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CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
ZA 2011 ROK
Pomoc powodzianom
Caritas Diecezji Kieleckiej w roku 2011 kontynuowała pomoc dla rodzin dotkniętych
powodzią, która w 2010 r. wystąpiła w południowej części diecezji kieleckiej wzdłuż rzeki
Wisły. Działania pomocowe obejmowały następujące obszary z zakresu pomocy doraźnej:
zakup mebli, sprzętu AGD i opału, dostarczenie produktów żywnościowych. Kolejnym etapem
pomocy było dofinansowanie do zakupu materiału siewnego dla odtworzenia upraw (zboże,
ziemniaki) dla kilkuset rolników z 7 gmin, zakup materiałów budowlanych dla kilkunastu rodzin,
w jednym przypadku Caritas podjęła się całkowitego odbudowania budynku mieszkalnego dla
rodziny wielodzietnej. Uruchomiono specjalny program stypendialny „Skrzydła powodzianom”,
którym objęto 35 uczniów z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Łączna kwota pomocy powodzianom w 2011 r. wyniosła 188 615 zł.

Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym
Caritas opieką medyczną obejmuje ok. 20 tys. pacjentów rocznie. W strukturze Caritas
działa 16 poradni lekarskich oraz 7 gabinetów pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i 6
gabinetów rehabilitacji (z wykonywaniem znacznej liczby usług w środowisku domowym).
Dodatkowo w ramach
programu PFRON Caritas Kielecka prowadziła projekt
rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla ponad 200 osób, którzy nie mają żadnej innej
możliwości wsparcia i rehabilitacji. Dla osób przewlekle chorych Caritas prowadzi 2 Zakłady
Opiekuńczo- Lecznicze (ZOL) w Piekoszowie i Sędziszowie. Kompleksowej pomocy w
zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udziela Dom dla Niepełnosprawnych w
Piekoszowie. Ze specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w tej placówce skorzystało 1081
osób. W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne połączone
z rekolekcjami. W wakacje ub. roku uczestniczyło w nich 122 osoby niepełnosprawne oraz
104 opiekunów (wolontariusze) i 35 osób kadry prowadzącej.
Ważne miejsce w obszarze pomocy medycznej zajmuje działalność Hospicjum
Stacjonarnego i Domowego w Miechowie oraz Hospicjum Domowego w Kielcach.
Tą formą pomocy w 2011 r. objętych zostało 290 osób terminalnie chorych w systemie opieki
domowej i 174 w opiece stacjonarnej.
Aktem wmurowania kamienia węgielnego przez ks. bp. Kazimierza Ryczana dn.
5 października rozpoczęto budowę stacjonarnego Hospicjum w Kielcach. Inwestycja jest
realizowana z odpisu 1% podatku dochodowego i ofiar darczyńców.

Pomoc starszym i chorym psychicznie
Pomoc osobom starszym realizowana jest przez 6 domów pomocy społecznej
(Piekoszów, Rataje, Rudki, Świniary, Miechów, Charsznica), oraz rodzinny domy pomocy
(Błogoszów, gm. Oksa). Z całodobowej pełnej opieki socjalnej i medycznej w tych placówkach
w ubiegłym roku skorzystało ok. 400 osób. Pensjonariuszom oferowane są różne rodzaje
terapii zajęciowej, która daje szansę w indywidualnym rozwoju uzdolnień..
Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest realizowane głównie przez
Środowiskowe Domy Samopomocy. W strukturach Caritas funkcjonuje 5 takich placówek
(Mniów, Świniary, Sędziszów, Miechów, Proszowice). W zajęciach realizowanych przez ŚDSy
uczestniczyło ponad 180 beneficjentów.
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Pomoc bezdomnym
Caritas Kielecka prowadzi placówki stałej pomocy dla bezdomnych takie jak:
Schronisko dla Kobiet w Kielcach, Dom dla Bezdomnych w Świniarach, Dom Opieki w
Morawianach, a także Punkt Pomocy Doraźnej i Stołówki Charytatywne. W skali roku z
pomocy Caritas Kieleckiej skorzystało około 500 osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością w różnym wymiarze (od wsparcia doraźnego do wielomiesięcznego pobytu w
placówce). W ramach projektu „Nowa droga” dofinansowanego ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej podjęto działania osłonowe dla osób bezdomnych przebywających
na dworcach PKP i PKS. Rekordową liczbę osób bezdomnych (ok. 350) zgromadziła Wigilia w
Wojewódzkim Domu Kultury. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się opłatkiem z ks. bp.
Marianem Florczykiem, spożycia tradycyjnych wigilijnych potraw, otrzymali też paczki
żywnościowe.
Caritas Kielecka uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zakresie
standaryzacji pracy z bezdomnymi. Głównym zadaniem projektu jest opracowanie modelu
Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności oraz standaryzacja wszystkich innych
usług pomocy społecznej.

Pomoc bezrobotnym, ekonomia społeczna.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym jest realizowana głównie przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach (CIS)
oraz sieć 6 Klubów Integracji Społecznej (KIS). Realizowane w tym obszarze projekty ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniły dostęp do szerokiej oferty szkoleń,
wsparcia doradców zawodowych i prowadzonych warsztatów zawodowych. W ramach
projektu „Każdego Interesuje Posada” 506 osób bezrobotnych zostało objętych aktywizacją, a
w projekcie „Druga szansa” – reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym uczestniczyło 135 osób. Ok. 30 % tych osób dzięki wsparciu projektowemu
zdołało znaleźć nową pracę. Z różnych form wsparcia udzielanych przez KIS-y i CIS w 2011 r.
skorzystało 2900.
Na szczególną uwagę zasługuje projekt „45+ na Start”, w ramach którego 180
beneficjentów uzyskało kwalifikacje sanitariusza szpitalnego poprzez uczestnictwo w
szkoleniach oraz półrocznych stażach zawodowych w domach pomocy społecznej i
placówkach medycznych.
Innym ważnym działaniem z tego obszaru jest prowadzenie Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej, który realizuje poradnictwo w zakresie tworzenia i rozwijania
przedsiębiorstw społecznych takich jak spółdzielnie socjalne.

Pomoc doraźna i interwencja kryzysowa
W strukturach Caritas funkcjonują 4 Stołówki Charytatywne (Sędziszów, Rataje,
Proszowice, Miechów), 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 żywności dla blisko 30 000 osób ubogich w diecezji. W
okresie przedświątecznym paczki żywnościowe otrzymało ok. 2 tys. rodzin w Punkcie Pomocy
Doraźnej oraz przez sieć Parafialnych Zespołów Caritas.
Wiele osób korzysta również z innych form pomocy doraźnej jak: odzież, 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 zagrożenia odcięcia tych mediów rodzinom
wielodzietnym i osobom niepełnosprawnym.
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Ważną rolę w spektrum działań Caritas stanowi pomoc osobom dotkniętym przemocą
domową i innymi sytuacjami kryzysowymi. Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) w Kielcach
pełni dyżur całodobowo we wszystkie dni roku. Beneficjenci mają możliwość skorzystania z
porad psychologa, psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego oraz terapeuty. Z pomocy CIK
skorzystało 800 osób. W Schronisku dla Kobiet działającym przy placówce przebywało ok.
100 osób (kobiety i dzieci).

Działania wspierające rozwój dzieci i młodzieży
W tym obszarze wyróżnić trzeba kolonie charytatywne w ramach których w ub. roku
przeprowadzono 15 dwutygodniowych turnusów dla ok. 1000 dzieci z regionu
świętokrzyskiego oraz 200 dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi i Ukrainy.
Ponad 500 dzieci z rodzin ubogich z naszej diecezji otrzymało wyprawki z przyborami
szkolnymi lub podręczniki na początku roku szkolnego.
Istotnym działaniem jest dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i stołówkach
Caritas oraz zajęcia pozaszkolne w placówkach wsparcia dziennego takich jak świetlice
środowiskowe i ogniska wychowawcze (2 ogniska wychowawcze i 8 świetlic środowiskowych).
Nowa świetlica dla dzieci i młodzieży otwarta została w Kajetanowie (gm. Zagnańsk). Ogółem
w ub. roku z oferty świetlic i ognisk wychowawczych skorzystało ponad 350 dzieci.
Około 60 dzieci z ubogich rodzin objętych jest programem stypendialnym „Skrzydła”,
dzięki czemu otrzymują wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Nowymi działaniami w tym obszarze było uruchomienie na obszarach wiejskich
placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym: Niepublicznego Przedszkola w Kajetanowie (gm.
Zagnańsk), Punktu Przedszkolnego w Psarach Starej Wsi (gm. Bodzentyn) i Świetlicy Małego
Dziecka w Ratajach Słupskich (gm. Pacanów). Łącznie placówki przedszkolne oferują 80
miejsc dla dzieci.

Wolontariat
Pracę wolontariuszy koordynuje Diecezjalne Centrum Wolontariatu, które jest
jednostką organizacyjną w strukturach Caritas Kieleckiej. Wolontariusze Caritas Diecezji
Kieleckiej skupieni są głównie w Szkolnych Kołach Caritas i Parafialnych Zespołach Caritas.
Dzięki zaangażowaniu ok. 3 tys. wolontariuszy mogły zostać zorganizowane na szeroką skalę
kolonie charytatywne, zbiórki żywności, kwesty, festyny oraz zabawy dla dzieci. W wolontariat
Caritas zaangażowani są uczniowie szkół wszystkich szczebli, studenci, ludzie w wieku
emerytalnym, ale też lekarze, nauczyciele i prawnicy. W ramach Europejskiego Roku
Wolontariatu realizowano projekt promocji wolontariatu w regionie świętokrzyskim
dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Za wspólny wysiłek i życzliwość wszystkim partnerom składamy
„Bóg zapłać”
Kielce 09.01.2012 r.

Caritas Diecezji Kieleckiej

Sprawozdanie za rok 2011
www.kielce.caritas.pl

