dwuetapowo. W pierwszym etapie z istniejących placówek
medycznych utworzono pięć zakładów leczniczych, w drugim skonsolidowano całą działalność leczniczą
warszawskiej Caritas w ramach
jednego zakładu leczniczego pn.
Centrum Działalności Leczniczej.
W jego skład weszły poszczególne ośrodki jako jednostki organizacyjne. Ciągłe doskonalenie
organizacji pracy wspierały wymagania normy ISO 9001:2015

Nowe formy
zamieszkania dla osób,
które znalazły się
w sytuacji bezdomności:
• blok mieszkaniowy z mieszkaniami dla osób indywidualnych i par (rodzin) zapewniający zarazem warunki
prywatności jak wspólną przestrzeń socjalizacji z codzienną
obecnością pracowników wspierających;
• duże pojedyncze mieszkanie umiejscowione dowolnie
w mieście, w którym każda
osoba (lub para) mieszka w oddzielnym pokoju ze wspólnymi
urządzeniami sanitarnymi i kuchennymi oraz przestrzenią socjalizacyjną; takie mieszkania mogą
mieć dowolną wielkość i liczbę
izb, a życie w nich ma dla mieszkańców charakter quasi-rodzinnej
„wspólnoty mieszkaniowej”;
• indywidualne
mieszkania
dla osób lub par (rodzin);
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w zakresie której oba ośrodki
– opieki domowej w Błoniu i stacjonarnej - na Krakowskim Przedmieściu uzyskały certyfikację.

Zmiany w działaniach
wspierających
osoby bezdomne

Zmienia się również oblicze pomocy osobom bezdomnym. Istotną
rolę odgrywają tutaj nowe standardy pomocy wprowadzone przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zakładają
polepszenie warunków bytowych
w placówkach dla osób bezdomnych (ograniczenie liczby miejsc
w placówce, ograniczenie liczby
łóżek w pomieszczeniu sypialnym
itp.). Standardy będą zrealizowane
do końca roku 2020 i zaowocują
z jednej strony „rozgęszczeniem”
schronisk, a z drugiej zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc. Poważnie zaawansowane są w związku z tym prace nad uzupełnieniem
ubywających miejsc. Przewiduje
się już jednak nowocześniejsze
formy schronienia – przede wszys-

tkim tzw. zamieszkanie wspierane.
Mowa o zamieszkaniu w warunkach możliwej samodzielności i prywatności, a zarazem przy utrzymaniu nieodzownego wsparcia. Możliwe są różnorakie rozwiązania
zależne od kontekstu architektonicznego i formy wsparcia.

W trosce
o dobrostan człowieka

Na przestrzeni 30 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej ulegała
znacznym przeobrażeniom – zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę
jak i formy organizacyjne. Wszystko po to, aby pomoc świadczona
przez organizację była skuteczniejsza i odpowiadała wymogom
zmieniających się czasów i współczesnym, europejskim standardom.
Wśród tych standardów na pierwsze miejsce wysuwa się dbałość
o godność osoby wspomaganej
i jej dobrostan nie tylko fizyczny,
ale i psychiczny, co jak najbardziej
harmonizuje z chrześcijańskim
fundamentem Caritas. n
Andrzej Czarnocki

Rodzaje wsparcia
w nowych formach
zamieszkania:
• wsparcie na miejscu przez
pracowników obecnych codziennie (najodpowiedniejsze
dla opisanego obok bloku
mieszkaniowego);
• wsparcie „wizytujące” z udziałem
stosownych pracowników pomocowych (najodpowiedniejsze dla
„wspólnoty mieszkaniowej”);
• wsparcie na zasadzie case-managementu oferowane indywidualnym osobom lub parom przy
maksymalnym
wykorzystaniu
usług ogólnie dostępnych;

Andrzej Czarnocki
– w Caritas warszawskiej pracuje od
2007 roku. Zakładał WTZ w Łychowskiej Woli, później koordynował
pomoc dla osób bezdomnych. Od
2015 roku kieruje Ośrodkiem „Tylko” przy ul. Żytniej, obejmującym
schronisko, mieszkania wspierane,
ogólnodostępną łaźnię, jadłodajnię
i magazyn odzieżowy.

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

INICJATORZY
Z LOTU
PRZEMIAN
PTAKA

Świadkowie troski o człowieka
Rozmowa z byłym dyrektorem Caritas Archidiecezji Warszawskiej – ks. Mirosławem
Jaworskim oraz obecnym – ks. Zbigniewem Zembrzuskim

Z lewej Anna Wojtas, w środku ks. Mirosław Jaworski, z prawej ks. Zbigniew Zembrzuski

Anna Wojtas: 30-letni człowiek to
młody dorosły. A jego rówieśniczka
Caritas warszawska? Jak się rozwijała?
Ks. Mirosław Jaworski: Podobnie jak
człowiek. Jeśli chodzi o struktury - najdynamiczniej w pierwszych 10-15 latach
działalności, gdy powstawała większość
placówek Caritas, które istnieją do dziś,
np. zakład opiekuńczo–leczniczy czy
schronisko dla bezdomnych „Przystań”.
Potem przyszedł czas dojrzewania i wydawania owoców. Ja zostałem dyrektorem Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
gdy instytucja miała już 5 lat.
Ks. Zbigniew Zembrzuski: 30-latek to
jeszcze młody, ale już dojrzały człowiek
- w pełni sił, wykształcony, z dobrymi
perspektywami - tak można określić
również naszą Caritas. Ale jeśli chcemy
mówić o jej rozwoju, musimy wrócić
do pierwszych lat, kiedy powstawały

pierwsze placówki Caritas. Z czasem ich
przybywało i w zasadzie dziś jest ich niewiele więcej od tego dnia, kiedy 12 lat
temu przejąłem kierownictwo nad warszawską Caritas. Nie ma powodu, żeby
ciągle tworzyć coś nowego. Miarą rozwoju jest praca nad jakością i sprawnym
funkcjonowaniem. Polega to również na
tym, żeby nieustannie poszerzać ofertę
poszczególnych placówek, by odpowiadały potrzebom ludzi, dla których zostały
powołane.

dostał dotację. Jako formułę rozliczenia
z urzędem wysłał listowne podziękowanie z podpisem „Bóg zapłać”. Na samym
początku, kiedy nie było tyle wymagań
formalnych i przepisów, trochę tak funkcjonowaliśmy. Stopniowo działalność
Caritas ulegała profesjonalizacji. Teraz
jest to już zupełnie inna organizacja niż
ta, którą zostawiłem. Wymaga więcej
pracy biurowej i administracyjnej. Kiedyś
tego było mniej.
Caritas jest teraz rzeczywiście inna?

Co jest najważniejszym znakiem jakości warszawskiej Caritas?
Ks. M.J.: Najważniejszy jest po prostu
profesjonalizm. Przez te wszystkie lata
Caritas wypracowywała swoje standardy.
Przytoczę może humorystyczną sytuację,
o której wspomniał mi kiedyś jeden
z urzędników dawnego województwa
warszawskiego. Otóż pewien ksiądz

Ks. Z.Z.: Jest inna. W 2005r. warszawska
Caritas, pod kierunkiem ks. Mirosława
Jaworskiego, uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Wcześniej,
od 1989r. działała w oparciu o ustawy
okołokonkordatowe. A jeszcze wcześniej
funkcjonowała w bardzo ograniczonej
formie pomagając tym, którzy się do
niej zgłaszali. W czasach, kiedy w Polsce
RES SACRA MISER nr 25 – wrzesień 2019
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brakowało wszystkiego, rozdawała produkty żywnościowe i leki otrzymane
w darach od wspólnot Kościoła z Zachodu. Rola Caritas sprowadzała się do tego,
żeby te dary rozdać najbardziej sprawiedliwie i uczciwie. Wysiłek dystrybucyjny
był niełatwy, ale generalnie była to bardzo ważna rola, jaką wówczas spełniała
Caritas i Kościół lokalny.
Później Caritas rosła wraz z rozwojem
państwa polskiego, nabywając konkretne, możliwe na tamte czasy prawa
i możliwości. I muszę to podkreślić: to
była bardo dobra decyzja, księże Mirosławie, że cała Caritas warszawska
stała się organizacją pożytku publicznego. W rezultacie działamy w oparciu
o ustawę o OPP i prowadzimy tzw. pełną
księgowość. Nie mamy żadnych środków,
z których nie musielibyśmy się rozliczać.
Konsekwencją przyjęcia tych standardów
były nowe możliwości pozyskiwania różnych form dofinansowania, tzw. dotacji
z samorządów i ze środków rządowych,
najpierw 5-letnich, a po zmianie przepisów 3-letnich. Choć mamy więcej pracy,
jest to dobre, gdyż państwo i samorządy
uczą się, jak efektywnie wydawać środki,
a my jako jeden z beneficjentów uczymy
się, jak te środki skutecznie, zgodnie
z ofertami, wydawać i rozliczać.
Caritas warszawska jako organizacja
pożytku publicznego jest traktowana
na równi z innymi organizacjami. Nie
ma żadnej dyskryminacji, złego czy nieuprawnionego traktowania. Natomiast
w czasach, kiedy ks. Mirosław rozpoczynał kierowanie Caritas, wielu możliwości
nie było.
Ks. M.J.: Dokonała się wielka przemiana,
a nawet przełom w traktowaniu instytucji kościelnych, w tym Caritas, przez podmioty państwowe czy samorządy. Kiedyś
dla urzędników było szokiem, że zgłasza
się organizacja kościelna i prosi o jakieś
pieniądze np. na kolonie dla dzieci.
Komu więc pomaga warszawska Caritas i skąd czerpie na to środki?
Ks. Z.Z.: Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest zorganizowana wokół trzech
obszarów pomocy: dla ciężko i nieuleczalnie chorych, dla osób bezdomnych,
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Miarą rozwoju jest praca nad jakością
i sprawnym funkcjonowaniem. Polega
to również na tym, żeby nieustannie
poszerzać ofertę poszczególnych
placówek, by odpowiadały potrzebom
ludzi, dla których zostały powołane.

dla dzieci i ich rodzin. Pomaga też innym
osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Na realizację tych zadań przez organizacje społeczne władze rządowe
i samorządowe mają określone budżety.
Nasza Caritas zawarła kontrakty z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Z tych środków prowadzi hospicjum
stacjonarne, hospicja domowe, zakład
opiekuńczo–leczniczy, oferujemy też
pielęgniarską opiekę domową długoterminową. Te działania mogą być też
dofinansowane przez samorządy.
W obszarze pomocy osobom bezdomnym mamy zawarte umowy dotacyjne
z samorządami bądź realizujemy od czasu do czasu dotacje ministerialne. Z tych
środków korzystamy prowadząc schroniska dla osób bezdomnych, jadłodajnie,
łaźnie, mieszkania treningowe i wiele
jeszcze innych, mniejszych działań na
rzecz pomocy tym osobom.
Dla dzieci samorządy dofinansowują
prowadzone przez Caritas AW placówki
wsparcia dziennego tzw. świetlice oraz
programy wspierające edukację i rozwój
dzieci, ale też wypoczynek - kolonie oraz
zimowiska.
Czwartym obszarem, który jest przed
nami, jest pomoc seniorom. Poniekąd już
im pomagamy, bo seniorami są pacjenci
naszych placówek medycznych, są nimi
również w większości osoby bezdomne. Od kilku lat na Woli realizujemy
w ramach programu senioralnego dwa
turnusy tzw. wczasów pod gruszą. Są to
dzienne zajęcia na terenie ogródków
działkowych. Dzięki temu seniorzy mają
możliwość wyjścia z domu, spotkania

z innymi, wzięcia udziału w różnych
zajęciach. Środki na ten cel pozyskaliśmy z samorządu, startując w konkursie
otwartym na realizację tego zadania.
Jakimi dobrymi inicjatywami i pomysłami warto się dzielić z innymi?
Ks. M.J.: W swoim czasie dużym zainteresowaniem cieszyła się bursa dla
dziewcząt z terenów popegeerowskich
i był to bardzo popularny projekt, który
trwał 9 lat. Dziewczęta przyjeżdżały do
Warszawy, w bursie znajdowały schronienie i fachową pomoc w znalezieniu
pracy. Niektóre z nich z czasem osiedlały
się w Warszawie na stałe.
Innym takim projektem, realizowanym
wraz z Caritas Polska i przy współpracy
ambasady amerykańskiej, było przeciwdziałanie prostytucji.
ks. Z.Z: Owocem tego jest nasz udział
jako partnera w grupie wielu organizacji
pozarządowych, których zadaniem jest
przeciwdziałanie handlowi ludźmi i prostytucji zorganizowanej. Caritas udostępnia pomieszczenia socjalne i lokal
biurowy, żeby tego typu działania mogły
być na terenie Warszawy prowadzone.
Spółdzielnia socjalna „Kto rano
wstaje” to chyba też jeden z dobrych
pomysłów?
Ks. Z.Z.: Spółdzielnia działa już ponad 5
lat. Została utworzona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej w partnerstwie
z Caritas Polska w ramach tzw. ekonomii
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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społecznej. Chodzi o to, żeby osobom
trwale bądź długo bezrobotnym i wykluczonym z rynku pracy i życia społecznego stworzyć - na zasadach spółdzielczych czyli współodpowiedzialności i współtworzenia - możliwości
odzyskiwania swojej pełnej tożsamości.
Spółdzielnia ma się dobrze. Zajmuje się
gastronomią, dezynfekcją, deratyzacją,
sprzątaniem różnych „trudnych” lokali
i współpracuje z ośrodkami pomocy
społecznej Od nowego roku będzie
miała nową siedzibę i infrastrukturę
w Ursusie. Życzę jej, żeby miała nową
energię, by iść do przodu! Już kolejny
rok wypracowała mały, aczkolwiek dla
swoich potrzeb dobry zysk, który jest
owocem jej pracy.
Kim są ludzie, którzy współtworzyli
i współtworzą warszawską Caritas?
Ks. M.J.: Gdy mówimy o strukturze Caritas jako organizacji, która prowadzi profesjonalną działalność - są nimi zatrudnieni fachowcy. Ale niesłychanie ważni
są też wolontariusze, którzy działają
w ramach Parafialnych Zespołów Caritas.
Ks. Z.Z.: Caritas tworzą ludzie różnych
zawodów i specjalizacji: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psychologowie, pracownicy administracji.
Są również pracownicy socjalni oraz
zarządzający schroniskami dla osób bezdomnych, a także terapeuci, pedagodzy,
którzy w różny sposób starają się pomóc
dzieciom i ich rodzinom, pracownicy
administracji i księgowości oraz różni
koordynatorzy, którzy potrafią łączyć
wiele zadań i tym samym efektywniej
pracować.
Ewangeliczna Caritas jest na poziomie
parafii. W całej archidiecezji, w Parafialnych Zespołach Caritas jest zaangażowanych ponad tysiąc osób. Działają
w ponad stu parafiach. Pięćdziesiąt
procent to bardzo żywo zaangażowane
zespoły, pozostałe - niosą pomoc w miarę
potrzeb oraz przy okazji świąt. Wszyscy
są świadectwem Kościoła, troski o konkretnego człowieka.
Od kilku lat wszystkie Parafialne Zespoły Caritas mają duże oparcie w naszej
Caritas diecezjalnej. Współpraca ta ma

także wymiar materialny. Jeżeli wolontariusze zachęcą lokalną społeczność do
przekazania Caritas warszawskiej 1%, to
te środki wracają potem do dyspozycji
parafialnej Caritas.
Ks. M.J.: Jako proboszcz dodam, że
środki, jakie otrzymujemy z 1 % dla
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, nasz
Parafialny Zespół Caritas przeznacza
na wykup leków. W szczególnie trudnej
sytuacji są wdowy albo wdowcy, którym
trudno się utrzymać z jednej niskiej
emerytury.
Jak pomaganie innym zmienia ludzi?
Ks. M.J.: W psalmie czytamy, że „Błogosławiony, kto pamięta o biednym,
bo na łożu boleści Pan sam poprawi
mu posłanie”. Muszę przyznać, że praca
dyrektora dużej instytucji, jaką jest warszawska Caritas, jest wyczerpująca. Jest
pracą menadżerską i trzeba się pilnować, żeby zachować ludzką wrażliwość,
widzieć nie tylko projekty i struktury, ale
także konkretnego człowieka. Mówię to
z własnego doświadczenia. Mnie zachować równowagę pomagała niedzielna
msza święta dla bezdomnych w schronisku przy ul. Wolskiej. Właśnie dla nich
i z nimi modliłem się co tydzień przez 12
lat. Znałem ich z imienia, znałem czasami ich problemy.
Nie ukrywam, że czasami rola menadżera organizacji zajmowała w moim życiu
więcej miejsca niż sfera duchowa. Było
mało modlitwy, a dużo aktywności i potem trzeba było wracać do równowagi.
Ale rzeczywiście - praca na rzecz drugiego człowieka nas kształtuje. Poszerza
nasze wnętrze. Poświęcenie i ofiarność
sprawiają, że stajemy się pięknymi
ludźmi.
Ks. Z.Z: Praca na co dzień w Caritas jest
trudna, czasami ciężka, ale nie można
powiedzieć, że jest nudna czy monotonna. Pomaganie ludziom to nieraz docieranie do różnych wydarzeń i historii z ich
życia. Pamiętam sytuację, kiedy przyszli
rodzice i prosili o pomoc finansową
w zakupie szczepionki, która miała być
podawana ich córce. Chodziło o kilkutysięczne kwoty przez kilka miesięcy, bo

lek nie był refundowany. Słuchając tych
rodziców podjąłem decyzję niemal natychmiastowo. Krótko potem przyszedł
do Caritas ktoś, kto ofiarował dużą sumę
pieniędzy. Kilka lat później ci sami rodzice przyszli do nas i powiedzieli: „Nasza
córka żyje, dzięki Caritas”.
Takich sytuacji jest dużo, nie o wszystkich wiemy, ale przy tej okazji chciałbym
bardzo podziękować naszym sprzymierzeńcom, którzy dedykują naszej Caritas
swoje modlitwy, ofiarowują cierpienie,
ale też systematycznie lub okazjonalnie
wspierają finansowo. W tym gronie są
również darczyńcy 1% i wszyscy, którzy
rozumieją, dla kogo pracuje Caritas i na
czym polega jej wartość.
Jakie plany na przyszłość?
Ks. Z.Z.: Chciałbym, żeby wreszcie spełniły się plany termomodernizacji i przebudowy budynków przy Krakowskim
Przedmieściu, dzięki czemu zakład opiekuńczo–leczniczy i hospicjum będą mogły funkcjonować dużo lepiej. Podobnie
nasze biura.
Chciałbym też poszerzenia oferty pomocy
dla osób bezdomnych, bo niestety zjawisko bezdomności nie maleje, a jest coraz
większe i coraz bardziej skomplikowane,
co wynika z przemian kulturowych i gospodarczych w świecie. Ludzie stają się
ich ofiarami, psychicznie nie radzą sobie
z własną sytuacją rodzinną, domową czy
zawodową, wpadają w różne nałogi - i to
są główne przyczyny bezdomności.
W planach oczywiście mamy też pomoc
seniorom.
Czego życzyć Caritas na 30. urodziny?
Ks. M.J.: Rozwoju i odczytywania znaków czasu, bo wówczas będzie spełniała
to, czego chce Pan Bóg.
Ks. Z.Z.: Aby była ewangeliczna i potrzebna, by miała ludzi, którym można powierzyć trudne zadania oraz odpowiednie
środki, dzięki którym te zadania i kompetencje ludzkie będą służyć potrzebującym.
Rozmawiała: Anna Wojtas n
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Ludzi dobrej woli jest więcej…
Rozmowa z Barbarą Czarnocką, pełniącą od 2004r. do chwili obecnej funkcję zastępcy
dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej, a od 2013r. zarządzającą również Centrum
Działalności Leczniczej warszawskiej Caritas.

Redakcja: Za Pani kadencji doszło
do bardzo dużych zmian w całej
działalności leczniczej Caritas
AW, a przecież zarządzanie zmianą to jedna z najtrudniejszych
ścieżek w zarządzaniu. Dlaczego
wybrała Pani tę właśnie, wyboistą drogę?

Zostawić wszystko po staremu i liczyć,
że coś się zmieni, to czyste szaleństwo.

(Albert Einstein)

Barbara Czarnocka: To nie był do
końca mój wybór, a raczej konieczność. Czasy szybko się zmieniały
– prawo, standardy, rosły potrzeby.
Ktoś musiał te zmiany przenieść do
naszych struktur, a ponieważ z racji
podziału zadań w Zarządzie Caritas
AW przypadła mi w udziale m.in.
działalność lecznicza, z czasem
skupiłam się właśnie na tym segmencie naszej działalności.
R.: Od czego Pani zaczęła?
B.Cz.: Od podstaw - wprowadzenia
zarządzenia procesowego, przypisania odpowiedzialności za poszczególne procesy, profesjonalizacji działań poprzez wsparcie szkoleniowe, procedowania, tworzenia
spójnych zasad dokumentowania
świadczeń, aktualizacji wewnętrznych regulacji
bądź tworzenia
brakujących. Wprowadziłam też system pracy wg. harmonogramu
godzinowo-zadaniowego dla poszczególnych grup zawodowych
i wiele innych pomniejszych zmian.
Potem następował etap ich wdrożenia i audytowania. Jednocześnie
cały czas zabiegałam o to, żeby
zmiany strukturalne nie przesłoniły
nam pacjenta, którego dobro było
celem tych wszystkich zabiegów.
Akcentowałam mocno jego godność
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Zabiegałam o to, żeby
zmiany strukturalne
nie przesłoniły nam
pacjenta, którego
dobro było celem tych
wszystkich zabiegów.
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i należny szacunek, kładłam nacisk
na poprawę relacji z rodzinami.
R.: Chyba łatwo nie było?
B.Cz.: Podręcznikowo. Zgodnie
z teorią zarządzania typowa rekcja na zmiany wygląda tak: pewna grupa osób opowiada się za
wdrażanymi zmianami, największa
czeka biernie na to, co będzie dalej,
pozostali stawiają opór. Im lepiej
ci ostatni czuli się w rozmytej
odpowiedzialności, tym opór był
większy. Konsekwencja w działaniu
i wprowadzaniu zmian powoduje
jednak, że z czasem ci ostatni odchodzą, bierni podejmują wyzwanie, a aktywni stają się liderami.
I tak też się stało.
R.: Skąd brała Pani siłę? To jednak
setki pacjentów, tyleż samo zatrudnionych, milionowe kontrakty
z NFZ i wielka odpowiedzialność.
B.Cz.: Mam taką konstrukcję psychiczną i wewnętrzną dynamikę.
Nie lubię poprzestawać na tym, co
zastaję. Przecież każdy jest w jakiś
sposób wezwany, by zostawić po
sobie małą cząstkę lepszego świata, dobry ślad. Poza tym bardzo
zależy mi na naszej Caritas, na jej
misji zmieniania świata na plus. To
dla mnie nie frazes, ale sens i cel
zmagań, nie tylko zawodowych.
Zwłaszcza, że naszymi pacjentami
są osoby, za którymi nikt poza rodzinami nie stoi, nikt się o nich nie
bije ani nie zabiega o ich względy czy głosy. Są niemal zupełnie
„skazani” na nas, zależni, bo leżący,
chorzy przewlekle lub terminalnie.
I tylko od jakości naszej pracy,
zaangażowania i empatii zależy
jakość ich życia na tej trudnej,
a najczęściej ostatniej prostej życia.
R.: Udało się?
B.Cz.: Udało! Na szczęście ludzi dobrej woli jest więcej… Teraz, po latach, udało się stworzyć naprawdę
dobre, interdyscyplinarne zespoły

kreską. Ale to jest już kwestia zarządzania całym systemem ochrony
zdrowia w Polsce, nad którym łamią
sobie głowy, bezskutecznie z resztą,
kolejne ekipy rządzące. Staram się
uciekać od tego, na co nie mam
żadnego wpływu. Temu, na co mam
wpływ, nie szczędzę wysiłku, bo tylko
wtedy mogę wymagać od innych.

zarówno w opiece stacjonarnej jak
i domowej - zaangażowane, empatyczne, otwarte na zmiany. Bo
to przecież nie koniec. Jest jeszcze
wiele do zrobienia…
R.: Co jest najtrudniejsze w tej
pracy?
B.Cz.: Najtrudniej jest oczywiście ze
zmianami w mentalności, postawach.
Przebicie się z myśleniem o dobru
wspólnym, stawianiu pacjenta na
pierwszym miejscu (czasem ponad
swój doraźny interes). Trudno jest też
wykreować odpowiedzialność, która
opiera się na wzajemnym poczuciu
zobowiązania pomiędzy członkami
zespołu. A większość naszych działań to przecież praca zespołowa.
Nie jest tajemnicą, że my - Polacy,
nie jesteśmy w tym najlepsi… Ale to
się powoli zmienia. Problemem są
oczywiście również finanse - rażące
niedoinwestowanie opieki w ZOL.
Jesteśmy organizacją non-profit, mamy własny budynek (użytkowanie
wieczyste), a mimo to koszty dramatycznie przewyższają przychody. Nie
chcę myśleć, czyim kosztem odbywa
się to w placówkach nastawionych
na zysk. Rodzi to problem, gdyż z jednej strony chcemy ludzi lepiej wynagradzać za dobrą, zaangażowaną
pracę, z drugiej jednak nie możemy
bez końca generować strat, być pod

R.: A co przynosi Pani satysfakcję?
B.Cz.: Zawsze najważniejsi są ludzie, więc jeśli pacjenci czy ich
rodziny wyrażają wdzięczność a jest to częste - mam poczucie,
że nasz trud przynosi efekty. Jestem szczęśliwa także wtedy, gdy
personel coraz bardziej angażuje
się i daje z siebie to, co najlepsze.
A praca z chorymi jest naprawdę
ciężka - obciążająca psychicznie
i fizycznie. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy dokładają
swoją cegiełkę do naszej misji.
Pamiętam, jak podeszła do mnie
córka po śmierci matki i ze łzami
w oczach powiedziała: „Jak dobrze,
że jest takie miejsce. Nie wiem,
jak dalibyśmy sobie radę bez Was.
Dziękuję, że nie byliśmy w tym
trudnym czasie sami.” W takich
chwilach czuję, po co to wszystko
robimy i że mimo wszystkich trudności - warto! n

Działalność lecznicza warszawskiej Caritas
prowadzona jest w trybie stacjonarnym (zakład
opiekuńczo–leczniczy, hospicjum stacjonarne)
i domowym (hospicjum domowe z siedzibami w Błoniu
i Grójcu oraz pielęgniarska opieka długoterminowa
domowa z siedzibami w Błoniu, Grójcu, Raszynie
i Piasecznie). Placówki te tworzą razem Centrum
Działalności Leczniczej Caritas AW. Łącznie
nieprzerwaną opieką Centrum objętych jest
330 pacjentów dziennie, a pracuje w nim 207osób.
Centrum prowadzi działalność na podstawie
kontraktów z NFZ.
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POMOC CHORYM
dr Barbara Kołakowska,
kierownik medyczny Ośrodka Działalności Leczniczej w Błoniu
Podstawowym obszarem działań ODL w Błoniu jest domowa opieka
hospicyjna. Ośrodek zatrudnia 45 pracowników, którzy w skali
miesiąca wspierają około 120 pacjentów w terminalnym stadium
choroby oraz ich rodziny. W ciągu miesiąca około 50 pacjentów
umiera, śmierć jest więc wpisana w zawodową codzienność
personelu hospicyjnego. Z tego powodu nie jest to na pewno
praca łatwa. Dr Barbara Kołakowska uważa jednak, że jest przede
wszystkim bardzo potrzebna – zarówno pacjentowi, który ma
prawo bez bólu i w stopniu możliwie jak największej świadomości
odejść z tego świata, jak i jego rodzinie, która znalazła się w sytuacji
krańcowo trudnej. Aby ta pomoc była właściwie udzielona,
w hospicjum, poza lekarzami i pielęgniarkami, zatrudnieni są
pracownicy biurowi, przyjmujący zgłoszenia i udzielający informacji,
rehabilitanci, psychologowie i pracownik socjalny.

- Kilkanaście lat temu, na początku
mojej pracy w hospicjum, kiedy kilku moich pacjentów w krótkim czasie zmarło,
pojawiła się u mnie bezsenność i wątpliwości – czy na pewno jest to praca
dla mnie? Czy dam radę? Może lepiej
byłoby po prostu znieczulać pacjentów
do operacji? Przepracowałam w sobie
jednak ten temat i stwierdziłam, że
w hospicjum zostanę, bo właśnie tutaj
jestem pacjentom najbardziej potrzebna.
Uważam, że moim zadaniem nie jest ani
walka ze śmiercią ani uleganie emocjom.
Jestem lekarzem, mam określoną wiedzę
medyczną, doświadczenie i moim zadaniem jest konkretna pomoc terminalnie
choremu, tak aby nie odczuwał silnego
bólu, aby nie dokuczały mu dolegliwości
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towarzyszące ostatniemu stadium choroby nowotworowej. Praca w hospicjum,
oprócz wiedzy merytorycznej, wymaga
dojrzałości i empatii. Trzeba mieć uporządkowane własne życie wewnętrzne.
Bez tego nie można skutecznie pomagać
innym.
Obecnie jako kierownik ODL w Błoniu koordynuję pracę całego zespołu
hospicyjnego, czuwam nad dokumentacją medyczną, biorę udział w rekrutacji
nowych pracowników, ale też osobiście
angażuję się w rozwiązywanie sytuacji
trudnych, zarówno medycznie jak i społecznie. Wchodzimy do różnych domów,
spotykamy na co dzień osoby o różnej
wrażliwości i kondycji psychicznej. Poza
opieką nad pacjentem, staramy się
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Praca w hospicjum,
oprócz wiedzy
merytorycznej,
wymaga dojrzałości
i empatii. Trzeba
mieć uporządkowane
własne życie
wewnętrzne. Bez tego
nie można skutecznie
pomagać innym.

wspierać jego bliskich, tak aby nie czuli
się osamotnieni i zdezorientowani.
Żyjemy w czasach, kiedy zanika więź
międzypokoleniowa. Dzieci mieszkają
z dala od rodziców, czasami za granicą.
Starszy człowiek zostaje często sam
z dramatem swojej choroby albo może
liczyć tylko na pomoc współmałżonka,
tez już niemłodego. Zdarza się, że w takiej sytuacji proponujemy choremu
przeniesienie do hospicjum stacjonarnego, gdzie miałby zapewnioną opiekę
całodobową. Nie zawsze jednak spotyka
się to z jego akceptacją, bo chce umrzeć
w domu, a nie w warunkach szpitalnych.
Ma do tego pełne prawo, a my musimy to
zrozumieć i dostosować rodzaj pomocy
do jego potrzeb.
Ważne jest, że wszystkie te sprawy
omawiamy w zespole. Nikt z pracowników naszego hospicjum domowego nie
powinien zostawać sam z problemem.
O wypalenie w tym zawodzie jest bardzo
łatwo. Znacznie trudniej o nowych, zaangażowanych i przygotowanych merytorycznie ludzi do pracy. A zainteresowanie naszą ofertą pomocową jest duże,
więc i zapotrzebowanie na kadrę wzrasta.
Kiedyś bliski z rodziny mojego pacjenta stwierdził, że mam okropną pracę.
Prawdopodobnie nie chciał mnie urazić,
ale zrobiło mi się przykro. Dziś sobie myślę, że jest to praca piękna, choć często
też bardzo trudna. n
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

POMOC CHORYM
Agata Błądzińska,
pielęgniarka i koordynatorka hospicjum domowego
Pani Agata Błądzińska pracuje w hospicjum domowym Caritas
Archidiecezji Warszawskiej jako pielęgniarka od 16 lat. Od 11 lat
jest też koordynatorem działań całego zespołu hospicyjnego,
który obecnie liczy 45 osób. Choroba nowotworowa dotyka
ludzi w każdym wieku. Wśród pacjentów pojawiają się zarówno
dwudziestoparolatkowie jak i ludzie w bardzo zaawansowanym
wieku. Diagnoza zawsze jest szokiem zarówno dla chorego jak
i jego rodziny. Potem często przychodzi czas buntu i poszukiwań
„cudownego lekarstwa”, a jeśli okazuje się, że go nie ma – rozpacz.
Personel hospicjum domowego robi wszystko, aby ostatni etap
życia chorego był jak najmniej bolesny zarówno dla niego jak
i jego najbliższych.

- Jako pielęgniarka hospicyjna wykonuję szereg zabiegów o charakterze medycznym jak i pielęgnacyjnym.
U pacjenta jestem co najmniej dwa
razy w tygodniu, choć często liczba wizyt jest większa w miarę pogarszania
się stanu chorego. Wszyscy członkowie
zespołu hospicyjnego są w gotowości
do pracy przez całą dobę. Otrzymujemy telefony nawet w nocy, ponieważ
sytuacja naszych chorych jest dynamiczna. W naszej pracy nie wystarczy
sam profesjonalizm. Trzeba mieć też

szereg cech osobowościowych, które
pozwalają zachować się w sytuacjach
granicznych w sposób właściwy. Myślę,
że w obliczu śmierci, z którą stykamy
się na co dzień, musimy wykazać się
z jednej strony empatią, ale też umieć
się zdystansować wobec tragedii, które obserwujemy. Nie jest to proste.
Trudno o dystans, kiedy umiera młoda
kobieta i osieroca małe dzieci. Jesteśmy
jednak po to, aby chorych i ich rodziny
wspierać, a nie poddawać się emocjom. Osobiście w mojej pracy pomaga

W naszej pracy
nie wystarczy sam
profesjonalizm.
Trzeba mieć
też szereg cech
osobowościowych,
które pozwalają
zachować się
w sytuacjach
granicznych w sposób
właściwy.

mi wiara. Wierzę, że każdy z nas ma
swój ziemski czas, po którym przychodzi kolejny etap – życie wieczne,
w którym spotkamy się z Bogiem. Czy
jakoś można przygotować się do tego
przejścia? To na pewno trudne, ale
większości naszych pacjentów to się
udaje. Rozumiejąc swój nieuchronny
kres, załatwiają wiele ziemskich spraw
– kontaktują się z od lat niewidzianym
rodzeństwem, przeprowadzają ważne
rozmowy, piszą listy. To pomaga rodzinie chorego w okresie żałoby. To też ma
oczyszczającą moc dla niego samego.
Efektywne udzielanie pomocy potrzebującym musi być dobrze zorganizowane. Obarczone też jest zwykłymi
zadaniami administracyjno – biurowymi, które wykonuję jako koordynatorka zespołu. Trzeba też podkreślić, że
dobra opieka nad pacjentami (średnio
każdego dnia jest ich około 120) i ich
rodzinami to efekt współpracy wielu
osób - od pracowników biura, gdzie
zgłaszają się rodziny, aby zarejestrować swoich bliskich, po lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów
oraz pracowników socjalnych.
Lubię swoją pracę. Mimo różnych
trudności, jakie napotykam na swojej
zawodowej drodze, nie wyobrażam
sobie siebie w innym miejscu. n
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POMOC CHORYM
Joanna Dubel,
wolontariuszka hospicjum stacjonarnego
Pani Joanna potrzebowała sporo czasu, żeby oswoić się
z tajemnicą śmierci. Wiele lat temu, kiedy była jeszcze młoda
i umierał jej tata, nie była w stanie towarzyszyć mu w ostatniej
drodze. Podczas uroczystości pogrzebowych nie weszła
nawet do kaplicy. Inaczej, dojrzalej przeżyła śmierć mamy.
Potem przyszedł czas na odwiedziny umierającej przyjaciółki
mamy w hospicjum i ostateczna decyzja, że będzie to
miejsce odwiedzać regularnie. Wolontariuszką hospicjum
stacjonarnego Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul.
Bednarskiej jest od 3 lat.

- Przychodzę do placówki dwa
razy w tygodniu. Wydaje mi się, że
w tym miejscu wykonywanie nawet
najdrobniejszych czynności ma sens.
Wszyscy mówią, że wolontariat
w hospicjum jest trudny. Nie wiem…
To nie jest tak, że tutaj nie ma życia. Być może tutaj rozgrywa się
najważniejsza jego część i ja chcę
w tym uczestniczyć. W hospicjum
nie tylko rozmawiam z pacjentami.
Zajmuję się również ich myciem
i przewijaniem. Nie mam z tym
problemu. Tak sobie myślę, że gdyby nie dolegliwości kręgosłupa,
być może zostałabym opiekunem
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medycznym. Kiedy wykonuję czynności higieniczne przy pacjentach,
mogę ze wszystkimi na oddziale się

przywitać, z każdym porozmawiać
i wiem, do kogo podejść później
jeszcze raz. Wiem, kto potrzebuje
mojego towarzystwa. W ciągu tych
trzech lat wolontariatu przeżyłam
wiele odejść pacjentów. Taka jest
specyfika tego miejsca. Ale sytuacja, kiedy trzymałam kogoś za
rękę przy jego ostatnim oddechu
wydarzyła się raz. Było mi wtedy
bardzo ciężko. Przywiązałam się
do tej pacjentki. Miałam nawet
jakieś wyrzuty sumienia z tego
powodu, że nie potrafię zachować
właściwego dystansu. Ale pani psycholog z oddziału uspokoiła mnie,
że to przecież prawidłowe, ludzkie
zachowanie. Są osoby, z którymi
nawiązujemy bliskie relacje i już.
Nie da się tego powstrzymać. Nie
można powstrzymać czasami też
łez. Sytuacja wolontariusza w hospicjum jest szczególna – często
jesteśmy z pacjentem w bliższej
relacji niż jego rodzina. To wynika
z prostego faktu, że ta relacja nie
jest obciążona przeszłością, jakimiś
wzajemnymi pretensjami. Jesteśmy
z chorym tu i teraz. Reszta nie ma
znaczenia.
Myślę, że każdy człowiek chce
być po prostu potrzebny. Kiedy
wchodzę do hospicjum, wykonuję
proste czynności, za które chory
odwzajemnia się uśmiechem, wiem,
że to, co robię, ma sens. Na co dzień
jestem aktywna i bardzo zajęta
– mam pracę zawodową, rodzinę,
z którą lubię spędzać czas. Nie wyobrażam sobie jednak, że miałabym
zrezygnować z wolontariatu na
Bednarskiej. n

Myślę, że każdy człowiek chce być po prostu
potrzebny. Kiedy wchodzę do hospicjum,
wykonuję proste czynności, za które chory
odwzajemnia się uśmiechem, wiem, że to, co
robię, ma sens.
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Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

PACJENCI
Eleonora Pawłowicz,
pacjentka zakładu opiekuńczo–leczniczego
Pani Eleonora przebywa w zakładzie opiekuńczo–leczniczym Caritas
Archidiecezji Warszawskiej już 20 lat. Jest osobą świadomą, rzeczową
i komunikatywną, ale z powodu swojej postępującej choroby zdaną
całkowicie na pomoc otoczenia. Uważa, że jest pacjentką wymagającą
i trudną, ale zawsze rozumianą przez personel zakładu opiekuńczo–
leczniczego.

- Od trzynastego roku życia byłam samodzielna. Uczęszczałam do
szkoły pielęgniarskiej z internatem,
potem przez 25 lat pracowałam
w wyuczonym zawodzie – najpierw

na sali operacyjnej na Oddziale
Ortopedycznym w Szpitalu Kolejowym w Warszawie, potem w pogotowiu jako rejestratorka. Swoją
pracę bardzo lubiłam. Kiedy wiele

lat temu zachorowałam, trafiłam
do zakładu opiekuńczo–leczniczego przy Bednarskiej. Początkowo
poruszałam się jeszcze samodzielnie przy balkoniku. Teraz jestem
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 fizyczny ból,
trudny do wytrzymania. Taką mam
chorobę. Wtedy bywam uciążliwa
dla personelu. Przetrwać w wielu
sytuacjach pozwala mi różaniec.
Odmawiając go, czuję się wolna.
Siłę czerpię od Boga.
W czasie tych 20 lat, które tutaj
jestem, zmieniał się personel, odeszło wiele towarzyszek z mojego
pokoju, a ja ciągle trwam. Gdybym
czuła się źle, szukałabym innego
miejsca dla siebie i nie byłoby mnie
tutaj. Nigdy nie miałam nawet centymetra odleżyn. Myślę, że opieka
tutaj jest czasami lepsza niż mielibyśmy 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. n

Myślę, że opieka tutaj jest czasami lepsza niż
mielibyśmy we własnym domu.
RES SACRA MISER nr 25 – wrzesień 2019
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POMOC DZIECIOM

Elżbieta Jackiewicz, koordynatorka projektów na rzecz dzieci
Jej praca ma charakter administracyjno-koordynujący.
Wykonywana najczęściej „przy biurku” jest często „niewidoczna”
dla otoczenia. Biorąc jednak pod uwagę szeroki zakres działań
Caritas Archidiecezji Warszawskiej na rzecz dzieci oraz ilość spraw
formalnych i dokumentów do wypełnienia - jest nieodzowna, by
pomoc była skuteczna.
- Do moich obowiązków należy
pisanie wniosków o dofinansowanie
świetlic. Raz na trzy lata składamy
oferty do Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, aby pozyskać środki finansowe zabezpieczające podstawowy
byt naszych pięciu placówek wsparcia dziennego (świetlic socjoterapeutycznych) – wyżywienie dzieci, pensje wychowawców i kierowników, przybory wykorzystywane podczas zajęć.
Wnioski muszą być przygotowane
starannie i spełniać szereg wymogów. Do konkursu staje wiele organizacji, nasza oferta musi zatem
czymś się wyróżniać. We wstępnej
fazie dokumenty przygotowują kierownicy i wychowawcy świetlic, opisując program działań placówek
oraz cele, jakie będą w nich realizowane. Do mnie należy zebranie
tego wszystkiego w spójną całość.
Czasami startujemy w konkursach
o dodatkowe granty do innych podmiotów. W ten sposób finansowane
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są warsztaty dla rodziców, wyjazdy
integracyjne czy wycieczki dzieci.
Od lat organizujemy kolonie
letnie dla około ośmiuset dzieci.
Pracujemy nad tym przez blisko
rok, zanim jeszcze dzieci na ten
letni wypoczynek wyruszą. Akcja
kolonijna wymaga szeregu działań
promocyjnych, w ramach których
docieramy z informacjami do Ośrodków Pomocy Społecznej, parafii czy
szkół. Wymaga też rejestracji w Mazowieckim Kuratorium Oświaty.
Obiekt, w którym przebywają uczestnicy kolonii, musi być bezpieczny
pod względem epidemiologicznym
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i przeciwpożarowym. Dużo wcześniej
ustalamy warunki wyżywienia dzieci. Rodzice kolonistów wypełniają
szereg dokumentów, które najpierw
przygotowuję, a potem sprawdzam.
Każdy podpis jest istotny. Tak więc,
aby wszystko podczas letniego wypoczynku działało jak trzeba, należy
tematem tym zajmować się dużo
wcześniej. W pracy biura kolonijnego
wsparciem dla mnie jest pani Aniela
Kamińska, zajmująca się rekrutacją
dzieci i planem finansowym tego
przedsięwzięcia.
Nie jest tak, że zajmuję się tylko
dokumentami. Znam historie rodzinne większości podopiecznych naszych
świetlic i jestem na bieżąco z problemami, które pojawiają się podczas
akcji kolonijnej. Na organizowane
co roku przez Caritas warszawską
zimowisko jeżdżę jako kierownik. Jestem blisko życia i ludzi. W naszych
świetlicach zatrudnionych jest ok.
40 pracowników. Na kolonie co roku
wyjeżdża z dziećmi blisko 80 osób
kadry. Te wszystkie osoby nadzoruję.
Może to groźnie brzmi, ale w praktyce
oznacza to po prostu dialog z ludźmi
i duży poziom uważności.
Realizujemy też program Skrzydła, finansując indywidualne potrzeby dzieci z rodzin niezamożnych.
Kiedyś środki z programu przeznaczane były w dużej mierze na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci. Kupowaliśmy odzież,
buty, opłacaliśmy obiady w szkołach.
Obecnie sytuacja rodzin polskich poprawiła się i zmieniły się ich potrzeby. W budżetach domowych brakuje
jednak ciągle środków, aby wysłać
dzieci na dodatkowy kurs z języka
angielskiego, zajęcia sportowe, muzyczne czy plastyczne, kiedy wykazują w tych obszarach talenty. n

Caritas Archidiecezji Warszawskiej działalność na rzecz dzieci i ich rodzin prowadzi
w pięciu specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego – świetlicach socjoterapeutycznych. Z tej oferty dziennie korzysta blisko 160 dzieci w wieku 6-14 lat.
Warszawska Caritas prowadzi również stypendialny program Skrzydła i organizuje co
roku wypoczynek letni dla blisko 800 dzieci oraz zimowy dla 130.
(dane kontaktowe do placówek podane na okładce)

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

POMOC DZIECIOM
Katarzyna Jacenciuk,
kierowniczka świetlicy socjoterapeutycznej

- Wprawdzie podstawowe zadania w placówce realizujemy z dziećmi, ale dobre efekty przynieść może
dopiero nasza praca z całą rodziną.
Służą temu dodatkowe projekty,
które staramy się włączać do oferty
świetlicowej. Mają one podnieść
kompetencje wychowawcze rodziców, wzmocnić ich samoocenę
i przekonać, że bycie rodzicem
może być zwyczajnie przyjemne.
Zapraszamy ich do placówki i pokazujemy, jak bawić się z dziećmi, jak
organizować wspólny czas wolny.
Żyjemy obecnie w dużym pośpiechu i poświęcamy sobie mało czasu.
Rodzice nie rozmawiają z własnym
dziećmi, często ograniczają się do
wydawania im poleceń, nie znają ich potrzeb i zainteresowań.
Dzieci tak naprawdę też nie znają
swoich rodziców. Kiedyś podczas
warsztatów zadaliśmy proste pytanie – co lubi twoja mama/tata?
co lubi twoje dziecko? Okazało się,
że odpowiedź na nie przysporzyła
uczestnikom niemałych kłopotów.
Takie wspólne zajęcia dla rodzin odbywają się zazwyczaj raz

Pani Katarzyna Jacenciuk,
wieloletnia kierowniczka jednej
ze świetlic, prowadzonych przez
Caritas AW przy ul. Dereniowej
w Warszawie uważa, że aby
osiągnąć sukcesy wychowawcze
w pracy z dzieckiem, należy
współpracować z całym jego
otoczeniem – rodziną, szkołą.
To, co sprzyja rozwiązywaniu
różnych problemów, to atmosfera
wzajemnego zaufania. Bardzo
ważne jest, aby rodzice mieli
szansę poznać metody pracy
wychowawców i zasady
funkcjonujące w placówce.
Spontaniczna radość dziecka
to źródło jej osobistej satysfakcji
zawodowej.

w tygodniu i trwają kilka godzin.
Dużo wówczas rozmawiamy, ale
też wspólnie gotujemy, bawimy się.
Czasami wychodzimy np. na kręgle.
Podsumowaniem projektu bywa
wspólny wyjazd na weekend, gdzie
rodzice mają dodatkowo możliwość
rozmowy z psychoterapeutą. Poznają wtedy lepiej też nas – wychowawców i terapeutów pracujących
w świetlicy. Zdobywając zaufanie
rodziców, możemy lepiej i skuteczniej pomagać dzieciom.
Oferta świetlicowa przewiduje
obecność w placówce 30 dzieci. I na
ogół tyle do niej przychodzi. Wydaje
mi się, że zdecydowana większość
z nich lubi to miejsce. Oczywiście
zdarza się, że któreś z dzieci ma zły
dzień i mówi: „Nie przyjdę tu jutro!”.
Wówczas ja odpowiadam: „Może
jutro nie, ale zawsze jesteś tu mile
widziany.” Staram się przez pryzmat
jednostkowej sytuacji nie oceniać
całego dziecka. Ono powinno mieć
świadomość, że to jego złe zachowanie w danej sytuacji jest do poprawki, a nie ono.
W ramach pracy świetlicy odby-

wają się różne warsztaty – plastyczne, taneczne. Takie zajęcia
podnoszą samoocenę dzieci, mogą
się przekonać, że coś potrafią. Czasami organizujemy kiermasze, na
których ich prace są wystawiane
i wtedy radość dzieci jest jeszcze
większa. Czasami w takich warsztatach biorą udział też rodzice.
Wspólna praca i zabawa bardzo
zbliżają.
Zdarzają się sytuacje, że nasi
dawni podopieczni, zostają wolontariuszami świetlicy. Najpierw przez
kilka lat spędzają u nas popołudnia,
bawią się i uczą, poznają to miejsce,
a potem, już jako osoby pełnoletnie,
wracają z chęcią wsparcia naszych
działań.
Największą satysfakcję w swojej
pracy odczuwam wtedy, kiedy widzę
radość dziecka. Kiedy obserwuję,
jak się rozwija – jak lepiej radzi
sobie ze swoimi emocjami, zaczyna
mówić o swoich uczuciach, ładniej
się wypowiada, lepiej komunikuje
się ze swoimi rodzicami i rówieśnikami. n
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POMOC DZIECIOM
Natalia Gosławska, kierowniczka świetlicy socjoterapeutycznej

Caritas AW organizuje
kolonie muzyczne,
plastyczne,
sportowe, taneczne,
wspinaczkowe czy
turnus , podczas
którego nacisk
położony jest
na ratownictwo
medyczne.
Natalia Gosławska na co dzień pracuje w charakterze kierowniczki
świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. KEN w Warszawie. Do
jej obowiązków należy koordynacja pracy wychowawców
i specjalistów zatrudnionych w placówce, kontakty z kuratorami
sądowymi i pedagogami szkolnymi dzieci, wypełnianie i kontrola
dokumentacji świetlicowej, pisanie wniosków o dofinansowanie
placówki i praca wychowawcza z dziećmi w wymiarze 30 godzin
tygodniowo. Jest też co roku wychowawcą organizowanego
przez Caritas zimowiska i regularnie od wielu lat kierowniczką
letnich kolonii. Ze względu na jej zainteresowania – historię
i piesze wędrówki, na ogół jej turnus ma charakter poznawczorekreacyjny. Od lat też uczestnikami jej turnusu są dzieci polonijne,
które na wypoczynek letni przyjeżdżają do Polski z Ukrainy
i Białorusi. Są bardzo ciekawe historii kraju, w którym żyli ich
przodkowie. Znajomość języka rosyjskiego przez panią Natalię
ułatwia jej kontakt z podopiecznymi i opowiadanie ciekawych
historii o Polsce.
- Program kolonii ustalamy biorąc
pod uwagę zainteresowania i potrzeby
dzieci. Dlatego Caritas AW organizuje
kolonie muzyczne, plastyczne, sportowe,
taneczne, wspinaczkowe czy turnus,
podczas którego nacisk położony był na
ratownictwo medyczne. Dzieci polonijne oraz ich wychowawcy chcą na ogół
zwiedzać, zależy im na przykład na poznaniu Warszawy i taka wycieczka jest
dla nich organizowana. Pochodzą często z niewielkich wsi i miasteczek. Mają
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w swoim miejscu zamieszkania bardzo
ograniczony dostęp do takich atrakcji
jak termy, park linowy czy zoo, dlatego
ten wypoczynek w Polsce jest dla nich
bardzo ciekawy. Dużo rozmawiamy
o tym, co łączy nasze kraje. Dzieci polonijne - jak nasze – mają też różnego
rodzaju problemy. Potrzebują odpocząć
od rodziców, szkolnych i domowych
obowiązków, czasami od nałogu, który
jest obecny w rodzinie. Te, które przyjeżdżały z Ukrainy, kiedy panował tam
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stan wojenny, przeżywały tą sytuację.
Często osobiście staram się je wspierać
w trudnych chwilach, w czym pomaga
mi znajomość języka rosyjskiego. Dzieci
polonijne wprawdzie przyjeżdżają ze
swoimi wychowawcami, ale dobrze jest,
kiedy ktoś z zewnątrz spojrzy na ich
problemy.
Staramy się dostosować program
i warunki życia dzieci do ich potrzeb.
Modyfikujemy czasami menu kolonijne,
by uczestnicy zza granicy byli zadowoleni. Wprawdzie pochodzimy z tego
samego kręgu kulturowego, to nasze
przyzwyczajenia kulinarne są trochę
inne.
Zdarzają się sytuacje trudne. Kiedyś
jeden z uczestników kolonii z Białorusi
zachorował, a jego wychowawca próbował go leczyć telefonicznie, konsultując
sprawę z lekarzem zza granicy. Nie
możemy się na to zgodzić. Telefonicznie
nikt nie może być zdiagnozowany ani
leczony. Bierzemy odpowiedzialność za
dziecko i jego zdrowie. W końcu chłopca
zbadał lekarz z Polski i po kilku dniach
wszystko wróciło do normy.
Zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, choć mam za sobą tak dużo
wyjazdów z dziećmi, że raczej rzadko
czuję się czymś zaskoczona. Kolonie
starannie przygotowuje się dużo wcześniej i ostatecznie dzieci mają wielką
frajdę z uczestniczenia w nich. n
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POMOC DZIECIOM
Daniel Paczuski,
wolontariusz w świetlicy socjoterapeutycznej
Zawodowo analityk
związany z branżą IT,
od trzech lat swój czas
wolny poświęca dzieciom
spędzającym popołudnia
w świetlicy Caritas
Archidiecezji Warszawskiej.
Spotyka się z nimi raz
w tygodniu. Wspólnie
grają w tenisa stołowego,
piłkarzyki, siatkówkę,
zbijaka. Dzieci rozpiera
energia. W sporcie może
znaleźć ujście, choć jak
twierdzi Daniel Paczuski,
aktywność fizyczna ma też
wiele innych atutów.

– W pewnym momencie życia
stwierdziłem, że chciałbym zaangażować się w jakąś formę wolontariatu. Ostatecznie trafiłem
do świetlicy prowadzonej przez
Caritas. Jeżdżę tam co tydzień już
ponad trzy lata. Kiedy wspominam
swoje dzieciństwo, mam przed
oczami mamę, nauczycieli, księży. Wszyscy mieli duży wpływ na
to, kim dziś jestem. Uważam, że
edukacja i dobry przykład to fundamenty, na których warto opierać
kształtowanie młodego człowieka. Czasami zwyczajnie pomagam im w odrabianiu lekcji, choć

najczęściej prowadzę zajęcia sportowe. Często gramy w tenisa stołowego, który uczy dzieciaki m.in.
koncentracji i cierpliwości z którą ostatnio u nich krucho. Sport
daje dzieciom wielką satysfakcję
z wygranej, a z drugiej strony
uczy, jak radzić sobie z porażką.
Pozwala też zwyczajnie pozbyć
się nadmiaru energii. Gry zespołowe uczą współpracy. Uważam,
że obecny świat przeżywa kryzys
relacji, budowanych podczas bycia razem. W świetlicy zasadniczo
podopieczni nie mogą używać
telefonów komórkowych i to, jak

sądzę, wychodzi im na dobre. Skłania je to do interakcji, komunikowania się ze sobą i odrywa od życia
w świecie wirtualnym.
Rozpoczynając swoją przygodę z wolontariatem w placówce
Caritas, nie spodziewałem się, że
tak wiele sam z tego wyniosę. To,
że dzieciaki cieszą się, kiedy przychodzę, że czekają na mnie, daje
mi wiele radości. Obserwuję też,
jak na przestrzeni lat się zmieniają, jak wiele się uczą i to też jest
budujące. n

Uważam, że edukacja i dobry przykład
to fundamenty, na których warto
opierać kształtowanie młodego
człowieka.
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POMOC DZIECIOM
Marysia Onuch, uczestniczka kolonii muzycznych
Na kolonie muzyczne organizowane przez Caritas Archidiecezji
Warszawskiej najpierw jeździli jej utalentowani starsi bracia, teraz jeździ ona.
W minione wakacje był to jej szósty wyjazd. We wrześniu rozpoczęła naukę
w Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
w klasie fortepianu. Łączy w niej naukę przedmiotów ogólnokształcących
z przedmiotami muzycznymi. Wiąże się to z ogromem pracy, ale nie narzeka.
Odpoczywa podczas wakacji, najlepiej na kolonii muzycznej.

- Na kolonii panuje bardzo miła
atmosfera. Są z nami życzliwi wychowawcy i instruktorzy gry na instrumentach. Mamy dużo frajdy ze
wspólnego muzykowania. Nie ma
czasu na nudę. Codziennie mamy
indywidualne lekcje gry na instrumentach. Musimy też ćwiczyć sami,
bo kolonie kończy koncert finałowy,
na którym prezentujemy publiczności, czego nauczyliśmy się przez
dwa tygodnie. Przyjeżdżają wtedy

nasi rodzice albo dziadkowie. Dla
chętnych są też lekcje chóru. Zawsze też uczymy się jakiegoś tańca. Wszędzie rozbrzmiewa muzyka
i śpiew. Dodatkowo jeździmy na
różne wycieczki. Zwiedzaliśmy Wytwórnię Filmów Semafor w Łodzi,
kopalnię odkrywkową w Bełchatowie i wiele innych miejsc. Telefony
komórkowe możemy używać tylko
w określonych godzinach. To nie
jest takie złe, bo więcej rozmawiamy

z kolegami i koleżankami. Wieczorami są dyskoteki albo oglądamy
filmy. Jest też smaczne jedzenie.
Lubię jeździć na te kolonie. Byłam
na nich kilka razy i wracam z nich
zawsze zadowolona.
W przyszłości chciałabym zostać piosenkarką. Mogłabym sama
komponować swoje utwory, grać na
fortepianie i jednocześnie śpiewać.
Tak jak znana wokalistka Sylwia
Grzeszczak. Na co dzień w szkole
muzycznej poznaję i gram muzykę
klasyczną. Najbardziej lubię Fryderyka Szopena. Może będę pianistką? Dokładnie jeszcze nie wiem, ale
na pewno swoją przyszłość wiążę
z muzyką. n

Na kolonii panuje
bardzo miła
atmosfera. Są
z nami życzliwi
wychowawcy
i instruktorzy
gry na
instrumentach.
Mamy dużo frajdy
ze wspólnego
muzykowania.
20
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DOBRY BIZNES

Wspierają nas
Piekarnie Cukiernie Putka – wypieki dla potrzebujących

Piekarnie Cukiernie Putka to jedna z największych i najprężniej rozwijających
się nowoczesnych piekarni w województwie mazowieckim. To firma rodzinna
o korzeniach rzemieślniczych i 100-letniej historii. W swojej działalności
łączy tradycję z nowoczesnością.
- Dzięki stałemu rozwojowi firmy możemy odwdzięczyć się naszym klientom
sponsorowaniem licznych imprez kulturalnych oraz działalnością charytatywną.
Utworzyliśmy m.in. fundusz stypendialny Rozwiń Skrzydła im. J. i J. Putka w ramach
Fundacji Batorego, umożliwiający finansowanie edukacji młodych, zdolnych ludzi
z niezamożnych rodzin, których nie stać na kontynuację nauki na wyższych uczelniach. Głównym darczyńcą jest firma, ale
również członkowie rodziny Putka. - mówi Zuzanna Putka-Twardowska, reprezentantka czwartego pokolenia pracującego w piekarni.
Firma regularnie obdarowuje swoimi wypiekami liczne stowarzyszenia, organizacje, parafie, uniwersytety trzeciego
wieku, wolontariuszy różnych zbiórek takich jak WOŚP czy Szlachetna Paczka oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Regularnie wspomaga również podopiecznych Caritas Archidiecezji Warszawskiej, przekazując pieczywo do ośrodka dla
bezdomnych „Tylko” przy ul. Żytniej oraz „Przystań” przy ul. Wolskiej.

Santander obdarowuje dzieci ze świetlic

Już od 7 lat pracownicy Santander Bank Polska wraz z Fundacją Santander
Bank Polska wspierają podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej Caritas
Archidiecezji Warszawskiej. Pracownicy banku co roku przygotowują prezenty
bożonarodzeniowe, które wręczane są dzieciom przez wolontariuszy banku
podczas corocznego spotkania, w rodzinnej, świątecznej atmosferze, w otoczeniu rodziców dzieci i pracowników świetlicy. Poza pomocą w postaci
prezentów przekazywane są również przybory szkolne, odzież i sprzęt IT,
który pomaga dzieciom rozwijać ich umiejętności i zainteresowania.
- To wielka przyjemność móc patrzeć na radość dzieci, otrzymujących prezenty – mówi Aneta Durzyńska, pracownik
Santander Bank Polska.

Biedronka dla seniorów, chorych i ubogich

Blisko piętnaście lat Biedronka wspiera różnorodne inicjatywy Caritas na
terenie całej Polski. Są wśród nich m.in. pikniki rodzinne „Bądźmy razem”,
paczki dla osób samotnych i chorych, ogólnopolskie zbiórki żywności czy
karta „Na codzienne zakupy” dla seniorów.
W partnerstwie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej Biedronka od 2018r.
w ramach wsparcia w codziennych wydatkach na żywność przekazała
seniorom o najniższych dochodach 270 kart przedpłacowych „Na codzienne
zakupy”. Część środków finansowych zaoszczędzonych dzięki karcie może być wydatkowana na inne potrzeby
seniorów - opał, lekarstwa czy wizytę u lekarza. Biedronka jest również partnerem programu „Senior Caritas”,
którego celem jest aktywizacja osób starszych. W ramach tego programu realizowane są obecnie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej m.in. takie projekty jak „Cztery pory roku z seniorem” w Bramkach i Nadarzynie.
Pomoc żywieniowa dla podopiecznych Archidiecezji Warszawskiej możliwa jest także dzięki ogólnopolskim
zbiórkom żywności, w których uczestniczą sklepy sieci Biedronka. Tylko w ostatniej, wielkanocnej zbiórce artykułów
spożywczych w 16 stołecznych placówkach sieci zebrano 7 203 kg żywności. Zbiórki te, dzięki hojności klientów
Biedronki, prowadzone są od 2006roku.
Podopiecznym Caritas służy też program „Spiżarnia Caritas”. Polega on na codziennym odbieraniu przez placówki
prowadzone przez organizację niesprzedanych, ale wciąż nadających się do spożycia produktów bezpośrednio ze
sklepów Biedronka. Caritas Archidiecezji Warszawskiej korzysta z tego programu od lipca 2018 roku. n
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POMOC BEZDOMNYM

Joanna Kaup-Markiewicz,
kierowniczka schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych
Pani Joanna w schronisku specjalistycznym „Przystań” dla osób
bezdomnych, mieszczącym się przy ul. Wolskiej w Warszawie,
pracuje od dziewiętnastu lat. Początkowo zatrudniona była
w charakterze pracownika socjalnego, a od ośmiu lat jest jego
kierowniczką. Uważa, że praca z osobami bezdomnymi na
przestrzeni minionych lat uległa ogromnej zmianie. Obecnie
udzielana im pomoc znacznie wykracza poza zaspokajanie ich
podstawowych potrzeb. Poza zapewnieniem osobom bezdomnym
dachu nad głową, posiłków i czystej odzieży, mają one możliwość
skorzystania z porad psychologa, uczestniczenia w terapiach, jeśli
są uzależnione, uzyskują realne wsparcie w staraniach o mieszkanie
socjalne czy pomoc pielęgniarską i medyczną, gdy są chore.
- Pamiętam czasy, kiedy schronisko
przy ul. Wolskiej to były cztery olbrzymie
sale mieszczące łącznie sto osób. Pracowałam w nim wówczas tylko ja oraz
kierownik placówki. Obecnie mamy budynek schroniska odnowiony, sale, w których przebywa nie więcej niż dziesięć
osób, pełen węzeł sanitarny, świetlicę,
zaplecze kuchenne, gabinet psychologa, pracowników socjalnych i pokój
pielęgniarski. Zwiększyła się również
ilość pracowników schroniska. Obecnie
zatrudnionych jest dwóch psychologów,
dwie pielęgniarki, dwóch pracowników
socjalnych, pracownik administracyjny
zajmujący się zaopatrzeniem kuchni
i przygotowaniem jadłospisów, pracownik techniczny, kierowca, trzech
dyżurnych pracujących w trybie zmianowym oraz ja w charakterze kierownika
placówki. Zespół liczy zatem 13 osób.
Na rzecz schroniska pracują w oparciu
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o umowy wolontariackie również nasi
zdrowi i sprawni mieszkańcy. Zajmują się
przygotowaniem posiłków bądź pracami
porządkowymi.
Jeśli chodzi o wsparcie osób bezdomnych nikt dwadzieścia lat temu nie
myślał o mieszkaniach treningowych czy
możliwościach pozyskiwania dla nich
mieszkań socjalnych z zasobów miasta.
Kiedyś czas oczekiwania na taki lokal
to było nawet siedem lat, obecnie zdarzają się przypadki, że nasi podopieczni
dostają go z naszej rekomendacji już po
dwóch latach. Uważam, że z biegiem lat
oferta pomocowa dla osób bezdomnych
jest coraz bardziej konkretna i dostępna.
Barierą w wyjściu z bezdomności
ciągle na pewno jest lęk naszych podopiecznych przed podjęciem samodzielnego, odpowiedzialnego życia i ich
utrwalona przez lata bezradność – to po
pierwsze, a po drugie - nałogi. Niestety
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wśród naszych mieszkańców coraz więcej jest osób młodych, uzależnionych nie
tylko od alkoholu, ale od wielu innych
substancji – narkotyków czy leków psychotropowych. Mamy coraz częściej do
czynienia z osobami uzależnionymi krzyżowo, których leczenie jest skomplikowane. Wśród naszych mieszkańców jest
też coraz więcej osób z zaburzeniami
psychicznymi. To są, uważam, nowe problemy, które towarzyszą zjawisku bezdomności i wymagają szczególnej uwagi
oraz podjęcia zakrojonych na szeroką
skalę działań.
Lata pracy przekonały mnie, że osoby bezdomne należy przede wszystkim
szanować i wspierać, ale też z drugiej
strony od nich wymagać. Zmiana w życiu osoby bezdomnej nie zachodzi
z dnia na dzień. To często długi proces,
w którym potrzebny jest ktoś z boku,
kto będzie ją dopingował, wskaże
jej kierunek postępowania, a często
w konkretnych czynnościach wyręczy.
Wszyscy, którzy pracują z osobami bezdomnymi, mają szereg zadań do wykonania – wypełnianie stosownej dokumentacji, pisanie pism, kontakty z różnymi instytucjami, tak aby często bardzo poplątane życiorysy naszych mieszkańców wyprostować.
Schronisko przy ul. Wolskiej od kilku
lat ma status placówki specjalistycznej
i przebywają w niej w większości ludzie
przewlekle chorzy, często po leczeniu
szpitalnym. Pomagamy im więc też
w uporządkowaniu spraw zdrowotnych,
pilnujemy terminów wizyt u specjalistów,
kompletujemy dokumentację medyczną,
pomagamy w uzyskaniu zaświadczenia
o niepełnosprawności czy renty. Medycznie bardzo wspiera naszych mieszkańców przychodnia Lekarzy Nadziei,
znajdująca się w sąsiedztwie schroniska.
Na koniec chciałabym podkreślić
znaczenie pracy całego zespołu, zatrudnionego w schronisku. Dobre efekty możemy osiągać dzięki pracy wspólnej,
dzięki wymianie doświadczeń i spostrzeżeń. Każdy z nas konkretną osobę widzi
inaczej. Wspólnie łatwiej znaleźć rozwiązanie wielu spraw. Praca z osobami
bezdomnymi nie jest łatwa, ale każdy, kto
lubi pomagać innym, odnajdzie w niej
wiele powodów do osobistej satysfakcji. n
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

POMOC BEZDOMNYM
Emilia Wesołowska,
pracownik socjalny w ośrodku dla bezdomnych, streetworkerka medyczna
Emilia Wesołowska od lat pracująca z bezdomnymi uważa, że
nawet jeśli zorganizuje się tym osobom ciepłe posiłki, bezpieczne
noclegi, opiekę zdrowotną, a w niektórych przypadkach nawet
mieszkania, nic z tej pomocy nie wyniknie, jeśli nie okaże się
im serca. Z instytucjonalnej pomocy osoba bezdomna będzie
korzystać przez jakiś czas, potem jednak musi mieć po prostu
chęć do zwykłego życia. Emilia Wesołowska jest zdania, że jej
najważniejszą rolą jako pracownika socjalnego i streetworkerki
jest rozpalenie w człowieku tej „iskry”, która pozwoli mu
samodzielnie mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia codzienność.
Filary jej pracy to - zainteresowanie człowiekiem , nieocenianie go,
nawiązanie relacji.

– Od tego roku ośrodek „Tylko”
Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozszerzył swoją ofertę pomocową na
rzecz osób bezdomnych o streetworking medyczny, w którym biorę czynny
udział. Streetworking, najogólniej mówiąc, to praca z osobami bezdomnymi
na ulicy. W przeciwieństwie do osób,
które mieszkają w naszym schronisku,
te przebywające i mieszkające w przestrzeni miejskiej są zasadniczo mniej
zmotywowane do skorzystania z oferty
pomocy systemowej, a tylko taka wieloetapowa pomoc może przyczynić się do
poprawy ich sytuacji. Jednak zadaniem

streetworkera medycznego nie jest nakłanianie bezdomnych do przeniesienia
się z ulicy do ośrodka. W pierwszej kolejności udzielamy im pomocy medycznej.
Otrzymaliśmy ostatnio zawiadomienie o mężczyźnie, który przebywał
stale przy sklepie na warszawskim
Grochowie i nadużywał alkoholu. Kiedy do niego dotarliśmy, okazało się,
że ma rozległe owrzodzenia podudzi,
a jego ogólny stan zdrowia jest zły.
Na miejscu zmieniliśmy mu opatrunki,
w czym jako osoba mająca odpowiednie przeszkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, biorę udział. Myślę

jednak, że moja rola podczas takiej
interwencji jest inna. Medyczne czynności wykonują pielęgniarki, lekarze
i ratownicy medyczni, których mamy
w zespole. Ja jestem koordynatorką
projektu – przyjmuję zgłoszenia i komunikuję się z bezdomnymi, do których
docieramy, ponieważ od lat znam to
środowisko. Do wspomnianego pana
z Grochowa dotarliśmy ponownie.
Kiedy okazało się, że jego stan zdrowia
się pogorszył, udało nam się przewieźć
go do ośrodka „Tylko”. Tutaj otrzymał
ciepły posiłek, możliwość umycia się
i czystą odzież. Po kilku dniach został
przewieziony do podwarszawskiego
schroniska specjalistycznego, aby tam
się leczyć.
Inna historia - potrzebowaliśmy
trzech tygodni, aby namówić kobietę
chorą na zapalenie płuc, zajmującą
pewien warszawski pustostan, do
zamieszkania w schronisku. Gdyby pozostała w nieogrzewanym i nieprzystosowanym do życia pustostanie, choroba
na pewno by się rozwinęła i zagrażała
jej życiu. Często zdarza się, że wracamy w to samo miejsce, z nadzieją, ze
załatwimy to, czego nie udało nam się
załatwić za pierwszym razem. Nie są to
wizyty proste – spotykamy się z bardzo
nieprzewidywalnymi
zachowaniami
osób bezdomnych, niekiedy z agresją,
wynikającą ze spożywania alkoholu. Ale
mamy zasadę „jeśli nawiążesz właściwy
kontakt, udzielisz właściwej pomocy”. n
Caritas Archidiecezji Warszawskiej działalność na rzecz osób bezdomnych
prowadzi w ośrodku „Tylko”, gdzie poza
schroniskiem działa też ogólnodostępna łaźnia, jadłodajnia oraz magazyn
i punkt wydawania odzieży, w schronisku „Przystań”, gdzie wsparcie znajdują
również osoby bezdomne po leczeniu
szpitalnym oraz w schronisku „Pieńki”.
Organizacja prowadzi również program
mieszkań treningowych, wspierający
usamodzielnianie się osób bezdomnych
oraz spółdzielnię socjalną „Kto rano
wstaje”, dającą zatrudnienie długotrwale
bezrobotnym.
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POMOC BEZDOMNYM
Justyna Galas, asystent osoby bezdomnej

- Od stycznia bieżącego roku
Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
korzystając z zasobów lokalowych
dzielnicy Wola, dysponuje czterema mieszkaniami, do których
czasowo wprowadzają się osoby
bezdomne. W nich, na zasadzie
treningu samodzielności, oczekują
na przyznanie im lokalu socjalnego. Po wielu latach tułaczki, życia
na ulicy czy w schroniskach osoby
bezdomne zatracają często podstawową umiejętność bycia odpowiedzialnym za siebie. To, co dla ludzi
posiadających mieszkania jest
oczywistością – robienie zakupów,
przygotowywanie posiłków, opłacanie rachunków, nawet zamykanie
na klucz drzwi do mieszkania, dla
osoby bezdomnej może być problemem. Do mieszkań treningowych
trafiają osoby, które posiadają stały
dochód i są w stanie samodzielnie
się utrzymać, najczęściej pracują,
choć jedna z uczestniczek projektu
jest osobą z niepełnosprawnością
i żyje z renty. Prowadząc rekrutację do takich mieszkań biorę pod
uwagę fakt, czy dana osoba nie
nadużywa alkoholu, czy przeszła
w tym zakresie terapię. Chcemy dać
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Justyna Galas jest od trzech lat
pracownikiem ośrodka dla osób
bezdomnych „Tylko”. Bezdomność
według niej to przede wszystkim
zerwany kontakt z rodziną i ograniczone
relacje międzyludzkie. Utrata dachu nad
głową jest często tego konsekwencją.
Tłem bezdomności są nałogi i
choroby psychiczne. Uporządkowanie
skomplikowanych życiorysów osób
bezdomnych to bardzo trudny proces,
ale każdy powinien mieć szansę
rozpoczęcia wszystkiego od nowa.
Może się to udać dzięki przeprowadzce
do tzw. mieszkań treningowych, które
stanowią swoisty pomost między
mieszkaniem w schronisku, a całkiem
samodzielnym życiem we własnym „M”.

Liczymy, że
w przyszłości liczba
mieszkań treningowych
będzie rosła. Lokale,
w których mieszka
nawet kilka osób
wzajemnie się
wspierających, na
pewno byłyby lepszym
rozwiązaniem niż często
przeludnione ośrodki
dla osób bezdomnych.

szansę na samodzielność osobom,
które są na nią naprawdę gotowe.
Wspieramy je, jeśli tego potrzebują
– regularnie do nich dzwonimy, odwiedzamy je, pomagamy też bardzo
konkretnie – jeśli coś w mieszkaniu
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się popsuje, wysyłamy osobę, która
wykonuje drobne naprawy. Obecnie
w dwóch mieszkaniach żyją pojedyncze osoby. W trzecim mieszkają
dwie panie, które zaprzyjaźniły się
ze sobą podczas kilkuletniego pobytu w naszym schronisku. Czwarte
mieszkanie, ze względu na większy
metraż, zajmuje matka z pełnoletnim synem - uczniem liceum.
Poza lokalami na mieście mamy
też mieszkania treningowe w naszym
schronisku. Są to pojedyncze pokoje
ze wspólną przestrzenią kuchenno-sanitarną. Tutaj jednak osoby, które
z nich korzystają, mają mniejszą swobodę i podlegają większej codziennej
kontroli. Wchodząc na teren ośrodka
„Tylko”, tak jak u pozostałych mieszkańców, sprawdzany jest na przykład
ich stan trzeźwości.
Byłoby wspaniale, gdyby coraz
więcej osób bezdomnych miało szansę skorzystać z takich form zakwaterowania. Liczymy, że w przyszłości liczba
mieszkań treningowych będzie rosła.
Lokale, w których mieszka nawet kilka
osób wzajemnie się wspierających, na
pewno byłyby lepszym rozwiązaniem
niż często przeludnione ośrodki dla
osób bezdomnych. n
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

POMOC BEZDOMNYM
Anna Boczkowska,
psycholog w ośrodku dla osób bezdomnych
Pani Anna Boczkowska, psycholog i terapeuta z trzydziestoletnim
doświadczeniem zawodowym, od siedmiu lat pracująca
z bezdomnymi uważa, że podstawowym jej zadaniem jest
sprawić, aby osoby, które się do niej zgłaszają, poczuły się po
prostu lepiej. Szereg działań, jakie podejmuje na co dzień wraz
z innymi pracownikami ośrodka „Tylko” mają doprowadzić do
sytuacji, w której osoby bezdomne zrozumieją swoją sytuację
życiową i będą zmotywowane do zadbania o siebie. Anna
Boczkowska w swojej pracy przede wszystkim uważnie słucha, co
umożliwia postawienie wstępnej diagnozy. Zdobywając zaufanie
osoby bezdomnej, może potem towarzyszyć jej w procesie
dalszego leczenia – zarówno duszy jak i ciała.

– Bezdomność jest ogromnym kryzysem życiowym, który generuje szereg
innych problemów, w tym pogorszenie
ogólnego stanu zdrowia i kondycji psychicznej. Kiedy spotykam się z osobą
bezdomną po raz pierwszy, robię dogłębny wywiad psychologiczny. Dopytuję o choroby (obecne i przebyte),
nałogi, sytuację rodzinną, ale też o jej
oczekiwania i potrzeby. W ośrodku
„Tylko” nie prowadzę psychoterapii
indywidualnej ani grupowej. Zajmuję
się poradnictwem, oferuję konsultacje
i psychoedukację. Jeśli dostrzegam potrzebę zastosowania terapii, umawiam

wizytę u specjalisty – psychiatry bądź
psychoterapeuty. Czasami dostrzegam
konieczność kontroli ogólnego stanu
zdrowia swoich podopiecznych i kieruję ich do lekarza pierwszego kontaktu,
kardiologa czy neurologa. Ważne w mojej pracy z osobami bezdomnymi jest
to, że towarzyszę im podczas takich
wizyt. One same często nie są w stanie zwyczajnie do lekarza dojechać,
zapominają o umówionych terminach,
odkładają leczenie i badania na bliżej
nieokreślone „później”. Często wchodzę
z nimi do gabinetów, aby czuły się
bezpieczniej. W rozmowie z lekarzami

pomijają swoje dolegliwości, uważając,
że są mało istotne, nie potrafią o sobie
mówić, wstydzą się. Wówczas ja mam
szansę coś dopowiedzieć. Wychodząc
z gabinetu lekarskiego wiem, co ma
pacjent zalecone i potem, już w ośrodku, staram się pilnować, aby do danych
wskazówek się stosował.
Bardzo cieszą mnie sytuacje, kiedy
nasi mieszkańcy otrzymują mieszkania
socjalne i mogą rozpocząć samodzielne
życie. Niestety nie wszyscy potrafią tę
szansę wykorzystać. Po latach życia na
ulicy bądź w ośrodku, trudno poradzić
sobie z prostymi czynnościami życiowymi – robieniem zakupów, przygotowywaniem posiłków, zarządzaniem własnym, na ogół niewielkim budżetem. Do
tego dochodzi poczucie osamotnienia.
Nasi mieszkańcy przeprowadzają się
do jednoosobowych, małych mieszkań,
nie mają kontaktu z własnymi rodzinami, często nie pracują. Ich możliwości
interakcji społecznych są mocno ograniczone. Do życia na własny rachunek
potrzebne jest wsparcie innych ludzi,
w tym przypadku pracowników ośrodka. Przygotowaniem do samodzielności
może być również pobyt w tzw. mieszkaniach treningowych.
Jednak moim podstawowym zadaniem jest dbałość o zdrowie naszych
mieszkańców i wzmacnianie w nich
poczucia własnej wartości. n

Bezdomność jest
ogromnym kryzysem
życiowym, który
generuje szereg
innych problemów,
w tym pogorszenie
ogólnego stanu
zdrowia i kondycji
psychicznej.
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POMOC BEZDOMNYM
Tomasz Zych,
wolontariusz w ośrodku dla osób bezdomnych
Na co dzień zajmuje się ochroną środowiska i ma pracę „przy
biurku” w szklanym, wielopiętrowym warszawskim biurowcu.
Wyobrażenie sobie, że od wielu miesięcy co tydzień wstaje
o godzinie czwartej w nocy, aby dotrzeć na piątą rano do
schroniska dla osób bezdomnych warszawskiej Caritas
i pomagać w tamtejszej kuchni, jest dość trudne. Po około dwóch
godzinach spędzonych w schronisku, idzie do pracy w pobliskim
biurowcu. Jest mężem wspaniałej żony i ojcem trójki dzieci.
Aktywnie angażuje się w życie wspólnoty parafialnej. Jest fanem
książek podróżniczych i religijnych oraz miłośnikiem motocykli.

Dostałem od Boga, zupełnie za darmo, wiele dobra. Przede wszystkim życie,
które samo w sobie jest cudem, rodzinę,
zdrowie, życiową zaradność. Można
długo wymieniać… Staram się dziękować Bogu za każdy dzień. Moja obecna
parafia jest dla mnie bardzo ważna, bo
w niej odnalazłem na nowo drogę do
Boga. Kościół powstawał praktycznie na
moich oczach. Może dlatego łatwiej mi
zauważyć potrzeby tej parafii? Jesteśmy
razem z żoną członkami Rady Parafialnej oraz osobami odpowiedzialnymi za
działalność Kół Różańcowych. Czytamy
w kościele Słowo Boże, pogłębiamy
naszą religijność podczas spotkań

formacyjnych tzw. kręgu małżeństw.
Wydaje mi się, że człowiek, który wiele
otrzymał, powinien dzielić się dobrem
z innymi. Razem z żoną organizowaliśmy zbiórkę książek dla małych
pacjentów jednego z warszawskich
szpitali. Od września 2018r. co tydzień
pracuję jako wolontariusz w ośrodku
dla osób bezdomnych „Tylko” warszawskiej Caritas. Przebywam tam półtorej,
dwie godziny w tygodniu. Wykonuję
proste, zlecone mi czynności – obieram
warzywa, myję podłogę. Nic szczególnego. Kiedy jestem w ośrodku, moja żona
jest sercem ze mną. Żebym ja tam był,
ona musi przejąć w tym czasie pewne

moje obowiązki domowe. Ten wolontariat to nasza wspólna decyzja.
Sił, potrzebnych do porannego
wstawania, dodaje mi modlitwa,
szczególnie nowenna pompejańska ,
którą odmawiam codziennie od ponad
dwóch lat. Jestem przykładem na to, że
modlitwa zmienia człowieka - nie od
razu, stopniowo, czasem niezauważalnie.
Nie zawsze byłem blisko Boga, chodź
wydawało mi się, że tak jest . Byłem egoistą, myślałem najczęściej o sobie i swoich potrzebach. Nastąpiła we mnie duża
zmiana – ale jeszcze wiele przede mną.
W codziennym życiu staram się „stawać
w prawdzie”. Wolontariat w ośrodku dla
bezdomnych traktuję jak lekcję pokory
i ważne doświadczenie życiowe. Od osób
bezdomnych, z którymi wspólnie pracujemy w kuchni, wiele mogę się nauczyć.
Spotykam się tam ze zwykłą, ludzką
serdecznością. Nie ma tu wyrachowania,
egoizmu, pogoni za pieniądzem. Jest
praca dla innych – tu i teraz, zadanie,
służba dla drugiego. Czasami słucham
skomplikowanych historii życia. Miałem
zupełnie inny obraz bezdomności, zanim
tu trafiłem.
Przyzwyczaiłem się do tego miejsca.
Przykro mi , kiedy nie mogę przyjść. Jak
długo będę pracował w ośrodku przy
ul. Żytniej? Nie planuję zakończenia tej
współpracy. Pan Bóg sam wskaże mi drogę, bo On wie, co dla mnie jest dobre. n

Wolontariat
w ośrodku dla
bezdomnych
traktuję jak lekcję
pokory i ważne
doświadczenie
życiowe. Od osób
bezdomnych,
z którymi wspólnie
pracujemy w kuchni,
wiele mogę się
nauczyć.
26
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POMOC BEZDOMNYM
Katarzyna Sadlik, była mieszkanka ośrodka „Tylko”

Mieszkając
w ośrodku
skończyłam liceum
dla dorosłych oraz
dwuletnie technikum
na kierunku
administracja
publiczna, dające mi
zawód.

Pani Katarzyna Sadlik przeszła w życiu wiele. Kiedy
była dzieckiem - zmarła jej mama. Później poważnie
zachorował ojciec. Paraliż spowodował, że był zdany na
pomoc córki, która w ostatnim stadium choroby stała się
jego całodobową pielęgniarką. Kilka lat po śmierci taty
okazało się, że w mieszkaniu, w którym wspólnie żyli,
pani Katarzyna nie może dłużej mieszkać. Próbowała
o nie walczyć, jednak w lutym 2012 r. została z niego
wyeksmitowana. Trafiła do ośrodka „Tylko” Caritas
Archidiecezji Warszawskiej.

- To był szok. Prowadziłam zawsze wolne od nałogów, wypełnione obowiązkami, zwyczajne życie.
Nigdy nie przyszłoby mi do głowy,
że trafię do ośrodka dla osób bezdomnych! Ale tak się stało. Przez
pierwsze dwa tygodnie leżałam
na swoim łóżku w wieloosobowej
sali i płakałam. Bardzo dużym
wsparciem dla mnie okazali się
pracownicy ośrodka, zwłaszcza pani psycholog i pracownicy socjalni.

Wydaje mi się, że mam silną osobowość. Wychowywał mnie ojciec
– wojskowy. To było twarde wychowanie, ale zahartowało mnie.
Kiedy znalazłam się w ośrodku
„Tylko”, mimo początkowego szoku,
dość szybko odnalazłam siłę, aby
zacząć sobie radzić. Chciałam jak
najszybciej ośrodek opuścić. Zanim to jednak nastąpiło, upłynęło
5 lat. W tym czasie nadrobiłam
zaległości we własnej edukacji.

Mieszkając w ośrodku skończyłam
liceum dla dorosłych oraz dwuletnie technikum na kierunku administracja publiczna, dające mi
zawód. Rozpoczęłam również pracę
na pływalni Foka, gdzie jestem
zatrudniona do dziś. Pełniłam też
funkcję dyżurnego w ośrodku. Dzięki pomocy pracowników socjalnych
zaczęłam starać się o mieszkanie
komunalne. Upragnione własne
lokum otrzymałam w 2017r. Byłam szczęśliwa. Niestety upłynęły
cztery miesiące i znów przyszło mi
mierzyć się z ogromnym problemem
– wykryto u mnie nowotwór złośliwy.
Czasami zastanawiam się, dlaczego to
wszystko mnie spotyka? Nie znajduję
odpowiedzi na to pytanie. Przeszłam
cykl radioterapii. Obecnie przyjmuję
chemię. Nie wiem, jak to wszystko się
skończy. Mam nadzieję, że po raz kolejny uda mi się wygrać tą nierówną
walkę z losem. Mimo że nie mieszkam już w ośrodku „Tylko”, otrzymuję
stamtąd wsparcie duchowe. W każdej
chwili mogę tam zadzwonić, porozmawiać z pracownikami, kierownikiem. Zaprzyjaźniłam się z zespołem
pracującym przy Żytniej. Czasami
odwiedzam ośrodek.
Jakiś dalekosiężnych planów
nie mam. Chciałabym po prostu,
żeby stan mojego zdrowia się nie
pogarszał. Nic innego nie ma teraz
większego znaczenia. n
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DOBRA KOŃCÓWKA

O Parafialnych Zespołach Caritas,
pomocy indywidualnej
i współpracy z Mannheim
Rozmowa z ks. Sławomirem Opalińskim, pełniącym od 2015r. funkcję zastępcy dyrektora
Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Redakcja: Chciałabym rozpocząć
naszą rozmowę od pytania o dodatkowy, nazwijmy go umownie,
obszar działań Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas – czym strukturalnie
są, komu pomagają, kto je tworzy?
Ks. Sławomir Opaliński: Parafialne
Zespoły Caritas są częścią danej
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parafii i jako wspólnota parafialna
zajmują się szeroko rozumianą pomocą charytatywną na swoim terenie. Tworzą je wolontariusze, osoby
pełne zapału i chęci pomocy innym,
na ogół ludzie starsi, emeryci, którzy chcą bezinteresownie dzielić się
swoim czasem z innymi. Parafia jest
stosunkowo niewielką jednostką
w porównaniu z diecezją i łatwiej
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na takim obszarze o rozeznanie
w sytuacji i potrzebach ludzi. Każdy
zespół podlega swojemu proboszczowi, który podpisuje z Caritas
AW porozumienie o współpracy. PZC,
działając na swoim niewielkim, parafialnym obszarze, mogą docierać
bezpośrednio do potrzebujących, do
których Caritas z różnych względów
dotrzeć nie może. Jednocześnie
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

DOBRA KOŃCÓWKA
Caritas wspiera zespoły i parafie w ich działaniach. Gdyby PZC
działały w oderwaniu od Caritas,
udzielanie pomocy potrzebującym
ze względów formalnych lub finansowych mogłoby przekraczać ich
możliwości. Nasza współpraca to
często uzupełnianie się.
R.: Czym konkretnie PZC się
zajmują?
Ks. S.O.: PZC prowadzą pomoc charytatywną na terenie swojej parafii. Najczęściej jest to opieka nad
osobami chorymi, samotnymi lub
rodzinami potrzebującymi wsparcia.
Zakres tej pomocy jest bardzo zróżnicowany i zależy od potrzeb danej
wspólnoty, ale przede wszystkim od
możliwości, jakimi dysponuje zespół.
Najczęściej pomoc polega na przekazywaniu artykułów spożywczych,
odzieży lub udzielaniu pomocy
finansowej najbardziej potrzebującym. Współpracując z Caritas AW
zespoły parafialne biorą m.in. udział

w zbiórkach żywności, organizowanych na terenie sklepów wielkopowierzchniowych, najczęściej w okresach przedświątecznych. Za ich pośrednictwem warszawska Caritas
rozprowadza świece bożonarodzeniowe i wielkanocne. Poprzez Parafialne Zespoły Caritas mamy okazję
dystrybuować dary materialne, które
otrzymujemy. Zespoły Parafialne są
na pierwszej linii frontu i mają wiedzę o indywidualnych potrzebach
ludzi z bliskiego sobie otoczenia.
Znają konkretne rodziny, do których
pomoc powinna trafić i mają możliwość szybkiej interwencji. Zdarza
się, że doraźna pomoc w postaci
przekazania paczek żywnościowych
czy odzieży, rozszerza się. Parafialne Zespoły Caritas pełnią bardzo
ważną rolę w naborze dzieci i młodzieży na kolonie organizowane
przez warszawską Caritas i zgłaszają podopiecznych do programu
stypendialnego Skrzydła.

Bezpośrednio do naszego
biura przychodzą osoby,
które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej. W ramach
pomocy indywidualnej
dokonujemy m.in. zakupu
leków, sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, okularów,
dofinansowujemy turnusy
rehabilitacyjne, kupujemy też
sprzęt AGD.

R.: Ile Parafialnych Zespołów Caritas działa na terenie lewobrzeżnej Warszawy?
Ks. S.O.: Prawie w większości parafii jest grupa charytatywna. Formalnie z Caritas AW współpracuje
120 parafii, które skupiają ponad
tysiąc wolontariuszy. To ogromny
potencjał ludzki z jednej strony,
z drugiej zaś – spory obszar do
działań na rzecz potrzebujących.
I aby ta pomoc była skuteczniej
realizowana, PZC mają możliwość
korzystania ze środków finansowych
zgromadzonych przez warszawską
Caritas w ramach przekazywania
1% podatku. W latach 2013 – 2018
tylko z tego tytułu zostało przekazane PZC blisko 900 tys. zł. Bardziej
aktywne zespoły organizują nawet
specjalne kampanie reklamowe,
w których informują parafian, że
mogą przekazać swój 1% podatku
na rzecz potrzebujących ze swojej
parafii właśnie. Przekazujący, wypełniając swoje rozliczenie podatkowe,
wpisują wówczas nr KRS właściwy
dla Caritas Archidiecezji Warszawskiej - 0000225750, a w rubryce cel
szczegółowy – nazwę parafii. PZC
mogą też organizować odrębne
zbiórki pieniężne lub materialne na dany cel. Taką udaną akcją
była zbiórka pieniędzy na protezę
i leczenie chłopca, który kilka lat
temu uległ poważnemu wypadkowi,
w wyniku którego stracił nogę.
R.: Domyślam się, że bezpośrednio do biura warszawskiej Caritas
przy Krakowskim Przedmieściu
trafia też sporo osób z indywidualnymi prośbami. Na co one mogą
liczyć?
Ks. S.O.: Tak rzeczywiście jest.
Otrzymujemy codziennie telefony
z różnymi prośbami. Bezpośrednio do naszego biura przychodzą
osoby, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej. W ramach pomocy indywidualnej dokonujemy m.in.
zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, okularów,
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dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, kupujemy też sprzęt AGD.
Osoba ubiegająca się o pomoc musi
złożyć stosowne podanie, w którym
określa swoje potrzeby. Musi też
przedstawić dokumenty, świadczące
o jej trudnej sytuacji materialnej.
Najczęściej z takiej formy pomocy
korzystają osoby starsze, często
z orzeczeniem o niepełnosprawności, samotne lub przewlekle chore.
Pomoc dla nich jest często długofalowa. Nie jesteśmy jednak w stanie
pomóc każdej zgłaszającej się do
nas osobie. Nie spłacamy kredytów,
nie jesteśmy w stanie zorganizować
„na już” mieszkania zastępczego
dla tych, którzy w różnych okolicznościach je stracili. Każdego jednak
staramy się wysłuchać. Jeżeli nie
jesteśmy w stanie sami od razu
pomóc, szukamy innych rozwiązań,
udzielamy porad lub kierujemy do
innej instytucji.
R.: Pewnie niektórych dziwi taki
rodzaj ścieżki formalnej przy
udzielaniu pomocy?
Ks. S.O.: Dla jednych jest to oczywiste, ale dla niektórych jest to
istotnie
zaskoczeniem. Jednak
mamy pewne zasady udzielania
pomocy, które wynikają m.in. z faktu posiadania przez warszawską
Caritas statusu organizacji pożytku
publicznego i konieczności prowadzenia pełnej księgowości oraz rozliczania się z każdej wydanej złotówki. Z osobami, które otrzymują
od nas pomoc, podpisujemy umowy
darowizny. Mimo wszystko uważam,
że udzielamy pomocy stosunkowo
szybko, ograniczając formalności
do niezbędnego minimum.
R.: Na koniec chciałabym zapytać
o współpracę warszawskiej Caritas z Caritas w Mannheim. Czy
wzorce udzielania pomocy wypracowane w Niemczech można
jakoś przenieść na grunt polski?
A może to Caritas warszawska
mogłaby czegoś nauczyć bratnią
organizację zza granicy?
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Ks. S.O.: Myślę, że wzajemnie od
siebie wiele się uczymy. Choć organizacje Caritas w obu krajach
bardzo różnią się od siebie, m.in.
w sposobie ich finansowania, doświadczeniach w pracy socjalnej
czy współpracy z instytucjami
samorządowymi, to praca z człowiekiem potrzebującym sprowadza
się do tego samego – jak mądrze
okazać pomoc.
Nasza współpraca z Caritas w Mannheim polega na wizytach studyjnych. Raz nasi pracownicy z danego
obszaru działalności, np. opieki
zdrowotnej czy pomocy bezdomnym, jadą do Niemiec, a następnie
pracownicy z Caritas w Mannheim
odwiedzają nasze placówki. Zawsze
warto dzielić się doświadczeniami,
podpatrywać dobre praktyki od innych, a nawet zwyczajnie porozmawiać o codziennych trudnościach,
które mimo dzielących nas kilometrów, okazują się podobne.
Ostatnim
naszym
wspólnym
projektem, o którym należy
wspomnieć, jest wymiana polsko-niemiecka w ramach programu Erasmus+. W bieżącym roku
młodzież z Niemiec odwiedziła
warszawską Caritas i wspólnie
z naszymi wolontariuszami przygotowała i zrealizowała projekt
socjalny poprawiający codzienne
życie podopiecznych naszych placówek. W efekcie powstał mural
w jadłodajni dla osób bezdomnych
przy ul. Żytniej, odnowiono też
krzesła i stoły, zmontowano siedziska z palet. W zakładzie opiekuńczo–leczniczym przygotowano
donice z aromatycznymi ziołami,
które poza walorem estetycznym,
służą do terapii sensorycznej oraz
dają naszym pacjentom okazje do
ich pielęgnowania. W przyszłym
roku nasi młodzi wolontariusze na
podobnych zasadach spędzą czas
w Niemczech.

szukać dla nich rozwiązań, nie
poddawać się emocjom. Jakie zadania Ksiądz sobie wyznacza na
najbliższe lata? Co należy robić,
aby mieć poczucie, że dobrze wypełnia się swoją rolę?
Ks. S.O.: Obszarem mojego szczególnego zainteresowania jest
pomoc dzieciom i młodzieży oraz
rozwój naszych świetlic socjoterapeutycznych. Myślę, że wszyscy
w Caritas powinniśmy mieć zawsze na uwadze zmieniające się
czasy i potrzeby ludzi. Jeśli chodzi o dzieci - kiedyś ważna była
pomoc doraźna, materialna – zapewnienie im opieki po zajęciach
szkolnych, zaoferowanie posiłku,
przygotowanie wyprawek szkolnych. Obecnie wydaje się, że realizowanie takich zadań to za mało.
Jasno widać, że potrzeby materialne, poza wyjątkami, w dużej mierze
łatwiej jest zaspokoić. Pogłębia
się natomiast bieda nie materialna, ale emocjonalna. Obserwujemy na
co dzień w naszej pracy z dziećmi ich
niezaspokojoną potrzebę relacji z rodzicami, głód uczuć, jeśli chodzi zaś
o rodziców - deficyty wychowawcze,
brak przekazywania dobrych wzorców,
przemoc, uzależnienia. Żyjemy w czasach pośpiechu, zaburzonej komunikacji między rodzicami a dziećmi,
między rówieśnikami i ważne jest, aby
pomagać im odnaleźć wspólny język,
prowokować do wspólnego spędzania
czasu, organizować warsztaty, pomoc
psychologiczną, zajęcia z różnymi
specjalistami, wspierać wychowawczo
lub podnosić ich kompetencje. Moja
praca w najbliższym czasie będzie się
pewnie skupiać na tym, aby poszerzać
naszą ofertę pomocową dla dzieci
i ich rodziców oraz angażować młodych do pomagania innym.
R.: Dziękuję za rozmowę!

R.: Praca w organizacji charytatywnej ma szczególny charakter.
Na co dzień trzeba mierzyć się
z ogromem ludzkich problemów,
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Pomóż nam pomagać!
Przekaż 1% swojego podatku
Caritas Archidiecezji Warszawskiej

KRS 0000225750
www.caritasaw.pl

Pomoc Caristas AW sfinansowana z budżetu
1% podatku w latach 2013-2018
1.081.000 zł

kolonie letnie i zimowiska, zajęcia
pozalekcyjne, korygujące
i wychowawcze, podręczniki

DZIECI SENIORZY

638.000 zł

leki, protezy, turnusy
rehabilitacyjne, sprzęt AGD

5200 osób

7800 dzieci

801.000 zł
leczenie w hospicjum
stacjonarnym i domowym oraz zakładzie
opiekuńczo-leczniczym

CHORZY

W
PARAFIACH

300 chorych dziennie

463.000 zł

897.000 zł
wolontariusze Caritas
przez cały rok wspierają
potrzebujących
w domach, kupują
żywność i leki

BEZDOMNI

noclegi i posiłki w schroniskach,
leki, odzież, środki czystości, pomoc
terapeutyczna i psychologiczna

ponad 5000 osób bezdomnych rocznie
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