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RES SACRA MISER nr 17 – marzec 2013

– Organizacja Caritas ma kilkudziesięcioletnią, przedwojenną  tradycję
– Caritas Archidiecezji Warszawskiej w obecnym kształcie działa na terenie lewobrzeżnej
Warszawy od 1989 roku
– Wspieramy codziennie ponad tysiąc osób potrzebujących – chorych, bezdomnych oraz
dzieci z trudnych środowisk
– Świadczymy pomoc każdemu, kto się do nas zgłosi - bez względu na wyznanie, przekonania, rasę czy narodowość
– Posiadamy status organizacji pożytku publicznego, a nasze finanse są jawne i podlegają
badaniu przez niezależnego audytora oraz  instytucje dotujące

Nasze placówki w liczbach każdego dnia:

• Zakład opiekuńczo – leczniczy oraz hospicjum stacjonarne – 150 pacjentów
• Hospicjum domowe – 100 pacjentów oraz ich bliscy
• Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – 100 pacjentów
• 3 schroniska – 300 bezdomnych
• Łaźnia - 40 korzystających
• 2 jadłodajnie – 400 posiłków
• 6 świetlic socjoterapeutycznych – 150 dzieci
Ponadto:
• 140 dzieci objętych pomocą w ramach programu Skrzydła
• 1000 dzieci objętych akcją kolonijną

DZIAŁA JĄC WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Ul. Krakowskie Przedmieście 62
00 – 322 Warszawa
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Konto:

1% dla Caritas AW
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Dania kuchni polskiej - smacznie, niedrogo, klimatycznie

Zapraszamy!

DO CZYTELNIKÓW

CARITAS
– miejsce wyobraźni miłosierdzia
Na zakończenie Roku Miłosierdzia w Liście Apostolskim Misericordia et Misera papież Franciszek napisał: „Nadszedł czas, aby zrobić
miejsce wyobraźni miłosierdzia, aby stworzyć wiele nowych dzieł będących owocem łaski. (…) Także dzisiaj całe populacje cierpią z powodu
głodu i pragnienia, a ile niepokoju budzą obrazy dzieci, które nie mają
nic do jedzenia. Rzesze ludzi nadal migrują z jednego kraju do drugiego
w poszukiwaniu pożywienia, pracy, domu i pokoju. Choroba, w różnych
formach, jest nieustannym powodem cierpienia, wymagającym pomocy,
pocieszenia i wsparcia” nr 18.
Te papieskie słowa opisują bezpośrednio codzienną pracę w Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Wprawdzie dzieci w Warszawie nie
cierpią głodu, ale zdarzają się rodziny, w których brakuje środków finansowych na ubranie, leczenie, wspieranie talentów, uzupełnienie
braków w edukacji dzieci i zorganizowanie dla nich wypoczynku.
W placówkach wsparcia dziennego, tzw. świetlicach socjoterapeutycznych, wyspecjalizowana kadra pedagogów, psychologów, socjoterapeutów i logopedów stara się skutecznie pomóc dzieciom i ich
rodzinom. Ciekawy i bogaty program świetlic służy rozwojowi dzieci
i wspiera rodziców w ich pracy wychowawczej. W naszą troskę o dzieci
wpisuje się organizowanie dla nich wypoczynku zimowego i letniego.
Z kolei wsparciem edukacji dzieci jest realizowany przez nas program
Skrzydła. Obecnie cieszymy się dużym sukcesem sportowym jednego
ze stypendystów tego programu. Na Państwa ręce skladamy zimowy
numer Res Sacra Miser, w którym sporo miejsca poświęcamy tematyce
pomocy dzieciom (str.4-8). Zapraszam też wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych, do zabawy i jednocześnie do sprawdzenia wiedzy
o warszawskiej Caritas podczas gry planszowej (w środku numeru).
Każda choroba, a szczególnie przewlekła i nieuleczalna, niesie cierpienie i jest przyczyną wielkiej próby dla chorego i jego najbliższych.
Od wielu lat w Caritas AW zajmujemy się leczeniem i opieką nad bardzo ciężko chorymi. Prowadzimy stacjonarny zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum oraz pielęgniarską opiekę długoterminową domową
i hospicjum domowe. Codziennie leczymy około 350 pacjentów „wymagających pomocy, pocieszenia i wsparcia” nr 18.
Innym równie ważnym i bardzo trudnym zadaniem w Caritas
AW jest wielokierunkowa pomoc osobom bezdomnym. Taką pomoc
świadczymy codziennie i całodobowo. Mamy przygotowanych około
300 miejsc dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, najczęściej w pełni zajętych, zwłaszcza w sezonie zimowym. Praca socjalna, wsparcie psychologiczne, pomoc prawna, lekarska, pielęgniarska i indywidualna terapia pomagają wielu osobom w powrocie do najbliższych, otrzymaniu
mieszkania socjalnego oraz w znalezieniu pracy i rozpoczęciu życia na
własny rachunek. W ostatnich 10 latach z naszych schronisk wyszło
z bezdomności ponad 120 osób. Zbliżająca się zima i niskie temperatury są najtrudniejszym czasem dla ludzi bez mieszkania i dachu nad głową. Szczególnie teraz gorące posiłki z naszej jadłodajni (codziennie dla
ok. 400 osób), możliwość korzystania z kąpieli (ok. 40 osób dziennie),
pomoc lekarska i pielęgniarska, ciepła bielizna i odzież z magazynu
oraz ponad 50 miejsc przygotowanych na interwencyjne noclegi są ze
strony Caritas AW bardzo konkretnym znakiem miłosierdzia i pomocą dla wszystkich, którzy jej potrzebują.

Od kwietnia 2016 r. podjęliśmy nową i zarazem bardzo potrzebną formę pomocy migrantom i uchodźcom. Do listopada przyjęliśmy w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie ok. 800 osób z krajów bliskiego
i dalekiego Wschodu oraz z Azji i Afryki. Pomagamy szczególnie ich
dzieciom i osobom chorym, którym współfinansujemy zakup leków,
przyborów do szkoły, podręczników oraz pomagamy w wielu innych
najpotrzebniejszych sprawach. Migrantom służą pomocą nasi pracownicy, przygotowani do swoich zadań językowo, prawnie i kulturowo.
Współpracujemy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i z ośrodkami
koło Warszawy, w których mieszkają uchodźcy (str. 16-17).
Szanowni Państwo!
Wszystkie zadania, które wykonujemy na co dzień w Caritas
AW na rzecz dzieci i ich rodzin, ciężko i nieuleczalnie chorych, bezdomnych, migrantów i uchodźców są możliwe dzięki bardzo dobrej
i merytorycznej współpracy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego
Funduszu Zdrowia, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Miasta
Stołecznego Warszawy oraz z wieloma urzędami dzielnic Warszawy
i samorządami spoza Warszawy. Naszą pracę systematycznie wspierają finansowo indywidualni darczyńcy, instytucje, zakłady pracy oraz
podatnicy z tytułu 1% podatku. Dużym wsparciem są dla nas wolontariusze oraz członkowie Parafialnych Zespołów Caritas. Nieocenionym
darem dla wszystkich są ci, którzy się za nas modlą, ofiarują swoje cierpienie czy też przekazują o nas rzetelne informacje w mediach.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Caritas AW
za profesjonalne zaangażowanie w powierzone zadania i obowiązki.
Dziękuję wszystkim za zrozumienie i pomoc. Dzięki Wam możemy
codziennie w Caritas AW urzeczywistniać wyobraźnię miłosierdzia
wobec każdego, kto potrzebuje pomocy.
Na Boże Narodzenie i Nowy 2017 Rok życzę wszystkim wszelkiej
pomyślności i głębokiego doświadczenia Bożego Miłosierdzia.
Ks. Zbigniew Zembrzuski
Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Za pomoc w realizacji celów statutowych Caritas Archidiecezji Warszawskiej składa szczególne podziękowanie firmom:
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Miło szusować po białym
puchu i czuć wolność,
czyli o zimowym wypoczynku z Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Od kilkunastu lat co roku w ferie zimowe Caritas Archidiecezji Warszawskiej organizuje
wypoczynek dla ponad setki dzieci. Tydzień spędzony w górach jest dla nich czasem wspaniałej
zabawy, odpoczynku, a przede wszystkim zdobywania nowych doświadczeń. Podczas wyjazdu
dzieci niejednokrotnie pierwszy raz w życiu mają okazję spróbować swoich sił w jeździe na nartach,
zażyć kąpieli w basenach termalnych, uczestniczyć w pieszych wycieczkach górskich. Wypoczynek
w górach jest też czasem pracy wychowawczej i okazją do poznawania siebie w nowych sytuacjach.
W ferie zimowe 2016 roku sto trzydzieści dzieci wraz z wychowawcami i wolontariuszami ze
Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz
stypendystów Programu Skrzydła odpoczywało w Murzasichlu. Na zorganizowanie zimowiska
wydano około 100 000 zł. Wrażenia z tej zimowej wyprawy opisują jej uczestnicy – dzieci ze
świetlicy socjoterapeutycznej przy AL. KEN 101 oraz ich wychowawcy.

Sport to zdrowie
- Właściciele pensjonatu „U Ziomka” przyjęli nas wszystkich z ogromną gościnnością
charakterystyczną dla pełnych otwartości
górali. Codziennie mogliśmy cieszyć nasze podniebienia wspaniałą kuchnią, która stanowiła dopełnienie pełnego wrażeń
i przygód dnia – opowiada pani Natalia
Gosławska, kierownik świetlicy. - Przez
cały czas zimowiska korzystaliśmy ze
wspaniałej pogody. Bardzo często jeździliśmy na nartach.
Były dwie grupy. Część osób pierwszy
raz próbowała swoich sił w tym sporcie.
Na małej górce, tak zwanej „oślej łączce”
dzieci pod okiem instruktora uczyły się
trudnej sztuki jazdy na nartach. Krzysiek
wraz z innymi doskonalił swoje umiejętności oraz nauczył się jeździć „pługiem”, a także hamować. Siedzący obok
niego Adrian wtrąca, że jego zdaniem
hamowanie jest najtrudniejsze. Razem
zgodnie przyznają, że wspaniale jest pokonywać swoje lęki i próbować czegoś
nowego. Obydwaj twierdzą, że czas jazdy
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na nartach był fantastyczny. Uwielbiali szusować po białym puchu i czuć
wolność.
Dzieci podczas zimowiska sporo wędrowały też po szlakach. Niezastąpiona
pani Ania, górska przewodniczka, jak
co roku pokazywała im piękno tatrzańskiej przyrody. - Na te spotkania czekamy
cały rok - mówi Wiktoria i Julka, wielbicielki górskich wędrówek. - Byliśmy

w Dolinie Kościeliskiej, jednym z piękniejszych tatrzańskich szlaków. Innego dnia
zrobiliśmy sobie wyprawę do Doliny Chochołowskiej, gdzie spotkaliśmy się z prawdziwymi góralami. Słuchaliśmy ludowej
muzyki, widzieliśmy stroje regionalne,
a także mieliśmy możliwość porozmawiania
z twórcami sztuki ludowej. Przyjemnie było
doświadczać czegoś nowego i innego niż
nasze warszawskie, czasem szare życie…
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

DZIECI
- Nawet byliśmy na wycieczce za granicą! Ja
pierwszy raz - dodaje mała Magda.

Baśnie – nauczycielki życia
Na ferie zimowe organizowane przez warszawską Caritas wyruszają na ogół dzieci
uczęszczające na co dzień do sześciu Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez organizację.
Program zimowiska przewiduje, oprócz
rozrywki, również zajęcia socjoterapeutyczne. Rok temu była to praca z baśniami. To w nich bowiem można odnaleźć
wiele prawd życiowych, zaklętych w fantastycznych historiach. Łatwo jest w nich
dostrzec analogie do codziennego życia.
Dzięki nim można poznać i zrozumieć
wiele relacji międzyludzkich.
- Przed wyjazdem każda świetlica losowała swoją baśń. Na podstawie wybranego
utworu mieliśmy do wykonania najróżniejsze zadania. Nasza świetlica wylosowała baśń braci Grimm „Stoliczku, nakryj
się!”. Przygotowaliśmy spot reklamowy
pt.:„Mięsny jeż. Kuchenne rewolucje Magdy Gessler”. Inną aktywnością związaną
z baśniami było wymyślenie nowego zakończenia lub dalszego ciągu historii. Ile
wtedy było śmiechu, radości, ale także
refleksji i zadumy, gdy odnajdywaliśmy
nasze życie w bajkach! – relacjonuje wychowawczyni zimowiska. – Właśnie teatr
podobał mi się najbardziej - mówi Nikola. - Nie spodziewałam się, że na zimowisku może być tak super! Układaliśmy
słowa piosenek do naszych opowiadań.
Nawet nie mieliśmy pojęcia, jakie talenty
poetyckie w nas tkwią. Ja na nowo odkryłam moją przyjaciółkę - stwierdza Maja.
- Do tej pory nie wiedziałam, że ona tak
pięknie rysuje.
Ciekawym zadaniem, które, jak mówi Wiktoria, na długo zapadło w pamięć uczestnikom zimowiska, było ćwiczenie polegające
na odnalezieniu pozytywnych cech w negatywnych bohaterach, a także dostrzeżenie,
że nikt nie jest idealny i nawet najlepszy
bohater może mieć jakieś wady.
- Ćwiczenia socjoterapeutyczne miały
na nas ogromny wpływ. Wiele się w nas zadziało. Odkrywaliśmy nasze mocne i słabe
strony. Próbowaliśmy zrozumieć naszych
przyjaciół, rodziców, nauczycieli i nasze
sytuacje rodzinne. Uczyliśmy się nowych

reakcji na stare problemy - opowiadają
uczestnicy zimowego wypoczynku. - Zimowisko sprawiło, że mogliśmy oderwać
się od przeszłości, odpocząć od naszych codziennych trosk i zmienić myślenie na bardziej optymistyczne - podsumowuje Bartek i Oktawia.

Tydzień bez telefonu
Oktawia, Amelia i Kinga uważają, że
bardzo ważne dla nich były rozmowy
z koleżankami, wychowawcami, wolontariuszami. - Można potem zupełnie inaczej spojrzeć na pewne rzeczy. Ogniska,
dyskoteki, baseny termalne w Bukowinie
Tatrzańskiej i inne wspólne aktywności
integrowały naszą grupę. Wspólne zajęcia
uczyły nas współpracy, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tolerancji dla
innego sposobu myślenia, działania, wyglądu. Ten maksymalnie wypełniony czas
pozwolił nam zapomnieć o codziennych
troskach – dodaje Dawid. - Zrozumieliśmy, że aby było dobrze nam razem, nie
musimy wcale być tacy sami. Możemy się
różnić, a mimo to przyjaźnić.
Jak stwierdził Adrian: Świat jest ciekawszy, jeśli się różnimy. Byłoby nudno, gdyby
wszyscy myśleli tak samo i byli tacy sami.
- Na początku było mi trudno bez mamy
- opowiada Patrycja. - Ale fajnie, gdy mogłam sama zadecydować, w co się ubrać
albo na co wydać swoje kieszonkowe. Nie

spodziewałam się, że można cały tydzień
wytrzymać bez telefonu! - dorzuca Oliwia.
Krzysiek i Adrian zgodnie twierdzą, że
umacniały się przyjaźnie. - Zdobywaliśmy
umiejętność większej empatii, wczucia się
w sytuację kolegi, koleżanki.
- Czas zimowiska to także okazja dla wychowawców, by lepiej poznać dzieci i zastanowić się nad każdym indywidualnie.
Najlepiej wówczas poznaje się sposoby reagowania dzieci w różnych sytuacjach. To
też okazja do wymiany doświadczeń między kadrą. Jest czas na dłuższe rozmowy –
relacjonuje wychowawczyni. - Zimowisko
jest szczególnym treningiem umiejętności
dla wolontariuszy. Podczas tego wyjazdu
przekonują się, jak trudno być rodzicem,
wychowawcą, nauczycielem – dodaje. Bardzo trudno jest zaprosić dzieci do spania
albo zmobilizować do sprzątania – przyznaje wolontariuszka Paulina.
Ja inaczej patrzę na moją mamę, inaczej
jej słucham - wtrąca Patrycja. - Zimowisko mnie zmieniło.
- U Pani Marii jest nam bardzo dobrze,
czujemy się tu bezpiecznie - dodaje Kacper. - Kiedy znowu będą ferie?...
A no właśnie!.. Na szczęście już niedługo
ta mała i urokliwa miejscowość w naszych
polskich Tatrach stanie się znów miejscem wspaniałego odpoczynku i nowych
życiowych doświadczeń dla ponad setki
dzieciaków, którym sytuacja domowa nie
pozwala na wspólny wyjazd z rodzicami.
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Dobre miejsce dla dzieci
- świetlica „Ochotka”
Na terenie lewobrzeżnej Warszawy działa obecnie sześć Specjalistycznych Placówek Wsparcia
Dziennego mających charakter świetlic socjoterapeutycznych. Ich celem jest wspieranie rodziny
w procesie wychowania i opieki nad dziećmi. Do głównych zadań placówek należy zapewnienie
dziennej opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz rozwijanie talentów i zainteresowań
przychodzących tu dzieci. W jednej z nich, zlokalizowanej przy ul. Gorlickiej na warszawskiej
Ochocie zajęcia prowadzone są innowacyjnymi metodami, dzięki czemu nauka i dobra zabawa
idą tu w parze. Wychowawcy wykorzystują często niekonwencjonalne metody kształcenia, min.
arteterapię, dogoterapię czy psychodramę, co bardzo uatrakcyjnia pobyt dzieci w świetlicy
i zwiększa efekty pracy dydaktycznej opiekunów.
Nauka przez sztukę
Jednym ze sposobów pracy z podopiecznymi świetlic jest nauka poprzez arteterapię czyli sztukę. - W trakcie takich zajęć
plastycznych poprawia się koordynacja
wzrokowo-ruchowa u dzieci oraz doskonali
rozumienie przestrzenne. Zajęcia indywidualne pomagają uczestnikom wyrównać braki
dydaktyczne, poprawić funkcje językowe,
pamięć i koncentrację, stymulowany jest też
ich rozwój psychomotoryczny. Dzięki wykorzystywanym materiałom dziecko kreuje
od początku do końca swoją pracę, opierając
się na własnej wyobraźni. Samodzielnie nadaje jej formę, kształt, wybiera czasami nawet zapach! Pianki, farby, balsamy, cekiny,
barwniki, materiały, koraliki oraz aromaty
to tylko część elementów stosowanych podczas zajęć - mówi Ewa Śniegota, terapeutka
w świetlicy „Ochotka”.
Tego rodzaju terapia podwyższa poziom
samooceny i samoakceptacji wśród najmłodszych, rozwija ich wrażliwość estetyczną. Przy okazji pracy w grupie
kształtują się relacje rówieśnicze. Korzyści
z arteterapii jest więc bardzo wiele.

obecność podczas prowadzonych przez
siebie zajęć logopedycznych wykorzystuje
Hanna Janicka. - Prowadzę indywidualne
zajęcia logopedyczne, w których czynnie
pomagają mi psy. Pochodzą one z mojej hodowli Fasstari i są przeze mnie odpowiednio

przeszkolone do pomocy w takiej terapii mówi. - Dzięki obecności zwierząt dziecko
chętniej wykonuje wyznaczone zadania.
I choć pies sam w sobie nie pełni funkcji
terapeutycznych, zdecydowanie wspomaga
przełamywanie stresu wśród dzieci, tym

Z psią pomocą
Jak się okazuje, pomocne w pracy terapeutycznej z dziećmi mogą być także... psy. Ich
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samym pozytywnie wpływa na chęć wykonywania ćwiczeń przez podopiecznych.
Dziecko wykonuje polecenia bez skrępowania, gdyż odbiorcą, jak się dziecku może wydawać, jest nie terapeuta, a piesek. Ponadto
czworonóg jest dynamicznym uczestnikiem
zajęć, występuje jednocześnie w roli ucznia
jak i nauczyciela. Dzięki temu nauka staje
się jednocześnie niezapomnianą zabawą.

Dziecięcy teatr
Kolejną metodą, często wykorzystywaną na zajęciach w świetlicy „Ochotka”,
jest psychodrama. Forma ta jest jedną
z najbardziej lubianych metod nauki
wśród najmłodszych. W trakcie zajęć
podopieczni dzielą się na dwie grupy
i przygotowują wymyśloną przez siebie
scenkę na zadany temat. Układają dialogi, poszukują niezbędnych rekwizytów
i strojów. Druga grupa pełni rolę obserwatorów. Po odegraniu scenki następuje
omówienie i dyskusja. Na końcu wypowiada się wychowawca, podsumowując
wnioski dzieci. Metoda ta jest bardzo
skuteczna w trakcie rozwiązywania konfliktów. - Szczególną formą psychodramy
wykorzystywanej przez nas jest technika
odwrócenia ról, dzięki której można zobaczyć siebie oczami innej osoby, a także
ją lepiej zrozumieć. Sposób ten jest bardzo skuteczny i przynosi szybki efekt. Jest
przy tym dużo śmiechu i zabawy, co natychmiast oczyszcza atmosferę i pozwala
na spokojną refleksję – mówi Sylwia Majewska, wychowawczyni. Psychodrama
wspomaga rozwój interpersonalny, relacje międzyludzkie i postawy społeczne.
Uczy empatii i właściwych zachowań
względem drugiego człowieka. - Poprzez
psychodramę dzieci lepiej poznają siebie,
swoje mocne strony i możliwości. Równocześnie odkrywają to, co przeszkadza im
w prawidłowym funkcjonowaniu i wymaga pracy nad sobą. – dodaje pani Sylwia.

Historia inaczej
Oprócz pracy nad sobą, podopieczni
świetlic w niekonwencjonalny sposób
zdobywają również tradycyjną wiedzę.
W „Ochotce” prowadzone są zajęcia z „Historii z rekwizytem”. Metoda ta prezentuje wiedzę historyczną inaczej niż typowe

lekcje szkolne. Tu przeszłość pełna jest ciekawostek i obrazowych szczegółów, dzięki
którym najmłodsi, angażując wyobraźnię,
o wiele łatwiej przyswajają informacje.
– Dzieci, widząc rekwizyt, odgadują temat
zajęć. Ten wstęp sprawia wychowankom
masę radości, ponieważ rekwizyty nie są
oczywiste - mówi Iza Górska, wychowawczyni w placówce. - Ostatnio podopieczni
dowiadywali się, jak wyglądała szkoła
w starożytnych Atenach, Sparcie i Macedonii. Poznali też modele nauki w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Temat okazał się
bardzo chwytliwy. Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem chłonęły informacje, w jakich szkołach kształcili się ich przodkowie.
Później, na rysunkach przedstawiających
szkołę marzeń, pojawiły się już nie tylko
roboty, ale także kałamarze i drewniane
tabliczki.

aż do wieczora. Obecnie w placówkach
tych uczy się i bawi blisko 150 dzieci.
Weronika Kowalska

Oferta świetlicowa bezcenna
i bezpłatna
Z oferty sześciu świetlic prowadzonych
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej podopieczni korzystają bezpłatnie.
Działalność placówek finansowana jest
ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz środków własnych Caritas AW.
Zajęcia odbywają się w godzinach 13.0019.00, czyli od skończenia zajęć szkolnych
RES SACRA MISER nr 21 – grudzień 2016
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Pojechał na zawody przypadkiem,
a wrócił z medalem
– o sukcesach Kamila Adamczyka, stypendysty programu Skrzydła,
opowiada jego mama - Elżbieta Adamczyk.

W roku szkolnym 2016/2017 Programem Skrzydła objętych zostało 140 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów. Caritas Archidiecezji Warszawskiej na realizację programu
przeznaczyła kwotę 90 000 zł. Środki te zostały pozyskane z darowizn od firmy Karmar SA,
od darczyńców indywidualnych oraz z 1% podatku dla Caritas warszawskiej. Fundatorem
dziesięciu stypendiów była także Caritas Polska. Jednym ze stypendystów programu Skrzydła
jest osiemnastoletni Kamil Adamczyk, utalentowany zawodnik piłki ręcznej powołany do Kadry
Narodowej Juniorów, obecnie trenujący w SPR Wybrzeże Gdańsk.
Gość w domu
- Kamil miał być dziś z nami, ale okazało się,
że przyjedzie dopiero jutro wieczorem. Bierze udział w zawodach. Tak więc zamiast
na cztery dni przyjedzie do domu na niespełna dwa. Syna widzę tak naprawdę kilka razy
w roku, głównie w święta – opowiada pani
Elżbieta Adamczyk, mama Kamila i łza kręci się jej w oku. – Ciągle ma treningi, zawody,
zgrupowania…
Kamil od trzech lat mieszka w internacie
w Gdańsku, gdzie uczęszcza do Zespołu
Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.
Każdy dzień rozpoczyna codziennie rano
treningiem, potem jest czas na „zwykłe” lekcje. Popołudnia i wieczory, przynajmniej dwa
razy w tygodniu, również wypełnione są piłką
ręczną. Sport wymaga dyscypliny i wyrzeczeń, zwłaszcza jeśli chce się osiągać sukcesy.
W tym roku czeka Kamila jeszcze matura, ma
więc mnóstwo pracy i o częstych wizytach
w domu na warszawskim Ursusie może jedynie pomarzyć.

Zwycięstwa mimo woli
- Syn od dawna przejawiał szczególne uzdolnienia sportowe. Kiedyś w gimnazjum zupełnie przypadkowo trafił na Warszawską
Olimpiadę Młodzieży w Lekkoatletyce, gdzie
stanął do zawodów w pchnięciu kulą. Zdobył
tam niespodziewanie drugie miejsce, chociaż
nigdy tej dyscypliny szczególnie nie trenował.
W gimnazjum grał w piłkę nożną i też odnosił sukcesy. Mam tutaj Puchar Dyrektora OSiR
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dostać się na studia na gdański AWF i dalej
grać, a potem trenować młodych zawodników. Ale najpierw musi zdać maturę. No
może mógłby jeszcze pójść do wojska… Ale
po niepewnym głosie słychać, że to jest zdecydowanie wyjście awaryjne. Może mógłby
trenować za granicą i, jak podpowiadam, pomagać mamie?.. Chciałby.
Ursus, proszę - Najlepszy bramkarz w Turnieju
Piłki Nożnej – wymienia sukcesy Kamila jego
mama i pokazuje puchary i medale syna. Jest
ich mnóstwo. – Od trzeciej klasy gimnazjum
Kamil zaczął trenować na poważnie piłkę ręczną. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał do
szkoły sportowej w Gdańsku. Tutaj stoi puchar
dla Najlepszego Zawodnika w 39 Listopadowym Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów, Gdańsk
2015. Wielkim sukcesem i nagrodą dla Kamila
było powołanie go do Kadry Narodowej Juniorów. Syn zaraził swoją pasją młodszą siostrę,
która też trenuje piłkę ręczną. – Jeden z medali jest mój – zaznacza Karolina, wskazując
na swoje wyróżnienie wśród trofeów brata.

Marzenia
W rozmowie telefonicznej Kamil wydaje się
być skromnym chłopakiem, nieświadomym
swoich osiągnięć. Mógłby przecież, jak wielu
jego rówieśników, siedzieć przy komputerze
albo w pubie, a on wiele godzin w tygodniu
trenuje i reprezentuje Polskę w rozgrywkach
międzynarodowych! Na pytanie o marzenia
i plany na przyszłość odpowiada, że chciałby

Troski codzienne
- Od 2004 roku trójkę dzieci wychowuję sama.
Były jeszcze małe, kiedy mąż nas zostawił.
Nie interesuje się dziećmi i ich sukcesami. Nie
chciałabym tutaj jakoś bardzo się rozgadywać, jest mi trudno o tym wszystkim mówić,
ale było ciężko. Bardzo pomogła nam Caritas
Archidiecezji Warszawskiej. Na początku dzieci wyjeżdżały na kolonie organizowane przez
organizację jako uczestnicy, potem jako wolontariusze, teraz starsza córka jeździ tam jako
wychowawca. Kamil ma opłacany internat
i obiady w szkole w Gdańsku. Sama nie byłabym w stanie tego mu zapewnić - opowiada
mama Kamila.
Niestety czasami można mieć wrażenie, że
problemy nigdy się nie skończą. Obecnie pani
Elżbieta z dziećmi może stracić mieszkanie
wskutek niespłacanych przez męża długów.
Ale podporą są dzieci. Wszystkie zdolne, coraz bardziej samodzielne. Starsza córka studiuje na dwóch kierunkach, Kamil lada dzień
też pewnie zacznie studia na wymarzonym
AWF-ie. Jakoś na pewno się ułoży. Musi.
Wysłuchała Agata Jabłonowska - Turkiewicz
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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BEZDOMNI

Wreszcie się nie boję
Pani Teresa to bardzo drobna kobieta z siateczką zmarszczek na twarzy. Trudno powiedzieć
tak naprawdę, ile może mieć lat, ale młodość ma zdecydowanie za sobą i to raczej starsza
pani. Ma bardzo łagodny głos i miło się z nią rozmawia. Nie ma nałogów, nigdy właściwie
nie piła. Jak sama mówi – była żoną przy mężu i całe życie poświęciła rodzinie, starając
się, żeby wszystko było na czas zrobione – pranie, prasowanie, gotowanie. Ale mężowi
i tak nic się nie podobało. W Ośrodku dla osób bezdomnych „Tylko” Caritas Archidiecezji
Warszawskiej przebywa od maja 2014 roku. Trafiła tutaj po wcześniejszej eksmisji ze
swojego mieszkania.

Między słowami
Pani Teresa chce głównie mówić o tym,
co tu i teraz. Że w ośrodku czuje się
bezpiecznie, że ma spokój, że wreszcie
może zająć się swoim zdrowiem, że tak
naprawdę niczego jej więcej nie potrzeba. Dobrze się dogaduje z pracownikami ośrodka. Dużo pracuje na rzecz jego
mieszkańców. Codziennie wstaje rano
i zaczyna pracę w kuchni na obieraku.
Ośrodek codziennie przygotowuje posiłki dla blisko dwustu osób, jest więc co robić. Po skończonej pracy w kuchni przenosi się do magazynu z odzieżą, gdzie
wydaje potrzebującym ubrania. Nie ma
czasu na myślenie o tym, co było. Ważne
jest to, co teraz. Gdzieś w tej opowieści
pojawiają się jakieś trudne wspomnienia
– że ze strachem czekała na powrót męża
z pracy, bo nigdy nie było wiadomo, czy
wróci trzeźwy czy pijany, że nos miała
złamany, rękę i żebra, że nigdy się policji
nie skarżyła. Córki dwie wychowywała,
ale kontakt ma teraz tylko z jedną z nich.
Pomagała mężowi prowadzić firmę, a potem okazało się, że została bez środków
do życia, a mąż znalazł sobie inną kobietę. Ale to wszystko między słowami.

Spokój
Słowa: spokój, cisza i bezpieczeństwo
pojawiają się w naszej rozmowie co najmniej kilka razy. Jak zaklęcie, które pani
Teresa wypowiada z nadzieją, że się spełni. Niczego innego nie potrzebuje. Ma się

wrażenie, że nie chce nic zmieniać. Kilkakrotnie stwierdzam, że takie osoby jak
ona powinny żyć we własnym mieszkaniu, że ośrodek to tylko taki przystanek,
a później trzeba jechać dalej i prowadzić
życie na własny rachunek. Pani Teresa przytakuje, ale tak bez przekonania.
Ma obecnie rentę socjalną, około 600 zł,
więc to już coś na dobry początek. Może
jeszcze dorobić. Nigdy żadnej pracy się
nie bała. Tam posprzątała, gdzieś indziej
poprasowała i jakiś dodatkowy grosz był.
Nigdy nie wyciągała ręki po pomoc. Teraz
stara się o mieszkanie socjalne. Właściwie nawet raz już dostała, ale odmówiła.

To był mały pokój z toaletą na korytarzu
i chyba faktycznie nie było to mieszkanie dla starszej osoby. W ośrodku wszyscy się ucieszyli, że zostaje. Trudno tutaj
o tak pracowitego i bezkonfliktowego
mieszkańca. Ale już niedługo na pewno
dostanie lokal lepszy i już wtedy będzie
musiała się zdecydować. Kilka dni temu
pochowała męża. Może to właściwy czas,
aby rozpocząć nowe życie, odcinając
się od przeszłości? Na koniec rozmowy
mówi, że teraz wreszcie niczego się nie
boi. To wspaniale. Bez lęku skuteczniej
walczy się o siebie.
Agata Jabłonowska - Turkiewicz
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Alkohol jest jak plaster
przyklejony na ranę
rozmowa o nałogach i metodach wspierających ich
leczenie z socjoterapeutą - Pawłem Leśniewskim
- Zacznę od pytania, które prawdopodobnie
często Pan słyszy – czy są jakieś cechy osobowościowe, które szczególnie predysponują
nas do bycia nałogowcami?
- Nie jestem terapeutą uzależnień, tylko socjoterapeutą. To pewna różnica. Ale pracuję
często z osobami uzależnionymi i myślę, że
zasadniczo nie ma takich szczególnych cech.
Każdy z nas może się od wszystkiego w dzisiejszych czasach uzależnić. Są osoby bardziej
podatne na nałogi i mniej, ale nie dotyczy to
raczej jakiś szczególnych cech osobowości.
- Zatem te bardziej podatne na nałogi to?..
- Osoby mniej odporne psychicznie, bardziej
uległe, podatne na sugestie innych. Tak często
popadają w nałogi osoby młode, które ulegają
presji środowiska rówieśniczego. Nie potrafią
powiedzieć „nie”. W nałóg może popaść też
osoba długotrwale podlegająca jakiemuś stresowi. Osoba wychowująca się w środowisku
alkoholików czy narkomanów ma większe
szanse na uzależnienie się na zasadzie powtarzania pewnych nieprawidłowych wzorców
zachowań. Istnieje coś takiego jak współuzależnienie, kiedy zaczyna pić na przykład żona
alkoholika, chcąc go zatrzymać w domu.
- Na szczęście większość z nas nie jest alkoholikami, choć przy różnych okazjach sięgamy po alkohol. Większość z nas zna granicę,
której nie należy przekraczać. A przy okazji
- czy w ogóle możemy mówić o granicy, której przekroczenie jednoznacznie pokazuje, że
na pewno jesteśmy już uzależnieni?
- Jeżeli codziennie do kolacji ktoś wypija kieliszek wina, to żadnej granicy nie przekracza,
ale uzależniony jest. Jeśli nie może usnąć bez
kieliszka wina, to jest to nałóg. Taka osoba
nie pasuje do stereotypu nałogowca – nie
upija się, dba o rodzinę, pracuje. Te granice
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Muszą się więc przede wszystkim na trwale
nauczyć odmawiać.

uzależnienia są często płynne. Wyraźnie przekracza ją osoba, która wskutek nałogu traci
kontrolę nad codziennym życiem - upija się
codziennie, nie przychodzi do pracy, zapomina o ważnych wydarzeniach w życiu rodzinnym. Taka osoba potrzebuje pomocy, terapii.
- I Pan takim osobom pomaga?
- Między innymi takim. Prowadzę w Ośrodku dla osób bezdomnych „Tylko” Caritas
Archidiecezji Warszawskiej warsztaty socjoterapeutyczne. Osoby mieszkające w tym
miejscu, z racji swej długotrwałej bezdomności, często też z racji swych uzależnień, nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie. Aby to
zmienić, chętni uczestniczą w treningu konstruktywnych zachowań. Tam uczymy się jak
rozmawiać, jak mówić o swoich uczuciach,
jak być asertywnym i odmawiać na przykład picia alkoholu. Osoby, które mieszkają
w ośrodku, muszą zachować trzeźwość. I to
na krótką metę może im się udać, ale w dłuższej perspektywie, po powrocie do dawnego
środowiska, na ogół zaczynają pić znowu.
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- Czy podczas tego treningu konstruktywnych zachowań odgrywacie jakieś scenki?
Jak takie zajęcia wyglądają?
- Tak. Odgrywamy konkretne scenki i w ten
sposób modelowane są konkretne umiejętności. Jak powiedział Konfucjusz: „Powiedz
mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi przeżyć, a zrozumiem”. Na tej terapii pozwalamy jej uczestnikom coś zrobić,
aby bardziej zrozumieli siebie. Prowadzę
też trening zastępowania agresji. Większość
osób uzależnionych jest agresywna zarówno
po wypiciu alkoholu jak i podczas odwyku.
Takie osoby są podatne na wybuchy gniewu,
okazywanie złych emocji.
- Jak zatem takie wybuchy gniewu kontrolować? To interesujące nie tylko dla osób
uzależnionych. Każdemu z nas zdarza się
przecież czasami „wybuchnąć”.
- Taki trening zastępowania agresji składa się
z trzech części. Pierwsza to trening umiejętności społecznych, kiedy uczymy się w sposób konstruktywny mówić o emocjach i problemach. Druga to trening kontroli złości,
kiedy to uczymy się rozpoznawać narastające
w nas uczucie, dostrzegamy sygnały, które
wysyła ciało i próbujemy zapanować nad
wybuchem gniewu, a trzecia część treningu
zastępowania agresji to tzw. monity, rodzaje
przetłumaczenia sobie danej sytuacji. Myślimy wtedy o osobie, która nas zdenerwowała
na przykład w ten sposób: „każdemu zdarza
się powiedzieć coś głupiego”, „każdy z nas ma
gorszy dzień” itp. Na koniec robimy swego
rodzaju wnioskowanie moralne – wyciągamy wnioski z sytuacji, próbujemy znaleźć
rozwiązanie na przyszłość. W Ośrodku dla
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

CHORZY
bezdomnych Caritas działam od grudnia
ubiegłego roku. Na początku były to dość
ogólne zajęcia o tym, czym jest złość, przemoc. Obecnie od października działają dwie
grupy, każda po 15 osób - jedna z konstruktywnych zachowań, druga z zastępowania
agresji. Terapia z założenia powinna się składać z 15 spotkań. To minimum.
- Jakimi uwagami dzielą się z Panem uczestnicy terapii? Te spotkania realnie im pomagają, uczą czegoś, pozytywnie zaskakują?
- Są na ogół zdziwieni, że można w sposób
wyważony i spokojny przedstawić swoje racje. Bez krzyku, gniewu, przemocy, ale też bez
obrażania się i odwracania plecami.
- Rozmawiamy jednocześnie o dwóch sprawach - uzależnieniu od alkoholu i bezdomności. To wydaje mi się nieprzypadkowe.
Niejednokrotnie w gronie osób zajmujących
się bezdomnością stwierdzaliśmy, że sedno tego społecznego problemu tkwi właśnie
w nałogach, nieleczonym alkoholizmie,
braku odpowiednich i dostępnych terapii,
w społecznym przyzwoleniu na picie wreszcie. Co Pan o tym sądzi?
- Najpierw należałoby odpowiedzieć sobie
na pytanie: czy osoba bezdomna jest bezdomna, bo jest alkoholikiem, czy jest alkoholikiem, bo jest osobą bezdomną? Odpowiedź
nie jest wcale prosta. Uważam, że akurat dostępność terapii jest wystarczająca. Jest sporo
ośrodków wspierających osoby uzależnione
w Polsce. Gorzej z profilaktyką, świadomością
społeczną. Ciągle w naszym kraju ten problem zamiatany jest pod dywan. Jest też kwestia udziału alkoholików w terapiach na zasadzie zewnętrznego przymusu. Tak jest trochę
w ośrodku dla bezdomnych. Jeśli chcesz tu
być, musisz przestać pić, a żeby przestać pić,
musisz zacząć terapię. Osobiście uważam, że
terapia jest skuteczniejsza, gdy sam uzależniony czuje głęboką potrzebę zmiany. Terapia to też często za mało. Osoba uzależniona
powinna korzystać również z pomocy psychologa czy psychiatry. Dodatkowo osobie
bezdomnej koniecznie trzeba zaoferować
trening umiejętności społecznych. Zdarza
się niestety, że ktoś z mieszkańców ośrodka
otrzymuje mieszkanie socjalne, ale po kilku
latach jest tutaj znowu, bo mieszkanie zostało
przepite, mówiąc wprost. Okazuje się, że taka
osoba nie była przygotowana do samodzielnego życia. Ale zdarzają się tacy, którym się

udaje. Wracając jeszcze do przyczyn bezdomności. Ostatnie badania pokazują, że alkohol
jako przyczyna tego zjawiska pojawia się dopiero na trzecim miejscu. Na pierwszym jest
rozpad rodziny.
- Czyli w życiu należałoby dbać przede
wszystkim o więzi, bo to chroni przed lawiną
kłopotów?
- Tak. W życiu najważniejsze są relacje z drugim człowiekiem, a samotność jest jednym
z wyzwalaczy sięgania po alkohol.
- A gdzie powinien w Warszawie zgłosić się
alkoholik chcący rozpocząć terapię? Gdzie powinien skierować swoje pierwsze kroki? Niech
ten wywiad ma charakter pragmatyczny. Dajmy zainteresowanym jakieś wskazówki.
- Najczęściej ludzie zaczynają szukać pomocy
i trafiają do placówek lecznictwa odwykowego,
kiedy mają na tyle poważny problem z piciem,
że zaczyna to ich już przerastać. Najczęściej
nie są oni zdiagnozowani jako uzależnieni
od alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że aby dostać się do placówki, nie trzeba mieć żadnego
skierowania ani postawionej diagnozy. Tym
bardziej, że większość lekarzy pierwszego kontaktu niestety nie rozpoznaje uzależnienia. Nie
mają czasu na diagnozę, ponieważ to wymaga
spędzenia dłuższego czasu z pacjentem oraz

wiedzy - o co pytać i jak interpretować odpowiedzi. Zatem jeżeli ktoś czuje, że ma problem
alkoholowy i chciałby coś z tym zrobić, może
zgłosić się do dowolnej placówki leczenia uzależnień. Do poradni, to podkreślam raz jeszcze, można się udać bez skierowania, również
wtedy, kiedy nie jest się osobą ubezpieczoną.
Poniżej opublikujemy adresy niektórych poradni w Warszawie, które pomagają osobom
uzależnionym. Zapraszam do nich wszystkich
zainteresowanych.
- Chciałabym zakończyć naszą rozmowę jakimś wyrazistym i jednak pozytywnym akcentem. Przyznam szczerze, że nic nie przychodzi mi do głowy. Dotknęliśmy trudnego
i bardzo wielowymiarowego problemu…
- Powiem tak – alkohol jest jak plaster przyklejony na ranę. Daje złudne ukojenie, bo rany
nie widzimy. Chwilowo czujemy się dobrze.
Ale im szybciej ten plaster zdejmiemy, tym
szybciej ta rana ma szansę się zagoić. Trzeba
pozwolić sobie ten plaster zdjąć.
- To dobre zakończenie. Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów terapeutycznych.
		
Rozmawiała:
Agata Jabłonowska - Turkiewicz

PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W WARSZAWIE
- SZPZLO Warszawa-Bemowo ul. Wrocławska 19
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Czumy 1
- SZPZLO Warszawa-Mokotów ul. Madalińskiego 13 02-513 Warszawa
- Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Belgijska 4
- SZPZLO Warszawa-Mokotów ul. Madalińskiego 13 02-513 Warszawa
- Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „POZA ILUZJĄ” ul. Dąbrowskiego 75a
- SZPZLO Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36 02-353 Warszawa
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Sosnkowskiego 18
- SPZOZ Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13 02-786 Warszawa
- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Zamiany 13
- SPZOZ Centrum Odwykowe ul. Zgierska 18 A04-092 Warszawa
- Poradnia Rodzinna ul. Zakopiańska 33
- Poradnia „PETRA” Al. Jerozolimskie 47 lok.3
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie Al. Solidarności 67
osobom uzależnionym od alkoholu.
- SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych ul. Władysława Łokietka 11
- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Jagiellońska 34.
- SZPZLO Warszawa-Bródno ul. Tykocińska 32/34
- Poradnia leczenia Uzależnień ul. Rembielińska 8
- SZPZLO Warszawa Praga-Północul. Jagiellońska 34
- Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych ul. Otwocka 1
- SZPZLO Warszawa – Włochy ul. Ciszewska 7
- Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia ul. Rejonowa 28/30
- SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 1101-445
- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Elektoralna 26
- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Solec 30a
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17
- SZPZZLO Warszawa – Żoliborz ul. Szajnochy 8
- Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Żeromskiego 13
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Centrum Pomocy
Migrantom i Uchodźcom,
czyli jak pomóc tym, którzy szukają swojego
miejsca na ziemi
Otwarte w kwietniu bieżącego roku Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas
Archidiecezji Warszawskiej dotychczas pomogło blisko ośmiuset osobom. To jedna
z sześciu tego typu placówek w Polsce.

Personel centrum stara się kompleksowo pomagać trafiającym tu migrantom i uchodźcom.
Otrzymać oni mogą zarówno pomoc materialną, rzeczową jak i wsparcie psychologiczne.
W zależności od indywidualnej sytuacji pomoc jest stała, czasowa lub tylko jednorazowa.
Za każdym jednak razem ma być wsparciem
dla obcokrajowców w ich procesie integracji ze
społeczeństwem polskim. To często miejsce,

16

gdzie po raz pierwszy ktoś pochyla się nad
nimi dłużej niż przewidują to czynności
urzędnicze. Działalność centrum realizowana
jest w ramach projektu „Nowy dom Polska”.

Obywatele świata
Do placówki mogą się zgłaszać osoby oczekujące na decyzję w procedurze o nadanie
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statusu uchodźcy jak i te, które mieszkają
i przebywają w Polsce na mocy legalnych dokumentów pobytowych.
– Pierwsza grupa to osoby, które przyjechały
do Polski, złożyły wnioski i czekają na zakończenie procedury – tłumaczy Katarzyna Regulska, koordynatorka warszawskiego centrum. - Drugą grupą, która się do nas zgłasza,
są zarówno osoby z już nadanym statusem
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uchodźcy, z ochroną uzupełniającą, która jest
inną formą ochrony międzynarodowej jak
i osoby przebywające na wizach czy kartach
pobytu różnego rodzaju.
Według danych większość beneficjentów
stanowią osoby ze statusem uchodźcy bądź
ochroną uzupełniającą. - To jest większa część.
Osoby, które są na wizach lub na kartach pobytu czasowego stanowią zdecydowanie mniejszą
grupę – potwierdza pani Katarzyna.
Liczby się zmieniają. Największa ilość potrzebujących zjawiła się na samym początku, tuż
po otwarciu centrum – ponad 400 osób w ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności.
- Na samym początku przeżyliśmy boom, jeśli
chodzi o zgłoszenia. Zarejestrowaliśmy bardzo
dużo osób. W tej chwili liczba rejestrujących się
maleje. Osoby, które najbardziej potrzebowały
pomocy, zgłosiły się jako pierwsze. Na dzień
dzisiejszy zarejestrowanych jest około ośmiuset obcokrajowców. Są to zarówno osoby, które
z pomocy korzystają regularnie jak i te, które
pojawiły się jedynie raz.
W siedzibie centrum na Krakowskim Przedmieściu, pojawiają się ludzie z różnych części świata. Są regiony, z których migrantów
przybywa najwięcej jak i miejsca egzotyczne,
skąd cudzoziemcy przybywają sporadycznie.
- Najwięcej mamy osób z Federacji Rosyjskiej,
z Kaukazu. Trafiają do nas Czeczeńcy i mieszkańcy Inguszeti. Trochę przedstawicieli Dagestanu. Dużo mniej osób z Ukrainy. Jest trochę
osób z Azji Centralnej, z Pakistanu czy Afganistanu. Trochę z Afryki, dokładnie z Rwandy.
– uściśla pani Katarzyna.

Paczki, zakup leków i dopłata
do przedszkola
Do Centrum trafiają przede wszystkim rodziny, bo one, zwłaszcza te wielodzietne, są jedną
z grup szczególnego traktowania w projekcie. Do tej grupy należą także osoby chore
i starsze. Takie, które potencjalnie narażone
są na niedobory finansowe. W zależności
od statusu migrantów - czy są to osoby
w procedurze czy osoby przebywające
w Polsce na podstawie legalnych dokumentów - pomoc przybiera różne formy.
Dla obydwu grup beneficjentów główną
jednak jej formą jest pomoc rzeczowa.
- Przygotowujemy paczki z podstawowymi
produktami żywnościowymi oraz środkami
higienicznymi – tłumaczy koordynatorka.
- Centrum pomaga także w zakupie leków

i umożliwia otrzymanie pomocy psychologicznej. Są to usługi dostępne dla obydwu
grup beneficjentów.
Osoby ze stałymi kartami pobytu, mają dodatkowo możliwość otrzymania dopłaty do
wynajmu mieszkania lub pobytu dziecka
w przedszkolu. To nie są duże sumy. W granicach 100 - 150 złotych, ale jeśli ktoś ma trudną sytuację, to nawet takie środki są pomocne
– dodaje pani Katarzyna. Na dopłaty do
przedszkoli mamy jeszcze sporo środków, tak
więc jeśli ktoś przychodzi z taką potrzebą, to
realizujemy ją na bieżąco.
Częstotliwość pomocy wynika z indywidualnej sytuacji trafiających do centrum osób.
Z pomocy stałej korzystają przede wszystkim
samotne matki. Są to kobiety, które często wychowują więcej niż troje dzieci. Niestety bardzo często jedno z nich jest niepełnosprawne
bądź przewlekle chore.

Trudne realia
W rozmowie z koordynatorką warszawskiego
centrum dowiadujemy się, że największym
problemem obcokrajowców jest sytuacja
mieszkaniowa. Bardzo dużo osób nie jest
w stanie udźwignąć kosztów wynajmu mieszkania zgodnie z obowiązującymi rynkowymi
stawkami. - Niestety z dopłatą do mieszkań
z naszej strony jest trochę trudniej, ponieważ
mamy ograniczoną pulę osób, które mogą
z tego typu dofinansowania korzystać.
Problem mieszkaniowy jest bardziej złożony. Zazwyczaj wiąże się z trudnościami
w znalezieniu pracy. Obcy kraj nie sprzyja osobom, które nie posługują się biegle
rodzimym językiem. W związku z tym

obcokrajowcy często podejmują prace poniżej swoich kwalifikacji i otrzymują za nie
niewielkie wynagrodzenie.

Dla najmłodszych
Warszawskie centrum dużą wagę przywiązuje do pomocy najmłodszym. W wakacje dla dzieci uchodźców przebywających
w Warszawie i Białymstoku zorganizowany został dziesięciodniowy turnus
pod Brodnicą. W sierpniu i we wrześniu
dokonano zakupu wyprawek szkolnych
oraz podręczników. Z pomocy skorzystało
kilkadziesiąt dzieci.
- Dla dzieci, które są w procedurze i które
mieszkają w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku pod Warszawą organizujemy zajęcia. To
są tak zwane zajęcia wyrównawcze. Przede
wszystkim odrabianie lekcji i pomoc dzieciom,
które są zagrożone ocenami niedostatecznymi
lub mają poprawki– opisuje pani Katarzyna.
W czerwcu warszawskie centrum zorganizowało także obchody Dnia Uchodźcy połączone z uroczystościami z okazji Dnia Dziecka.
Dla najmłodszych odbyły się zajęcia z animatorem, dla dorosłych warsztaty kulinarne.
Całe wydarzenie zakończone zostało bankietem. - W przyszłym roku też planujemy zorganizowanie takiego wydarzenia – zapowiada
pani Katarzyna.
„Nowy dom Polska” to projekt Caritas Polska realizowany we współpracy z Caritas
diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt finansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji oraz budżetu państwa.
Weronika Kowalska
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Koncert dla chorych

1 czerwca w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku-Podkowie
Leśnej, prowadzonym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców,
odbyły się warsztaty kulinarne z okazji zbliżającego się
Dnia Uchodźcy. Ponieważ był to również Dzień Dziecka,
zorganizowano także atrakcje dla dzieci mieszkających
w ośrodku. Wydarzenie zostało przygotowane przez Centrum
Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji
Warszawskiej we współpracy z ośrodkiem w Dębaku w ramach
projektu „Nowy Dom Polska”.
W warsztatach kulinarnych uczestniczyło dziesięć pań
z Czeczenii, Tadżykistanu, Gruzji, Ukrainy i Syrii. Przygotowały
one zarówno swoje narodowe potrawy jak czak-czak (tradycyjna
chałwa czeczeńska), gałuszki, żyżyk-gałnysz (gałuszki z mięsem),
chałwa orzechowa, baursaki (potrawa mączna) jak i przysmaki
o międzynarodowym uznaniu: tiramisu, sałatki warzywne
i owocowe oraz różnego rodzaju wypieki.
W degustacji potraw uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób
– mieszkańców ośrodka. Specjalnymi gośćmi spotkania
były dzieci. Z okazji Dnia Dziecka przygotowane dla nich
zostały liczne zabawy, warsztaty plastyczne oraz spotkanie
z animatorką, która przeprowadziła też zajęcia cyrkowe.
Łącznie w zabawach uczestniczyło ponad dwadzieścioro
dzieci. (więcej o działaniach Centrum Pomocy Migrantom
i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Warszawskiej na str. 16-17)

3 czerwca w ogródku przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Caritas warszawskiej odbył się koncert dla przebywających
w nim pacjentów. Muzyczna niespodzianka w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Ad Astra Łódź-Andrzejów z parafii p.w.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny sprawiła
wszystkim wiele radości. Pod batutą Stanisława Tetera wybrzmiał specjalnie przygotowany repertuar piosenek patriotycznych, biesiadnych i współczesnych - na powitanie lubiana
przez wszystkich „Barka”, później „Ułani”, „Pierwsza brygada”.
Podczas uroczystości wystąpiła i pokazała swój talent wokalny
jedna z pacjentek ośrodka - pani Halinka. Zaśpiewała szlagier
„Szła dzieweczka do laseczka”.

Kolonie 2016
W sezonie letnim Caritas Archidiecezji Warszawskiej
zorganizowała 7 turnusów kolonii dla około 800 dzieci. Dzieci
odpoczywały w Murzasichle w pensjonacie „U Ziomka”, w Łebie
w Ośrodku „Ania”, w Mrozach koło Ełku w Ośrodku „Leśny
Dwór”, w Smardzewicach w ośrodku INWEST. W Teresinie
w ośrodku „Leśne Zacisze” odpoczywały 93 osoby – na stałe

Światowe Dni Młodzieży
W dniach 20 i 21 lipca siedzibę Caritas Archidiecezji Warszawskiej
odwiedzili uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, którzy
przyjechali do Polski z Hiszpanii, Wenezueli i Portoryko.
Młodzież ze szkół Congregacion Mariana Maer Salvatoris y San
Francisco Javier oraz wolontariusze z parafii św. Marii Magdaleny
w Magdalence zjedli obiad przygotowany przez „Pierogarnię
na Bednarskiej” i spółdzielnię socjalną „Kto rano wstaje”.
Podczas wizyty w Caritas jedna z grup podjęła się trudnego
zadania umycia części okien w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym. Pobyt młodych pielgrzymów zakończył się
koncertem pieśni hiszpańskich, dedykowanym chorym
z Hospicjum Stacjonarnego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
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zamieszkujące na Ukrainie i Białorusi. Na zorganizowanie
kolonii przeznaczono około 920 tysięcy złotych. Turnus dla
dzieci polonijnych pokryty został w stu procentach ze środków
Caritas AW. Pozostałe turnusy częściowo dofinansowane
były ze środków Wojewody Mazowieckiego (umowa nr 11/
WAW/2016 z dnia 24.06.2016) i środków Miasta Stołecznego
Warszawy (umowa nr BE/B/2/7/U-233/165/2016/NGO z dnia
5.07.2016).

1% dla Caritas Archidiecezji Warszawskiej
W październiku Ministerstwo Finansów opublikowało
informację dotyczącą kwot 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego
z rozliczenia za 2015 rok. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
przekazano 691 038,48 zł. Oznacza to, że otrzymaliśmy
o ponad 110 tysięcy zł. więcej w stosunku do roku ubiegłego.
Kwota 1% jest w całości wydatkowana na nasze cele
statutowe, tj. leczenie chorych, pomoc bezdomnym i ubogim
oraz dzieciom. W ubiegłym roku Caritas AW wydała z tego
źródła między innymi: 170 tys. zł. na leczenie chorych, 106
tys. zł na wyprawki szkolne oraz kolonie dla dzieci, 306 tys.
zł na pomoc osobom ubogim (w zakupie leków, sprzętu

medycznego, AGD, żywności, odzieży oraz dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych).

Podsumowanie pracy Parafialnych
Zespołów Caritas
1 października odbyło się uroczyste dziękczynienie w Roku
Miłosierdzia za dar posługi Caritas z udziałem blisko 200
wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i kapłanów
z całej archidiecezji. We mszy świętej o godz. 10.00 w kościele
seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu uczestniczyło
ponad 40 kapłanów (dziekanów, proboszczów i księży
bezpośrednio zaangażowanych w pomoc Caritas w parafiach)
wraz z bp. Piotrem Jareckim i dyrektorami Caritas AW.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kardynał
Kazimierz Nycz. Bezpośrednio po liturgii ks. Sławomir
Opaliński, z-ca dyrektora Caritas AW i bp. Piotr Jarecki
podsumowali dotychczasową działalność PZC, podziękowali
wszystkim zaangażowanym w posługę Caritas oraz wskazali
na wiele nowych wyzwań, związanych z pomocą potrzebującym.
Na zakończenie ks. Kardynał zaprosił wszystkich do siebie
na smaczny obiad.

Święto patronalne
13 października w liturgiczne wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego, kapucyna, Caritas Archidiecezji Warszawskiej
obchodziła swoje święto patronalne. Z tej okazji, na oddziale
hospicjum stacjonarnego odprawiona została msza św.,
w której uczestniczyli pacjenci, pracownicy i wolontariusze
warszawskiej Caritas. Wspólne świętowanie zakończył
poczęstunek przygotowany przez Pierogarnię na Bednarskiej,
podczas którego specjalnie dla naszych pacjentów i gości
wystąpił kwartet smyczkowy z Opery Narodowej w Warszawie
w składzie: Karolina Sienkiewicz, Klaudia Sarijnes, Aleksandra
Kiszka-Stefanek i Julia Kisielewska. W repertuarze znalazły
się utwory klasyczne oraz największe hity muzyki filmowej.
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