
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 
 

 

 

1.Pomoc ofiarom huraganu 
 
Caritas Diecezji Kieleckiej w roku 2012 zorganizowała pomoc dla rodzin dotkniętych skutkami 

huraganu i nawałnic, które w czerwcu wystąpiły w kilku gminach woj. świętokrzyskiego. Na pomoc 
poszkodowanym rodzinom przeznaczono ponad 300 tys. zł, które pochodziły ze zbiórek wśród 
wiernych diecezji kieleckiej. Dzięki temu możliwa była pomoc w refundacji kosztów remontów 
zniszczonych domów mieszkalnych i budynków gospodarczych dla 80 rodzin najbardziej dotkniętych 
kataklizmem, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2.Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym 
 
Caritas opieką medyczną objęła w ub. roku ok. 20 tys. pacjentów. W strukturze Caritas działa 

11 poradni lekarskich oraz 7 gabinetów pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  
i 6 gabinetów rehabilitacji. Dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włoszczowskiego 
prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie z filią w Kossowie.  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 i terminalnie chorych Caritas prowadzi  Hospicjum stacjonarne i domowe 
w Miechowie, Hospicjum domowe w Kielcach,  Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze w Piekoszowie  
i Sędziszowie oraz Rehabilitacyjny Oddział Szpitalny w Piekoszowie.  Pielęgniarską opieką 
długoterminową na terenie diecezji kieleckiej objętych było ok. 300 pacjentów.  

Z troski o poszerzenie działań na rzecz osób chorych terminalnie prowadzona jest budowa 
hospicjum stacjonarnego w Kielcach. Dzięki wsparciu darczyńców ok. 700 tys. zł w ub. roku zostało 
przeznaczonych na ten cel. 
 

3.Pomoc osobom starszym i chorym psychicznie 
 
Pomoc osobom starszym realizowana jest przez 6 domów pomocy społecznej oraz 2 rodzinne 

domy pomocy. Z całodobowej pełnej opieki socjalnej i medycznej w tych placówkach w ubiegłym 
roku skorzystało ok. 400 osób. Pensjonariuszom są oferowane różne rodzaje terapii zajęciowej, która 
daje szansę mieszkańcom w indywidualnym rozwoju uzdolnień. Wsparciem w formie szkoleń i 
różnych zajęć uspołeczniających objętych zostało 140 osób starszych w ramach projektu „Pogodna 
jesień życia” realizowanego z udziałem środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest realizowane głównie przez  
Środowiskowe Domy Samopomocy. W strukturach Caritas funkcjonuje 5 takich placówek, które 
udzieliły pomocy dla ponad 180 beneficjentów. Pomoc dla tej grupy osób prowadzi także Poradnia 
Zdrowia Psychicznego i Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świniarach oraz Zespół 
Leczenia Środowiskowego. 
 

4.Pomoc bezdomnym  
 
Caritas Kielecka prowadzi placówki stałej pomocy dla bezdomnych takie jak: Schronisko dla 

Kobiet, Dom dla Bezdomnych, 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).  

Caritas Kieleckiej uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego pilotażowego 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.   



 

5.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 przyczyniły się do szerokiej oferty szkoleń, wsparcia doradców 
zawodowych i prowadzonych warsztatów zawodowych.  
 

6.Pomoc doraźna i interwencja kryzysowa 
 
W strukturach Caritas funkcjonują 4 Stołówki Charytatywne, które wydają ok. 600 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 ponad 25 000 osób 
ubogich w diecezji,  blisko 2 tys. otrzymało paczki żywnościowe w okresie przedświątecznym. 
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.  

Ważną rolę w spektrum działań Caritas stanowi pomoc osobom dotkniętym przemocą domową 
i innymi sytuacjami kryzysowymi. Centrum Interwencji Kryzysowej pełni dyżur całodobowo, 
beneficjenci mają możliwość skorzystania z porad psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego 
oraz terapeuty.  
 

7.Działania na rzecz dzieci i młodzieży 
 
W tym obszarze  wyróżnić trzeba działania placówek wsparcia dziennego. Dla dzieci w wieku 

szkolnym Caritas prowadzi 9 świetlic środowiskowych i 2 ogniska wychowawcze z których korzysta 
ok. 400 podopiecznych. W placówkach prowadzone są działania profilaktyczne, zajęcia 
wyrównawcze, koła zainteresowań. Podopieczni objęci są wsparciem socjalnym i psychologicznym. 
Dla najmłodszych dzieci Caritas prowadzi przedszkole, 2 punkty wychowania przedszkolnego oraz 
żłobek. 

 Ważnym ogniwem wsparcia dzieci i młodzieży są kolonie charytatywne. W ub. roku 
przeprowadzono 13 dwutygodniowych turnusów dla ok. 900 dzieci z regionu świętokrzyskiego oraz 
150 dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi.  

W ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” ponad 500 dzieci z rodzin ubogich z naszej 
diecezji na początku roku szkolnego otrzymało  wyprawki z przyborami szkolnymi oraz podręczniki. 
 Programem stypendialnym „Skrzydła” objętych zostało ponad 50 dzieci z ubogich rodzin, dzięki 
czemu mogły wyrównywać szanse edukacyjne i rozwijać zainteresowania. 
  

8.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 zaangażowaniu ok. 3 tys. wolontariuszy mogły 
zostać zorganizowane na szeroką skalę kolonie charytatywne, zbiórki żywności, kwesty, festyny oraz 
zabawy dla dzieci. Diecezjalne Centrum Wolontariatu koordynuje posługę wolontariuszy w diecezji 
kieleckiej, organizuje spotkania integracyjne i szkolenia. Dzięki warsztatom „Wolna wola” młodzież  
z 5 kieleckich szkół średnich mogła uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez 
trenerów Z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. 

 
            Za wspólny wysiłek i wsparcie wszystkim partnerom składamy  

„Bóg zapłać”. 
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