SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
ZA 2010 ROK
Pomoc powodzianom
Rok 2010 w regionie świętokrzyskim naznaczony był tragedią powodzi, która dotknęła
wiele tysięcy rodzin niszcząc domy, budynki gospodarcze i uprawy rolne pozbawiając nie
tylko mienia, ale równieŜ środków utrzymania. Dlatego Caritas Diecezji Kieleckiej od
pierwszych chwil tych dramatycznych wydarzeń zorganizowała pomoc rodzinom dotkniętym
powodzią w diecezji kieleckiej oraz wsparła sąsiednią diecezję sandomierską, a takŜe legnicką.
Działania pomocowe zostały podzielone na następujące etapy:
1. Pomoc doraźna (maj-lipiec).
JuŜ 20 maja (dzień po powodzi) wyruszył pierwszy transport darów rzeczowych do
Sandomierza. Caritas Kielecka powołała Zespół Pomocy Powodzianom do koordynacji działań
pomocowych w diecezji. Uruchomiono kilka punktów zbiórki darów rzeczowych
i zbiórkę środków pienięŜnych w parafiach. Nawiązano sieć wymiany informacji (ze sztabami
zarządzania kryzysowego, Caritas Sandomierską, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami i
szkołami), by do powodzian trafiła jak najszybciej odpowiednia pomoc. W sumie na tym etapie
przekazano ok. 82 tony darów rzeczowych (Ŝywność, woda pitna, środki czystości, koce,
śpiwory, odzieŜ itp.) oraz 200 ton paszy dla zwierząt (zboŜe, siano, susz itp.). Dla ok. 200
dzieci zorganizowano bezpłatne kolonie z atrakcyjnym programem rekreacyjnym i wsparciem
psychologicznym.
2. Pomoc średniookresowa (sierpień –październik).
Po udzieleniu pomocy doraźnej Caritas rozpoczęła kolejny etap wsparcia, którego
celem było odbudowanie zniszczonych zasobów rzeczowych. Okazało się, Ŝe największe
zniszczenia powódź poczyniła w uprawach rolnych, niszcząc podstawowe źródło utrzymania
wielu rodzin. We współpracy z Caritas w Polsce zorganizowano zbiórkę płodów rolnych, które
przekazano powodzianom z gminy Pacanów, Nowy Korczyn, Bejsce, Wiślica, Koszyce
i Solec- Zdrój. Było to ok. 100 ton paszy, siana i zboŜa. We współpracy z Centralą Nasienną
w Busku-Zdroju Caritas uruchomiła program dopłat do materiału siewnego. Rozprowadzono
w ten sposób ok. 1700 kwintali ziarna z łączną dopłatą ze strony Caritas w wys. ok. 68 tys. zł.
Caritas wsparła takŜe powodzian poprzez zakup mebli, sprzętu AGD, materiałów
budowlanych. Dla osób, które musiały opuścić swoje domy przygotowano miejsca
w mieszkaniach chronionych.
3. Pomoc długofalowa (listopad –grudzień).
Szczególna opieką długofalową naleŜało objąć rodziny najuboŜsze, osoby starsze,
niepełnosprawne, które nie były w stanie samodzielnie zniwelować skutków powodzi. Dlatego
tę grupę objęto wsparciem w postaci zakupu opału na zimę, zakupu kotłów c.o. oraz w
remoncie zniszczonych domów i budynków gospodarczych. W sytuacji skrajnie trudnej
sytuacji materialnej rodziny wielodzietnej w gminie Bejsce Caritas podjęła się dla nich budowy
nowego domu.
Ten etap pomocy jest kontynuowany w roku 2011.
Placówki/projekt
Zespół Pomocy Powodzianom
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Ilość beneficjentów w 2010 r.
4 500
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Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym
Caritas opieką medyczną obejmuje ok. 20 tys. pacjentów rocznie. W strukturze Caritas
Kieleckiej funkcjonują 4 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w których działa 18
poradni lekarskich oraz 7 gabinetów pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i 5 gabinetów
rehabilitacji (z wykonywaniem znacznej liczby usług w środowisku domowym).
Dodatkowo w ramach 2 programów PFRON Caritas Kielecka prowadziła projekty rehabilitacji
dzieci i osób dorosłych w środowisku domowym i placówkach w terenie wiejskim. Łącznie
programem objęto ponad 360 osób niepełnosprawnych, którzy nie mają Ŝadnej innej
moŜliwości wsparcia i rehabilitacji.
W tym obszarze na szczególną uwagę zasługują bardzo szeroko rozwinięte działania
środowiskowe. Jest to ok. 26 000 wizyt pielęgniarek w domu pacjenta, ponad 1 500 wizyt
lekarza psychologa i mgr rehabilitacji oraz dziesiątki tysięcy odwiedzin wolontariuszy w
rodzinach dysfunkcyjnych i u osób samotnych w tym niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Placówki/projekt
Stacje Opieki (8)
- Poradnie lekarskie (16)
- Gabinety rehabilitacji (5)
- z-dy opiekuńczo-lecznicze
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dom dla Niepełnosprawnych
Hospicjum domowe
WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ilość beneficjentów w 2010 r.
1600
6500
540
135
40
3450
25
380

Pomoc starszym i chorym psychicznie
Pomoc osobom starszym realizowana jest przez 6 domów pomocy społecznej, rodzinny
domy pomocy oraz dom opieki całodobowej o niŜszym standardzie. Z całodobowej pełnej
opieki socjalnej i medycznej w tych placówkach w ubiegłym roku skorzystało ok. 400 osób.
Pensjonariuszom są oferowane róŜne rodzaje terapii zajęciowej (haftowanie, szydełkowanie,
majsterkowanie, prace w ogródku itp.). Terapia ta daje szansę mieszkańcom w indywidualnym
rozwoju uzdolnień i aktywnym wypełnieniu czasu.
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi jest realizowane głównie przez placówki
Środowiskowych Domów Samopomocy. W strukturach Caritas funkcjonuje 5 takich placówek,
które udzieliły pomocy dla ponad 180 beneficjentów. Większość z nich korzysta z tej pomocy
przez 5 dni w tygodniu. Jest to realizacja kompleksowego wsparcia medycznego i socjalnego
dla osób zaburzonych psychicznie i nieporadnych Ŝyciowo.
Placówki/projekt
Domy Pomocy Społecznej (6)
Środowiskowe Domy Samopomocy (5)
Rodzinny Dom Pomocy
Dom Opieki dla osób starszych
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Ilość beneficjentów w 2010 r.
223
145
5
49
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Pomoc bezdomnym
Caritas Kielecka prowadzi placówki stałej pomocy dla bezdomnych takie jak:
Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy oraz Ogrzewalnia, a takŜe Punkt Pomocy Doraźnej i
Stołówki Charytatywne. W skali roku z pomocy Caritas Kieleckiej skorzystało około 600 osób
bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością w róŜnym wymiarze (od wsparcia doraźnego do
wielomiesięcznego pobytu w placówce). W tym obszarze Caritas od wielu lat współpracuje z
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi dwa schroniska w budynkach
Caritas (dla bezdomnych męŜczyzn i samotnych matek).
W grudniu 2010 r. oddano do uŜytku Dom dla Bezdomnych w Świniarach (Gm. Solec-Zdrój),
który posiada 20 miejsc w systemie mieszkań chronionych. Usytuowanie go w sieci placówek
udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi pozwoli na profesjonalne
wsparcie dla osób bezdomnych lub zagroŜonych bezdomnością dotkniętych kryzysami
psychicznymi.
Podkreślić naleŜy udział Caritas Kieleckiej w realizacji ogólnopolskiego pilotaŜowego
projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu
Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Istotą realizacji projektu jest podniesienie
skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności, poprzez
opracowanie i wdroŜenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagroŜonych
bezdomnością w kilku obszarach pomocy.
Placówki/projekt
Ogrzewalnia dla Bezdomnych
Schronisko dla Kobiet
Dom dla Bezdomnych

Ilość beneficjentów w 2010 r.
210
107
15

Pomoc bezrobotnym, ekonomia społeczna.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i zagroŜonych wykluczeniem
społecznym jest realizowana głównie przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.
W ubiegłym roku 150 osób uczestniczyło w programie reintegracji społecznej i zawodowej z
czego 80 osób w projekcie „Druga szansa” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci objęci zostali wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i innych specjalistów,
odbyli cykl szkoleń i nabywali praktycznych umiejętności w warsztatach zawodowych.
W kilku miastach diecezji funkcjonuje 6 Klubów Integracji Społecznej (KIS). Łącznie w
programie KIS uczestniczyło niemal 2940 osób, którym udzielono łącznie ok. 5500 porad
w ciągu roku.
Na uwagę w tym obszarze zasługuje projekt „Świętokrzyskie Centrum Ekonomii Społecznej –
wsparcie i promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”. Celem
strategicznym projektu jest wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej oraz promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. ŚCES to
miejsce, gdzie podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne,
organizacje pozarządowe) oraz osoby zainteresowane zakładaniem i prowadzeniem
podmiotów ekonomii społecznej mogą na bieŜąco korzystać z bezpośredniego wsparcia.
Istotnym jest takŜe wzrost rozpoznawalności ekonomii społecznej, inkubowanie nowych
podmiotów i wsparcie istniejących, rozwój partnerstwa lokalnego pomiędzy podmiotami
ekonomii społecznej i administracją, tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy,
doświadczenia, dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.
Placówki/projekt
Centrum Integracji Społecznej
Kluby Integracji Społecznej (6)
„Świętokrzyskie Centrum Ekonomii Społecznej”
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Ilość beneficjentów w 2010 r.
150
2 940
205
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Pomoc doraźna i interwencja kryzysowa
W strukturach Caritas funkcjonują 4 Stołówki Charytatywne, które wydają ok. 650
obiadów dziennie, w większości bezpłatnie. Przez cały rok w Kielcach wydawane jest
darmowe pieczywo dla ok. 120 rodzin. W ramach programu PEAD rozdano ok. 1000 ton
Ŝywności dla ponad 30 000 osób ubogich w diecezji, a blisko 2 tys. otrzymało paczki
Ŝywnościowe w okresie przedświątecznym.
Wiele osób korzysta równieŜ z innych form pomocy doraźnej jak: odzieŜ, meble, sprzęt AGD
itp. Caritas Kielecka w minionym roku podejmowała działania doraźne w postaci
sfinansowania leczenia, zakupu leków, zakupu węgla i zapłaty zaległości za energię
elektryczną, czy gaz, zwłaszcza w sytuacjach zagroŜenia odcięcia tych mediów. Kilkaset osób
skorzystało z leków refundowanych przez Caritas.
WaŜną rolę w spektrum działań Caritas stanowi pomoc osobom dotkniętym przemocą domową
i innymi sytuacjami kryzysowymi. Centrum Interwencji Kryzysowej pełni dyŜur całodobowo,
beneficjenci mają moŜliwość skorzystania z porad psychologa, psychiatry, pracownika
socjalnego oraz terapeuty. Przy CIK od kilku lat prowadzony jest program terapii sprawców
przemocy oraz funkcjonuje grupa AA. Dodatkowo przy współpracy z Ministerstwem
Sprawiedliwości realizowany jest projekt wsparcia dla ofiar przestępstw.
Placówki/projekt
Punkt pomocy doraźnej (10)
- PEAD 2010
- paczki dla bezdomnych
- paczki świąteczne
- odzieŜ, meble, Ŝywność doraźna
- leki
- prąd, woda, gaz, czynsz
- opał
- leczenie dzieci
Stołówki charytatywne (4)
Centrum Interwencji Kryzysowej
„Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”

Ilość beneficjentów w 2010r.
30 305
24 029
300
3 505
1 941
350
48
94
38
650
602
501

Działania wspierające rozwój dzieci i młodzieŜy
W tym obszarze wyróŜnić trzeba kolonie charytatywne w ramach których w ub. roku
przeprowadzono 17 dwutygodniowych turnusów dla 1 200 dzieci z regionu świętokrzyskiego
oraz 100 dzieci z polskich rodzin na Wschodzie. Dzieci z rodzin ubogich bezpłatnie mogły
wypocząć w atrakcyjnych miejscach kraju (m.in. w Sudetach, nad Bałtykiem) oraz za granicą
(Bułgaria, Węgry) pod opieką wykwalifikowanej kadry realizując programy rekreacyjne,
wychowawcze i profilaktyczne.
Ponad 400 dzieci z rodzin ubogich i 500 dzieci powodzian z naszej diecezji otrzymało
wyprawki z przyborami szkolnymi lub podręczniki na początku roku szkolnego.
WaŜnym działaniem jest doŜywianie dzieci w stołówkach szkolnych i stołówkach Caritas oraz
zajęcia pozaszkolne w placówkach wsparcia dziennego. Szczególną rolę odgrywają tu ogniska
wychowawcze w Jędrzejowie i Proszowicach. Prowadzone są tam zajęcia pozalekcyjne oraz
doŜywianie dla grupy ok. 120 dzieci miejscowych i dojeŜdŜających. Dzieci z ubogich rodzin
objęte zostały programem „Skrzydła”, dzięki czemu otrzymują wsparcie miesięczne w
wysokości 150 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych.
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Podobne zadania w tym zakresie realizują świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
umiejscowione głównie w budynkach parafialnych. Caritas prowadzi w sumie 9 takich świetlic
w których dzieci uczestniczyły w korepetycjach i zajęciach socjoterapeutycznych oraz
otrzymały wsparcie socjalne w postaci codziennego posiłku.
Placówki/projekt
„Wakacyjna Akcja Caritas”
Ogniska wychowawcze (2)
Świetlice środowiskowe (9)
Ośrodek Kolonijno –Wypoczynkowy
„Wyprawka szkolna”
Program stypendialny „Skrzydła”
Punkt przedszkolny

Ilość beneficjentów w 2010 r.
1300
120
430
350
900
42
18

Wolontariat
Wolontariusze Caritas Diecezji Kieleckiej skupieni są w Szkolnych Kołach Caritas i
Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu, które jest
jednostką organizacyjną w strukturach Caritas Kieleckiej. Dzięki zaangaŜowaniu ok. 3 tys.
wolontariuszy mogły zostać zorganizowane na szeroką skalę kolonie charytatywne, zbiórki
Ŝywności, kwesty, festyny oraz zabawy dla dzieci. Wolontariusze odwiedzali teŜ osoby starsze
i niepełnosprawne, rozprowadzali Ŝywność potrzebującym, a takŜe stosownie do kwalifikacji
udzielali porad prawnych, psychologicznych i lekarskich. Nowym wyzwaniem dla
wolontariuszy była kampania „Pola nadziei” w ramach której oprócz zbiórek na rzecz
hospicjum odbyły się teŜ szkolenia, sympozja i konkursy o tematyce hospicyjnej.
Diecezjalne Centrum Wolontariatu koordynuje posługę wolontariuszy w diecezji kieleckiej,
prowadzi własną stronę internetową (www.dcw.caritas.pl), organizuje spotkania i szkolenia
oraz pośredniczy w pracy wolontarystycznej.
Placówki/projekt
Diecezjalne Centrum Wolontariatu
Parafialne Zespoły Caritas (35)
Szkolne Koła Caritas (55)

Ilość beneficjentów w 2010 r.
600
850
1600

Caritas Kielecka mogła zrealizować tak wiele działań dzięki ogromnej Ŝyczliwości ludzi
dobrej woli, którzy wspomogli Caritas swą ofiarną pracą, bezinteresownym darem, czy
innym wsparciem.
Za wspólny wysiłek i Ŝyczliwość wszystkim partnerom składamy „Bóg zapłać”

Więcej informacji: www.kielce.caritas.pl
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