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Informacje zawarte w sprawozdaniu przewodnicz¹cego Komisji Diakonijnej Syno-
du Diecezji dotycz¹ wybranych zagadnieñ s³u¿by diakonijnej na obszarze Diecezji
Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP w roku 2008.

Starotestamentowa ksiêga m¹droœciowa poucza czytelnika Pisma: Na co natknie
siê twoja rêka, abyœ to zrobi³, to zrób wed³ug swojej mo¿noœci. Ta prosto sfor-
mu³owana g³êboka myœl nie jest mottem s³u¿by diakonijnej w naszej diecezji. Jest
czymœ znacznie wiêcej - jej istot¹, jej treœci¹. Nie ma parafii, która obok s³u¿by zwia-
stowania przez g³oszenie S³owa nie by³aby aktywna w s³u¿bie czynnej mi³oœci.
Diakonia jest zwiastowaniem mi³oœci Boga przez czyn otwarty na podmiotowe
potrzeby bliŸniego. Nasze parafie w diakonijnym zwiastowaniu nie stawiaj¹ ju¿ od
wielu lat pytania: A kto jest bliŸnim moim?

Stanowi¹c niezauwa¿alny procent populacji, znajduj¹cy siê w granicach b³êdu
statystycznego, s¹ te nasze niewielkie spo³ecznoœci zauwa¿anym i potrzebnym ele-
mentem wsparcia dla wszystkich opuszczonych, chorych i potrzebuj¹cych. Od lat
rozwijaj¹ siê formy i poszerza ich zakres w s³u¿bie mi³oœci. 

To daje powód do dziêkczynienia Temu, który wszystko uczyni³, Temu, który daje
i chcenie i wykonanie. Ale te¿ wszystko to zobowi¹zuje, bo otoczenie naszych parafii
wrêcz oczekuje dzia³añ profesjonalnych, rzeczowych i d³ugofalowych. Wierzê, ¿e
parafialne wspólnoty znajd¹ w sobie doœæ si³, aby tym wyzwaniom sprostaæ, tak, jak
do tej pory sprosta³y wyzwaniom swoich czasów. Wierzê, ¿e nasz Pan obdarzy nas
pokor¹ i umiejêtnoœciami w s³u¿bie któr¹ nam przeznaczy³ w naszych czasach i miejs-
cach, w których nas postawi³.

W ubieg³ym roku mówi³em, i¿ "nasz niewielki koœció³ ¿yje (…) bo s³u¿y bliŸnim".
Dziœ mogê to z radoœci¹ powtórzyæ. Nasz koœció³ dorasta w wierze bêd¹c obecnym
wszêdzie tam, gdzie "wed³ug swojej mo¿noœci" s³u¿y cz³owiekowi w potrzebie,
naœladuj¹c tym samym Chrystusa. Oczywiœcie pope³niaj¹c b³êdy wynikaj¹ce z nie-
doskona³oœci ludzkiej natury, oczywiœcie czêsto potykaj¹c siê na drodze, ale zawsze
przecie¿ wczytuj¹c siê w S³owo zachêcaj¹ce: zrób to wed³ug mo¿noœci. 

Sprawozdanie

PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI DIAKONIJNEJ

ks. Robert Sitarek
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Po raz kolejny wiêc brzmi tu dawne s³owo proroka pouczaj¹cego Naród Wybrany,
i¿ Bóg nie oczekuje od nas niczego niezwyk³ego, nie nak³ada na nas obowi¹zków
ponad nasze si³y - tyle tylko, ile jesteœmy w mo¿noœci uczyniæ naszymi w¹t³ymi si³ami.
A mo¿e a¿ tyle, bo zachowanie cz³owieczeñstwa w œwiecie kieruj¹cym siê zgo³a inny-
mi wartoœciami jest niezwyk³¹ umiejêtnoœci¹. 

Pozwolê sobie w tym miejscu przedstawiæ informacje o konkretnych przejawach
naszej s³u¿by. Na prezentacjê wszystkich dzia³añ zabrak³oby czasu i miejsca. Tym
wiêksza jest nasza wdziêcznoœæ Najwy¿szemu za Jego umocnienie i uzdolnienia dla
naszej diakonijnej w swym dzia³aniu spo³ecznoœci diecezjalnej. 

Diakonijna s³u¿ba parafialna.
Jak wspomnia³em we wszystkich parafiach naszej diecezji odnajdujemy braci 

i siostry obdarowane darem pos³ugiwania. Spojrzymy wspólnie na wybrane przyk³ady
dzia³añ podejmowanych na terenie naszych parafii. Informacje pochodz¹ 
z nades³anych sprawozdañ, wzglêdnie bezpoœrednio od przewodnicz¹cego Komisji
Diakonijnej naszego Synodu Diecezjalnego:

Gorzów Wielkopolski.
Kontynuowane s¹ dzia³ania Punktu Konsultacyjnego Przeciw Przemocy "Zielony

Kwadrat". Punkt powsta³ jako drugi w Polsce, w oparciu o program diakonii koœcio³a
"Przeciw przemocy". Jego dzia³alnoœæ zosta³a poszerzona o doœwiadczenia organiza-
cji wspó³pracuj¹cej, prowadz¹cej z powodzeniem podobne poradnictwo w Branden-
burgii i Berlinie oraz w Czechach - EJF - Lazarus z Berlina. 

Ponadto w ramach dzia³añ diakonijnych nadal: rozdzielano odzie¿ i drobne sprzê-
ty AGD pochodz¹ce od ofiarodawców z Niemiec; dofinansowano dzieciom i m³odzie-
¿y wyjazdy na imprezy wakacyjne i parafialne.

Jawor.
- nadal prowadzono opiekê nad dzieæmi z dysfunkcyjnych rodzin, zakupiono m.in.

pomoce naukowe, organizowano zajêcia w czasie wolnym, zakupiono obiady 
w szkole,

- prowadzona by³a bie¿¹ca pomoc materialna dla znajduj¹cych siê trudnej sytuacji
materialnej parafian poprzez zakup leków, czy opa³u.

Jelenia Góra-Cieplice.
- kolejny rok dzia³a³a rozbudowywana wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego;

interesanci mogli korzystaæ z wsparcia w postaci wózków inwalidzkich, ³ó¿ek szpital-
nych, koncentratorów tlenu, kul, itp.,

- organizowane by³y odwiedziny u chorych w domach i szpitalach.
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Karpacz.
- kontynuowano opiekê nad osobami starszymi i odwiedziny osób chorych, w tym

modlitewne odwiedziny u samotnych, przebywaj¹cych w domach opieki i szpitalach
- zorganizowano akcjê zbierania paczek "Prezent pod choinkê;
- zorganizowano transport parafian na nabo¿eñstwa i spotkania parafialne,
- przygotowano paczki œwi¹teczne dla dzieci i osób starszych,
- nast¹pi³ rozwój dzia³alnoœci z zakresu pielêgniarstwa opieki d³ugoterminowej,

kursów medycznych oraz klubów: œrodowiskowego i integracyjnego,
- prowadzenie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego.
W ramach NZOZ-u Diakonia WANG oferowa³a:
- pielêgniarstwo rodzinne,
- pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- prowadzenie œwietlicy œrodowiskoweji;

K³odzko.
- prowadzona jest bez pomocy i wsparcia jakiejkolwiek instytucji zagranicznej

stacja wypo¿yczeñ sprzêtu rehabilitacyjnego; wypo¿yczano przede wszystkim ³ó¿ka
sterowane elektrycznie, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki i krzes³a toaletowe,

- organizowany jest sta³y dowóz starszych i/lub niepe³nosprawnych parafian na
nabo¿eñstwa i spotkania parafialne,

- potrzebuj¹cym udzielana jest pomoc w za³atwianiu spraw bie¿¹cych, a w niektó-
rych wypadkach pomoc finansowa. 

- prowadzone s¹ prace przygotowawcze do utworzenia œwietlicy œrodowiskowej
i/lub mieszkañ chronionych dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹.

Lubañ.
Parafia ewangelicko-augsburska w Lubaniu w roku 2008 podejmowa³a wiele

ró¿norodnych inicjatyw o charakterze diakonijnym. Nale¿a³y do nich m.in.:
- odwiedziny chorych,
- dary rzeczowe dla najubo¿szych i potrzebuj¹cych wg zg³oszeñ,
- przekazywanie odzie¿y,
- nabo¿eñstwa dla osób nie mog¹cych dotrzeæ do koœcio³a,
- sprzeda¿ œwiec Diakonii Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom 2008,
- sprzeda¿ œwiec wielkanocnych,
- budowanie œwiadomoœci potrzeby pracy diakonijnej w parafii,
- organizacja samodzielnej struktury w parafii pod nazw¹ Diakonia Lubañ i jej

pierwszego zakresu dzia³añ tj. Wypo¿yczalni Sprzêtu Rehabilitacyjnego,
- dalsze dzia³ania na rzecz stworzenia stacji socjalnej.
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Legnica.
Parafia na miarê swych mo¿liwoœci i œrodków prowadzi dzia³alnoœæ diakonijn¹. Na

terenie parafii ogranicza siê ona do odwiedzin chorych oraz osób starszych, które 
z racji wieku, czy te¿ trudnoœci z dojazdami nie mog¹ uczestniczyæ w nabo¿eñstwach.

Parafia bierze udzia³ we wszystkich ogólnokoœcielnych akcjach, organizowanych
przez diakoniê, a wiêc s¹ rozprowadzane œwiece diakonije w czasie œwi¹t Wielkanoc-
nych oraz w Adwencie. Po raz kolejny parafia w Legnicy bra³a te¿ udzia³ w akcji skar-
bonka.

Syców i Miêdzybórz.
- kolejny rok dzia³a³a zorganizowana we wspó³pracy z Zakonem Joannitów Stacja

Socjalna, z której us³ug w skali roku korzysta³o ok. 200 osób, 
- prowadzono wypo¿yczalniê sprzêtu medycznego.

Œwidnica.
Podstawow¹ form¹ dzia³alnoœci diakonijno-charytatywnej parafii ewangelicko-

augsburskiej w Œwidnicy jest prowadzenie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego 
i pomoc najbardziej potrzebuj¹cym.

Miniony rok by³ smutny dla parafialnej diakonii. W kwietniu zmar³ œp. Jerzy
Drozdowicz. W zmar³ym parafia straci³a cz³owieka bez reszty oddanego sprawie
wypo¿yczalni. Nagle trzeba by³o znaleŸæ nastêpcê tak, aby nie zosta³ zak³ócony rytm
godzin otwarcia. Niemal¿e natychmiast tej pracy, a zarazem odpowiedzialnoœci
podj¹³ siê radny W³adys³aw Heinrich. Nie jest sam, bowiem wspiera go w tym syn
zmar³ego Teodor Drozdowicz, a tak¿e pani Dorota Bock-Drozdowicz, koordy-
nuj¹ca kontakty z darczyñcami z zagranicy. Zasiêgiem wypo¿yczalnia obejmuje teren
miasta Œwidnicy i powiatu œwidnickiego (ok. 150 tys. mieszkañców). I tak:

- w roku sprawozdawczym wypo¿yczono miêdzy innymi: 58 sztuk sprzêtu rehabi-
litacyjnego (balkoniki, chodziki, kule, pi³ki itp.), wózki inwalidzkie - 17 sztuk, ³ó¿ka
ortopedyczne w tym elektryczne - 9 sztuk,

- przekazano dary dla szpitala "Latawiec" w Œwidnicy, szpitala Ginekologiczno-
Po³o¿niczego w Wa³brzychu, Towarzystwa Opieki nad chorymi ze stomi¹ w Œwidnicy.

- w 2008 roku otrzymano dwa transporty sprzêtu rehabilitacyjnego z Dortmundu
i od hrabiego von Harrach (Joannici),

- diakonia to nie tylko wypo¿yczanie sprzêtu rehabilitacyjnego, ale przede wszy-
stkim w warunkach parafii diasporalnej, gdzie wiêkszoœæ parafian to ludzie w po-
desz³ym wieku, koniecznym jest wsparcie duchowe i regularne odwiedziny domowe,
czêstokroæ po³¹czone z udzieleniem Sakramentu O³tarza,

- w filia³ach diakonia ma jeszcze jeden bardzo wa¿ny wymiar, a mianowicie orga-
nizowany jest wszystkim potrzebuj¹cym osobom, starszym i chorym dojazd do kapli-
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cy, by wspólnie mogli uczestniczyæ w nabo¿eñstwach,
- jak co roku parafia przy³¹czy³a siê do Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom oraz

w okresie wielkanocnym do sprzeda¿y œwiec diakonijnych, a tak¿e zebrano stosowne
i relatywnie wysokie ofiary na osoby poszkodowane w wichurach oraz w Gruzji,

- w minionym roku na dzia³alnoœæ charytatywn¹ parafia przeznaczy³a prawie 10
tysiêcy z³otych. Z tych pieniêdzy finansowano indywidualn¹ pomoc dla osób potrze-
buj¹cych doraŸnego wsparcia, koszty pobytu na Tygodniu Ewangelizacyjnym dla
Rodzin w Karpaczu, lekarstwa i opa³ dla najubo¿szych, wsparcie przy zakupie podrê-
czników i zeszytów na pocz¹tku roku szkolnego, czy koszty leczenia i rehabilitacji
pourazowej.

Szczecin.
- W parafii mo¿na wypo¿yczaæ sprzêt: kule, wózki inwalidzkie, ³ó¿ka dla chorych,
- jest mo¿liwoœæ zg³oszenia potrzeby przywiezienia samochodem parafialnym

wiernych na nabo¿eñstwa, 
- parafia wspó³finansuje uczestnictwo potrzebuj¹cych dzieci na Tygodniu Dobrej

Nowiny, kupuje wszystkim dzieciom ksi¹¿ki do nauki religii.
- chorych i samotnych odwiedza Alicja Helbig (oczywiœcie poza odwiedzinami

duszpasterza i nabo¿eñstwami domowymi),
- wypo¿yczanie sprzêtu pielêgnacyjnego i rehabilitacyjnego,
- s³u¿ba odwiedzinowa,
- zakup podrêczników do lekcji nauczania koœcielnego,
- refundacja kosztów przejazdu na lekcje nauczania koœcielnego,
- dowóz parafian na nabo¿eñstwa,
- przygotowanie upominków œwi¹tecznych dla dzieci,
- dofinansowanie akcji wakacyjnej dla dzieci przez przedsiêbiorców z parafii,
- systematyczne przekazywanie odzie¿y u¿ywanej dla œrodowisk wiejskich.

Wa³brzych.
- Kolejny rok funkcjonowa³a Stacja Socjalna zorganizowana i prowadzona we

wspó³pracy z Rycerskim Zakonem Joannitów,
- przy stacji dzia³a te¿ punkt wypo¿yczeñ sprzêtu rehabilitacyjnego, 
- przygotowano paczki w ramach akcji "Prezent pod Choinkê",
- w budynkach nale¿¹cych do parafii diakonia diecezji prowadzi przedszkola, 

w których znaczna czêœæ dzieci (z przyczyn socjalnych) jest zwolniona z obowi¹zku
ponoszenia op³at partycypacyjnych.

Wroc³aw, parafia Opatrznoœci Bo¿ej.
Parafia ewangelicko-augsburska we Wroc³awiu w 2008 roku prowadzi³a dzia-

³alnoœæ diakonijn¹ w nastêpuj¹cych formach:
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- wspierano dzia³alnoœæ Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji nieodp³atnie
u¿yczaj¹c kompleksu obiektów przy ul. Wejherowskiej,

- na terenie ECDiE sw¹ dzia³alnoœæ prowadzi³a Stacja Diakonijna, w której dwie
wykwalifikowane pielêgniarki œwiadczy³y bezp³atne us³ugi pielêgniarsko-pielêgna-
cyjne, równie¿ wobec m³odzie¿y ECDiE, 

- jak co roku, sfinansowano obiady w szkolnej sto³ówce dla 4 uczniów SP 63 we
Wroc³awiu.

- zakupiono lekarstwa dla najubo¿szych cz³onków parafii,
- udzielano sta³ej miesiêcznej zapomogi dla starszej i samotnej parafianki,
- w okresie œwi¹teczno-noworocznym przygotowano prezenty dla najstarszych

cz³onków parafii,
- zorganizowano Gwiazdkê dla Dzieci, podczas której wszystkie dzieci nale¿¹ce do

parafii (do konfirmantów) otrzyma³y prezenty œwi¹teczne.

Wroc³aw, parafia œw. Krzysztofa.
- Organizowanie domowej pomocy ambulatoryjnej - us³uga œwiadczona przez

wykwalifikowan¹ pielêgniarkê dla cz³onków parafii,
- wypo¿yczanie sprzêtu rehabilitacyjnego, m.in.: wózków inwalidzkich, chodzi-

ków, kul,
- prowadzenie punktu wydawania odzie¿y u¿ywanej.

Zielona Góra.
- Prowadzenie stacji socjalnej wspólnie z zakonem Joannitów,
- udzielanie doraŸnej pomocy rzeczowej (leki, wyposa¿enie mieszkañ) najbiedniej-

szym cz³onkom lokalnej spo³ecznoœci.

¯ary 
Parafia nie prowadzi zinstytucjonalizowanej dzia³alnoœci diakonijnej. Kontynu-

owano tradycyjne formy parafialnej aktywnoœci diakonijnej poprzez: 
- zakup podrêczników szkolnych tzw. wyprawek,
- rozdzielanie, otrzymanych z zagranicy darów materialnych (odzie¿, œrodki

¿ywnoœciowe, paczki œwi¹teczne). 

Podsumowanie.
Parafie zaanga¿owane w ró¿norakie formy pracy diakonijnej zgodnie zg³aszaj¹

wystêpowanie nstêpuj¹cych problemów: atomizacja spo³eczeñstwa, zaniepokojenie
sytuacj¹ gospodarcz¹ i wizj¹ globalnego kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie
powrotu sytuacji sprzed kilku lat - wystêpowanie obszarów strukturalnego ubóstwa
i bezrobocia. Ponadto zauwa¿alna jest ograniczona iloœæ transportów sprzêtu reha-
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bilitacyjnego z Europy Zachodniej, niedobór œrodków na naprawê u¿ywanego w wy-
po¿yczalniach sprzêtu. Dotkliwy pozostaje brak wspó³pracowników w dziele
diakonii.

W nastêpnej kolejnoœci pokazane zostan¹ dzia³ania prowadzone w ramach
Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. W pierwszej czêœ-
ci zajmiemy siê obszarem edukacji i wychowania, by nastêpnie przejœæ do sfery
opiekuñczej i medycznej.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks.Marcina Lutra (d.CeKiRON).
Centrum prowadzi liczne placówki oœwiatowe. Dzia³ania tej instytucji koœcio³a

sprawiaj¹, ¿e w jej ramach kszta³ci siê m³odzie¿ niepe³nosprawna w nastêpuj¹cych
szko³ach publicznych:

- Gimnazjum Integracyjne - 47 uczniów (w porównaniu z ub. rokiem stan bez zmian),
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce (specjalne) - 27 uczniów (spadek w porównaniu z ubie-

g³ym rokiem z 37),
- Technikum Ekonomiczne (specjalne) - 40 uczniów (wzrost z 33),
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa (specjalna) w zawodach: krawiec, introligator - 81

uczniów, odpowiednio w zawodach 37 i 44 (w ubieg³ym roku odpowiednio 85/41/44),
- Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce (specjalne) - 20 uczniów (spadek z 24).

W "Centrum" uczy³o siê:
- na pocz¹tku roku szkolnego 2007/2008 we wszystkich szko³ach publicznych

Centrum - 227 uczniów (stan na 20.09.2007 r),
- na koniec II semestru - 220 uczniów (stan na 31.08.2008 r.),
W poprzednim roku w Centrum uczy³o siê 231 osób (stan na 20.09.2006). Ponadto

w pozosta³ych szko³ach:
- 50 uczniów w drugim semestrze 2007/2008 w Podstawowej Szkole Polsko-

Niemieckiej (integracyjnej, niepublicznej),
- w I semestrze 2008/2009 uczy siê obecnie 67 uczniów (wzrost o 34% w stosunku

do ubieg³ego roku).

Ponadto w Centrum dzia³a Oœrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem. 
1.Informacje ogólne.
1.1. Wychowankowie i wychowawcy. 
A. Liczba wychowanków internatu:

- stan na dzieñ 10.09.2008 - 110,
- stan na dzieñ 10.01.2009 -111.
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B. w tym (wg stanu na 10.01.2009) 
- CH£OPCY - 59 (53%)
- DZIEWCZÊTA - 52 (47%)

W tym semestrze nie skreœlono dyscyplinarnie ¿adnego mieszkañca. 
Liczba grup: 8 (4 grupy dziewcz¹t i 4 grupy ch³opców)
Liczba wychowawców: 14 osób ( w ró¿nym wymiarze godzin).
2. Zasady funkcjonowania internatu.
2.1. Wychowankowie zakwaterowani s¹ w dwóch budynkach (B i C).

- na 3 piêtrze budynku B (73 osoby, w tym wszystkie dziewczêta) - tzw. internat A, 
- na 1 piêtrze budynku C (38 ch³opców, uczniów klas starszych) - tzw. internat B. 

W nocy opiekê nad mieszkañcami sprawuje firma Mikrotom - dy¿uruje trzech
opiekunów. Jak w latach poprzednich wy¿ywienie mieszkañcom zapewnia firma
cateringowa WIG, opiekê nad wychowankami w sto³ówce sprawuj¹ wychowawcy
internatu. Wspólnie z Oœrodkiem ze sto³ówki korzystaj¹ uczniowie Polsko -
Niemieckiej Szko³y Podstawowej i SOSW Nr 8 oraz SOSW Nr 9. Godziny wydawania
posi³ków zosta³y dostosowane do potrzeb poszczególnych placówek, z uwzglêdnie-
niem godzin nauki szkolnej i liczby osób korzystaj¹cych z posi³ków. Mimo du¿ej iloœ-
ci wydawanych obiadów, ich wydawanie przebiega sprawnie. 

Sprz¹taniem (korytarze, WC, œwietlica, dy¿urka, wyznaczone pokoje i ³azienki
ma³o sprawnych wychowanków) w dniach poniedzia³ek - pi¹tek zajmuje siê firma
Secent Service, natomiast mieszkañcy pod opiek¹ i kontrol¹ wychowawców sprz¹taj¹
swoje pokoje. Wszystkie pokoje s¹ równie¿ kolejno sprz¹tane przez panie
sprz¹taj¹ce. 

Prowadzenie Domu Pomocy Spo³ecznej "Samarytanin".
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji realizuje zadanie publiczne polegaj¹ce

na "Organizowaniu i prowadzeniu us³ug o okreœlonym standardzie w Domu Pomocy
Spo³ecznej "Samarytanin" przy ul. Œwi¹tnickiej 25/27 we Wroc³awiu" okreœlone 
w Porozumieniu z dnia 19 listopada 2001r. zawartym pomiêdzy Miastem Wroc³aw, 
a Diecezj¹ Wroc³awsk¹ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.

Budynek, w którym mieœci siê dom pomocy stanowi w³asnoœæ Miasta Wroc³aw. Od
chwili przekazania go Centrum dla celów realizacji zadania (prowadzenia Domu
Pomocy) nie spe³nia³ on wymogów stawianych tego rodzaju instytucjom. Od kilku lat
prowadzone by³y prace remontowe, maj¹ce na celu osi¹gniêcie wymaganych stan-
dardów. W grudniu 2007r. Centrum uzyska³o bezwarunkowe pozwolenie Wojewody
Dolnoœl¹skiego na prowadzenie Domu Pomocy Spo³ecznej dla Osób w Wieku
Podesz³ym. Jesteœmy w tej chwili JEDYN¥ jednostk¹ tego typu w województwie,
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która posiada pozwolenie bezwarunkowe. Pozosta³e domy wdra¿aj¹ nadal tzw. pro-
gramy naprawcze i posiadaj¹ zezwolenia warunkowe.

Przeprowadzona przez Centrum modernizacja wynika³a z za³o¿eñ programu
naprawczego zatwierdzonego dla tego domu. Celem zadania by³o przystosowanie
pomieszczeñ mieszkalnych (modu³ów jednopokojowych i dwupokojowych) do
obowi¹zuj¹cych wymogów standaryzacji przez poprawienie ich funkcjonalnoœci.

W wyniku tych prac zmodernizowano wszystkie pokoje i pomieszczenia pomocni-
cze, wybudowano nowy dŸwig osobowy, spe³niaj¹cy obowi¹zuj¹ce obecnie normy.
Dalsze prace (nie maj¹ce wp³ywu bezpoœredniego na warunki pobytu mieszkañców)
obejm¹ m.in. budowê instalacji solarnej dla potrzeb uzyskania ciep³ej wody i pomoc-
niczego ogrzewania pomieszczeñ i wody u¿ytkowej dla hydroterapii.

Us³ugi terapeutyczno-opiekuñcze, pielêgniarskie i rehabilitacyjne.
Od przejêcia zadania zleconego do realizacji, przeprowadzono szereg zmian

organizacyjnych zmierzaj¹cych m.in. do ustalenia standardów, systemów i procedur
œwiadczonych przez dom us³ug pielêgnacyjnych. W 2002 r. (w I pó³roczu) œwiadczenie
us³ug medycznych przekazane zosta³o zewnêtrznemu podmiotowi i taka forma jest
nadal kontynuowana. 

Mieszkañcy mog¹ stale korzystaæ (w wiêkszoœci w pomieszczeniach domu) z us³ug
lekarzy pierwszego kontaktu, jak te¿ lekarzy specjalistów i rehabilitantów.
Ujednolicona zosta³a dokumentacja medyczna prowadzona indywidualnie dla
ka¿dego mieszkañca, zgodnie z aktualnymi przepisami. 

W 2008 r. stosowane by³y nadal, wypracowane wczeœniej przez Zespó³
Terepeutyczno-Opiekuñczy, ni¿ej wymienione metody pracy a mianowicie: 

- zwiêkszenie czêstotliwoœci kontaktów z przysz³ym mieszkañcem przez ca³y okres
jego oczekiwania na zamieszkanie w domu,

- przeprowadzanie wywiadów przez fachowy, wysokokwalifikowany personel
Domu (pracownicy socjalni) i sporz¹dzenie stosownego, opracowanego przez Zespó³
kwestionariusza wywiadu z osob¹ oczekuj¹c¹ na zamieszkanie w DPS "Samarytanin",

- zawiadamianie kandydata o zbli¿aj¹cym siê terminie zamieszkania z odpowie-
dnim wyprzedzeniem,

- umo¿liwienie kandydatowi i jego rodzinie odwiedzenia domu, zapoznania siê 
z jego mieszkañcami oraz rozmowy z psychologiem i opiekunami, w celu wyjaœnienia
w¹tpliwoœci zwi¹zanych w szczególnoœci z przystosowaniem siê do nowych warunków,

- zapoznanie kandydata, w trakcie jednej z wizyt, z obowi¹zuj¹cym standardem
us³ug i wys³uchanie oczekiwañ kandydata zwi¹zanych z jego zamieszkaniem 
w domu.
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Us³ugi opiekuñcze i pielêgnacyjne.
Us³ugi opiekuñcze w 2008r. œwiadczy³o 15 opiekunów, w tym 7 o kwalifikacjach

pielêgniarskich, co pozwoli³o na pracê w systemie trzy zmianowym (I zmiana: 7.30-
1530 , II zmiana 1230-2030 , III zmiana - opiekunka z uprawnieniami pielêgniarskimi).

Dziêki tym rozwi¹zaniom mo¿liwe jest zapewnienie opieki przez dwóch
opiekunów na ka¿dej zmianie, w tym równie¿ w soboty i w niedziele (a ponadto w
ci¹gu ca³ej doby zapewniona jest opieka nad mieszkañcami przez specjalistyczny per-
sonel opiekuñczy z uprawnieniami pielêgniarskimi). 

Przez 3 godziny dziennie (dziêki nak³adaniu siê zmian) pracuje czterech
opiekunów, co umo¿liwia wykonanie wiêkszej iloœci czynnoœci opiekuñczych np.
karmienie, wykonanie toalet.

Wy¿ywienie i organizacja posi³ków.
Od listopada 2002 r., za zgod¹ MOPS, Centrum wydzier¿awi³o pomieszczenia

bloku ¿ywienia, firmie cateringowej i ta forma wy¿ywienia nadal jest kontynuowana.
Wybór by³ trafny i przyniós³ zamierzone efekty, gdy¿:

a) mieszkañcy maj¹ wiêkszy i urozmaicony wybór dañ normalnych jak i dietety-
cznych oraz dostêp (w ci¹gu ca³ej doby) do podstawowych artyku³ów ¿ywnoœ-
ciowych,

b) kolacja nie jest wydawana przy obiedzie, jak to mia³o poprzednio miejsce, lecz
spo¿ywana jest w sto³ówce o regulaminowo okreœlonej porze.

Odzie¿ i obuwie.
Odzie¿ i obuwie w³asne, zakupione przez mieszkañców domu z w³asnych œrodków

finansowych lub ze wsparcia ich rodzin - Centrum uzupe³nia, w uzasadnionych przy-
padkach, ze swoich œrodków, poprzedzaj¹c ka¿dy zakup rozpoznaniem indywidual-
nych potrzeb.

Utrzymanie czystoœci.
Czynnoœci zwi¹zane z utrzymaniem czystoœci wykonuje 12 m³odszych opiekunów,

w systemie pracy 3-zmianowej, z takim rozplanowaniem, by w godzinach najwiêk-
szego nasilenia prac (przy "nak³adaniu siê" zmian) pracê œwiadczy³o 4-5 opiekunów.
Jeœli zachodzi taka potrzeba, sprz¹tanie w pokojach mieszkañców wykonywane jest
codziennie, a nawet kilka razy w ci¹gu dnia. Ka¿dego dnia sprz¹ta siê równie¿ kory-
tarze i tak: parter - 3 razy, I piêtro - 2 razy, II piêtro - 2 razy.

Takie za³o¿enia sposobu pracy daj¹ mo¿liwoœæ kompleksowego, gruntownego
sprz¹tniêcia wszystkich pokoi na danej kondygnacji - dwa razy w tygodniu. Sprz¹taj¹
wszyscy pracownicy tej grupy na danej zmianie, a ponadto pomagaj¹ w okreœlonych
godzinach opiekunom przy toaletach mieszkañców i ich karmieniu, co znacznie
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podwy¿sza poziom us³ug opiekuñczych. Ponadto Centrum:
a) zapewnia mieszkañcom myd³o i papier toaletowy, dla utrzymania higieny oso-

bistej,
b) zorganizowa³o z w³asnych œrodków pralniê podrêczn¹, w której prane s¹ rzeczy

osobiste mieszkañców, czêsto przy ich wspó³udziale, w ramach zajêæ z terapii zajê-
ciowej.

Imprezy kulturalno-rekreacyjne.
1. Noworoczna Msza Œwiêta w pobliskim koœciele - 01.01.08.
2. Projekcja filmu pt. " Babel" - 03.01.08.
3. Jase³ka - wystêp dzieci ze SP Nr 99 - 04.01.08.
4. Msza Œwiêta w kaplicy DPS "Samarytanin" - 06.01.08.
5. Nauka tañca karnawa³owego - 09.01.08.
6. Bal karnawa³owy - 12.01.08.
7. Dzieñ Babci i Dziadka - 21.01.08.
8. Wystêp dzieci z przedszkola nr 57 - 25.01.08.
9. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe, robótki na drutach - 28.01.08.
10. Wieczór poezji po³¹czony z wystaw¹ prac malarskich mieszkañców - 31.01.08.
11. Zabawa karnawa³owa z udzia³em "Kantaty" z Siechnic - 01.02.08.
12. Zajêcia plastyczne - 05.02.08.
13. Projekcja filmu pt. "Bia³y oleander" - 08.02.08.
14. Bal ostatkowy - 22.02.08.
15. Spotkanie z poezj¹ z udzia³em Haliny Krzysztoforskiej - 03.03.08.
16. Msza Œwiêta w kaplicy DPS "Samarytanin" - 09.03.08.
17. Zajêcia z arteterapii, przygotowywanie kartek wielkanocnych i ozdób - 18.03.08.

18. Kulinoterapia, pieczenie mazurków i serników - 20.03.08.
19. Œniadanie wielkanocne - 23.03.08.
20. Projekcja filmu pt. "T³umaczka" - 28.03.08.
21. Zajêcia relaksacyjne, æwiczenia oddechowe - 11.04.08.
22. Wyjazd do ogrodu botanicznego - 16.04.08.
23. Zajêcia z arteterapii (malowanie butelek) - 21.04.08.
24. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe - 25.04.08.
25. Wycieczka do parku zachodniego - 28.04.08.
26. Wycieczka do Ogrodu Japoñskiego - 05.05.08.
27. Rozpoczêcie sezonu grillowego - 12.05.08.
28. Hortikuloterapia, prace w ogrodzie - 19.05.08.
29. Dzieñ Matki - wystêp chóru seniorów - 26.05.08.
30. Wieczorek taneczny, œwietlica - 30.05.08.
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31. Grill w ogrodzie - 06.06.08.
32. Wycieczka do zoo - 12.06.08.
33. Wyjazd na jagody w okolice Janikowa - 16.06.08.
34. Dzieñ Ojca - 23 06.08.
35. Warsztaty ceramiczne - 27.06.08.
36. Prace w ogrodzie - 30.06.08.
37. Pieczenie kie³basy w ogrodzie, tañce i wystêp chóru - 04.07.08.
38. Wycieczka nad jezioro - 07.07.08.
39. Spotkanie z poetk¹ Halin¹ Krzysztoforsk¹ - 11.07.08.
40. Przygotowywanie przetworów z owoców sezonowych - 18.07.08.
41. Grillowanie w ogrodzie, spotkanie taneczne - 30.07.08.
42. Spotkanie z cz³onkami  Klubu Seniora - 01.08.08.
43. Wycieczka na je¿yny - 08.08.08.
44. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe, poczêstunek - 14.08.08.
45. Warsztaty krawieckie - 18.08.08.
46. Wycieczka do ogrodu botanicznego - 22.08.08.
47. Wyjazd do kina - 25.08.08.
48. Spotkanie w ogrodzie, wspólne œpiewanie, tañce - 29.08.08.
48. Prace w ogrodzie - 04.09.08.
49. Wycieczka do rynku - 05.09.08.
50. Warsztaty malarskie - 08.09.08.
51. Przygotowywanie przetworów na zimê - 10.09.08.
52. Po¿egnanie lata, grill - 12.09.08.
53. Msza Œwiêta w kaplicy DPS "Samarytanin" - 14.09.08.
54. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe, poczêstunek - 16.09.08.
55. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Seniora, sma¿enie placków - 18.09.08.
56. Ognisko, zabawa taneczna - 19.09.08.
57. Msza Œwiêta w kaplicy DPS "Samarytanin" - 21.09.08.
58. Prace w ogrodzie - 26.09.08.
59. Pieczenie ciastek - 29.09.08.
60. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe, poczêstunek - 01.10.08.
61. Grzybobranie - 06.10.08.
62. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe, poczêstunek - 10.10.08.
63. Warsztaty malarskie - 17.10.08.
64. Grzybobranie - 20.10.08.
65. Grzybobranie -21.10.08.
66.Impreza integracyjna z mieszkañcami z DPS ul. Karmelkowa - 27.10.08.
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67. Spotkanie w kawiarni, gry planszowe, poczêstunek - 30.10.08.
68. Porz¹dkowanie grobów - cmentarz Osobowice - 31.10.08.
69. Spotkanie muzyczne z dzieæmi z przedszkola - 03.11.08.
70. Warsztaty robótek rêcznych - 07.11.08.
71. Gry stolikowe - 14.11.08.
72. Wyjazd do teatru - 17.11.08.
73. Spotkanie andrzejkowe - 26.11.08.
74. Zabawa andrzejkowa - 28.11.08.
75. Warsztaty muzyczne - 04.12.08.
76. Spotkanie miko³ajkowe - 05.12.088.
77. Wspomnienia ze œwi¹t z ubieg³ych lat, zajêcia manualne - 12.12.08.
78. Spotkanie op³atkowe - 18.12.08.
79. Wystêp dzieci ze SP nr 99, kolêdowanie - 19.12.08.
80. Przygotowywanie kartek i ozdób œwi¹tecznych - 22.12.08.
81. Projekcja filmu pt. "¯ona pastora" - 23.12.08.
82. Wigilia - 24.12.08.
83. Integracyjny bal sylwestrowy - 31.12.08.

Informacje o mieszkañcach.
1)  Liczba mieszkañców (dane na 31 grudnia 2008 r.):

a. iloœæ osób: 104,
b. p³eæ: kobiety: 85, mê¿czyŸni:19
c. kategorie wiekowe wg. podzia³u GUS:

41-60 lat - 2 osoby,
61-74 lata - 14 osób, 
75-89 lat - 79 osób,
90 i wiêcej - 9 osób.

Prowadzenie Ekumenicznej Stacji Opieki - Centrum Pielêgniarstwa 
Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wroc³awiu.

1. Pielêgniarska opieka d³ugoterminowa.
Czas pracy- 7 dni w tygodniu od 8.00-19.00 w systemie dy¿urowym.
Iloœæ pacjentów objêtych opiek¹ w ci¹gu roku - 110 osób.
Wiek pacjentów : osoby doros³e, w wiêkszoœci po 60 roku ¿ycia.
Opieka nad ob³o¿nie chorymi pozostaj¹cymi w warunkach domowych.
Miesiêcznie, opiek¹ pielêgniarsk¹ objêtych by³o œrednio 45 chorych, natomiast 

w ca³ym minionym 2008 roku - 110 pacjentów. Czêsto byli to chorzy w podesz³ym
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wieku, tak¿e pacjenci nieprzytomni, karmieni przez zg³êbnik ¿o³¹dkowy, nawadniani
pozajelitowo, wymagaj¹cy intensywnej profilaktyki p/odle¿ynowej i leczenia g³êbo-
kich ran o charakterze odle¿ynowym. Ich rodziny i opiekunowie wymagali intensy-
wnej edukacji w zakresie opieki i pielêgnacji. To pacjenci przede wszystkim ze scho-
rzeniami dotycz¹cymi CUN (np.: urazy mózgu na skutek wypadków komunikacyj-
nych, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, Stwardnienie rozsiane), pacjenci 
z powik³aniami dotycz¹cymi chorób naczyñ krwionoœnych (np.: nastêpstwa udarów
mózgowych, nastêpstwa mia¿d¿ycy zarostowej naczyñ), pacjenci w podesz³ym wieku
z nastêpstwami urazów dotycz¹cymi narz¹du ruchu (np.: z³amanie szyjki koœci udo-
wej) czy te¿ pacjenci z powik³aniami w przebiegu cukrzycy (np.: chorzy ze stop¹
cukrzycow¹). 

Personel pielêgniarski systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicz¹c w organi-
zowanych w kraju kongresach i konferencjach, jak równie¿ w kursach kwalifika-
cyjnych. Wa¿nym elementem kszta³cenia pielêgniarek jest udzia³ w miêdzynaro-
dowym kongresie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Ostatnio
to spotkanie odby³o siê w Poznaniu i zgromadzi³o oko³o 700 osób z kraju i z zagrani-
cy. Bogate doœwiadczenia uczestników kongresu pozwalaj¹ na wprowadzanie wyso-
kich standardów w zakresie opieki nad chorymi z trudno goj¹cymi siê ranami.
Pielêgniarki ceni¹ sobie tak¿e uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Pielêgniarek Angiologicznych.

Wysoki poziom wiedzy personelu pielêgniarskiego Stacji Ekumenicznej sprawia,
¿e Stacja sta³a siê jedn¹ z niewielu placówek we Wroc³awiu, do której szpitale, przy-
chodnie, jak równie¿ Narodowy Fundusz Zdrowia kieruj¹ chorych wymagaj¹cych
najbardziej specjalistycznej opieki w warunkach domowych.

W roku 2008 podjêto kroki maj¹ce na celu objêcie d³ugoterminow¹ opiek¹ pielêg-
niarsk¹ równie¿ pacjentów spoza Wroc³awia. W wyniku prowadzonych rozmów 
i prac organizacyjno-przygotowawczych w sierpniu 2008r. sfinalizowano ten projekt
i utworzono filiê Ekumenicznej Stacji Opieki w Œwieradowie Zdroju. Aktywna
dzia³alnoœæ filii w zakresie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej nast¹pi
od stycznia 2009r., po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

2. Pielêgniarstwo w œrodowisku nauczania i wychowania.
Zatrudnienie- 4 pielêgniarki. Czas pracy - 5 dni w tygodniu od 7.25-15.00.
Iloœæ uczniów objêtych opiek¹: 1087 uczniów.
Typ niepe³nosprawnoœci III A - 201 uczniów.
Typ niepe³nosprawnoœci III B - 138 uczniów.
Typ niepe³nosprawnoœci III C - 103  uczniów.
Uczniowie zdrowi - 645 uczniów.



SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE

DIAKONIA - KS. ROBERT SITAREK

93

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

Zakres kompetencji: planowanie i realizacja opieki pielêgniarskiej nad uczniami
na terenie zespo³u szkó³ przy ul. Wejherowskiej 28 we Wroc³awiu oraz uczniami szkó³
podstawowych i gimnazjalnych w Œwieradowie Zdroju w zakresie: promocji zdrowia,
profilaktyki chorób, œwiadczeñ diagnostycznych, œwiadczeñ pielêgnacyjnych, œwiad-
czeñ pielêgnacyjno-leczniczych.

3. Pielêgniarstwo œrodowiskowe w formie zadaniowej.
W roku 2008 r. wprowadzono now¹ formê œwiadczonych us³ug pielêgniarskich -

zadaniowe pielêgniarstwo œrodowiskowe. Us³ugami tymi objêto pocz¹tkowo pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej "Samarytanin". W wyniku licznych starañ i
dzia³añ organizacyjnych w paŸdzierniku 2008r. Ekumeniczna Stacja Opieki objê³a
tak¿e us³ugami pielêgniarskimi w formie zadaniowej pensjonariuszy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Henrykowie i Domu Pomocy Spo³ecznej w Dobroszycach. 

Rozpoczêto tak¿e rozmowy z kierownictwem trzech kolejnych Domów Pomocy
Spo³ecznej we Wroc³awiu, tj. DPS przy ul. Farnej, DPS przy ul. Grunwaldzkiej oraz DPS
przy ul. Œw. Marcina. Finalizacja rozmów zaplanowana jest na koniec lutego 2009 r. 

Zatrudnienie - 13 pielêgniarek.
Czas pracy - 7 dni w tygodniu od 8.00-19.00 w systemie dy¿urowym.
Iloœæ pacjentów objêtych opiek¹ w ci¹gu roku - 296 osób.
Zakres kompetencji: planowanie i realizacja opieki pielêgniarskiej nad pensjona-

riuszami Domów Pomocy Spo³ecznej województwa dolnoœl¹skiego w zakresie œwiad-
czenia us³ug, realizowanych na podstawie katalogu œwiadczeñ, zgodnie z umow¹ 
z NFZ, w szczególnoœci udzielanie: œwiadczeñ pielêgnacyjnych, œwiadczeñ leczniczych,
œwiadczeñ diagnostycznych, œwiadczeñ rehabilitacyjnych.

4. Inne
W roku 2008 Wydzia³ Zdrowia Urzêdu Miejskiego we Wroc³awiu og³osi³ konkurs

dotycz¹cy opracowania i realizacji programu zdrowotnego pn. "Program poprawy
jakoœci opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi w œrodowisku
domowym". Oferta z³o¿ona przez Stacjê Ekumeniczn¹ zosta³a rozpatrzona pozyty-
wnie, a przekazane na realizacjê programu œrodki finansowe pozwoli³y na poprawie-
nie komfortu ¿ycia osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym. W ramach tego pro-
gramu podjêto: dzia³ania edukacyjne, dzia³ania pielêgnacyjne z zastosowaniem
nowoczesnych œrodków opatrunkowych, dzia³ania rehabilitacyjne. W ramach progra-
mu opiek¹ objêto 36 pacjentów. 

Ekumeniczna Stacja Opieki podjê³a siê zorganizowania na terenie Wroc³awia
œwiadczenia us³ugi zespo³u domowego leczenia œrodowiskowego w zakresie psychia-
trii. Ten nowy rodzaj us³ugi wymaga³ skompletowania nowej, posiadaj¹cej stosowne
kwalifikacje i doœwiadczenie "za³ogi", sk³adaj¹cej siê miêdzy innymi z lekarza psychi-
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atry, psychoterapeuty i pielêgniarki psychiatrycznej. Dziêki wspó³pracy z wroc³awski-
mi szpitalami i poradniami uda³o siê skompletowaæ wysoko wykwalifikowan¹ kadrê,
przygotowaæ i zorganizowaæ funkcjonowanie tej komórki w ramach Stacji, a tak¿e
przygotowaæ i z³o¿yæ ofertê œwiadczenia tej us³ugi do NFZ we Wroc³awiu. 

Prowadzenie niepublicznych przedszkoli.
Przedszkole Jedyneczka w Wa³brzychu: œrednia liczba dzieci uczêszczaj¹cych: 250.
Przedszkole Bajka w Wa³brzychu: œrednia liczba dzieci uczêszczaj¹cych: 200.
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Jêzykowe "Weso³e Nutki" we Wroc³awiu.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywnoœci, lecz wyzwalajmy aktywnoœæ,
nie ka¿my myœleæ, lecz twórzmy warunki do myœlenia.

Nie ¿¹dajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytaæ
i powoli rozwijajmy jego umys³ tak, by samo widzieæ chcia³o. (J. Korczak)

Przedszkole "Weso³e Nutki" schowane jest wœród zabytków architektury piêknej
starówki, w samym sercu Wroc³awia. To miejsce - przytulne i ciep³e, za spraw¹ po-
³o¿enia i aktywnoœci pracuj¹cej kadry sprawia, ¿e dzieci czuj¹ siê tu wrêcz idealnie.
Nasze przedszkole to jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie ma³y cz³owiek i jego
potrzeby s¹ stawiane na pierwszym miejscu. Dbamy o to, by byæ dla dzieci przyjazny-
mi towarzyszami w radosnym odkrywaniu œwiata, uczeniu siê, zabawie, tworzeniu. 

Dajemy naszym przedszkolakom mo¿liwoœæ rozwijania siê we w³asnym, indywidu-
alnym tempie bez krytyki i porównywania. Dbamy o to, aby dzieci odnosi³y jak
najwiêcej sukcesów i zdobywa³y jak najwiêcej kompetencji. Aby zapewniæ kameraln¹
atmosferê i dobr¹ opiekê przedszkole ma 4 oddzia³y wiekowe dla 3-latków, 4-latków,
5-latków i 6-latków. Ogólna liczba dzieci na dzieñ 14 stycznia 2009 r. wynosi 81 dzieci.

Trzonem przedszkola jest wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycielska, o której
jakoœci dzia³ania œwiadcz¹ nie tylko zdobyte dyplomy, ale przede wszystkim zrozu-
mienie i empatia wobec dzieci. To ludzie, którym bez obawy mo¿na powierzyæ swoj¹
pociechê. Zarówno nauczycielki, jak i ca³y personel przedszkola, zapewniaj¹ dzieciom
poczucie akceptacji, wzajemnego szacunku i zaufania. Nauczycielki podnosz¹ swoje
kwalifikacje na kursach, warsztatach i w innych formach doskonal¹cych wiedzê,
dostarczaj¹cych nowych pomys³ów do pracy i zabawy z dzieæmi. Wszyscy pracujemy
wspólnie dla dobra dzieci, których radoœæ w oczach, uœmiechniête buzie i chêæ prze-
bywania z nami staj¹ siê priorytetami w naszej pracy. 

Wa¿nym elementem pracy przedszkola jest wychowanie, dlatego nauczycielki
dbaj¹ o jego odpowiedni poziom. W ramach tego priorytetu mo¿na wymieniæ kilka
najwa¿niejszych elementów: 

- tworzenie wiêzi uczuciowej z rodzin¹ oraz najbli¿szym œrodowiskiem dziecka,
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- uczenie kulturalnego zachowania siê wobec starszych i rówieœników,
- przestrzeganie zasad zgodnego ¿ycia w grupie, umiejêtnego funkcjonowania 

w grupie rówieœników, wspólnych zabaw, przestrzegania zasad bezpieczeñstwa na
terenie przedszkola oraz poza nim,

- przestrzeganie zasad higieny osobistej (mycie r¹k przed posi³kiem, szczotko-
wanie zêbów itp.),

- doskonalenie umiejêtnoœci samoobs³ugowych, zachowania siê przy stole,
- kszta³towanie podstawowych powinnoœci moralnych np. ¿yczliwoœci, tolerancji,

sprawiedliwoœci,
- zaznajamianie z tradycj¹ i kultur¹ narodow¹.
Oprócz standardowych zajêæ, zwi¹zanych z za³o¿onym programem wychowania

przedszkolnego oraz jego podstaw¹, realizowanych jest mnóstwo zajêæ dodatko-
wych, wœród których nale¿y wymieniæ naukê jêzyka angielskiego, gry na pianinie,
gimnastykê korekcyjn¹, zajêcia teatralne, zajêcia taneczne, szachy, rytmikê. Zajêcia te
prowadz¹ fachowcy, m. in. tancerze, aktorzy, muzycy, lektorzy.

Dzieæmi maj¹cymi problem z wymow¹, opiekuje siê logopeda. Prowadzona jest
ponadto sta³a wspó³praca z Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹. 

Na prze³omie lutego i marca zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci do
najm³odszej grupy. Dziêki wysokiej jakoœci prowadzonych zajêæ oraz domowej atmos-
ferze w przedszkolu, placówka cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród
rodziców. W tym roku do przedszkola mo¿emy przyj¹æ 20 "nowych" dzieci. 

Nasi wychowankowie uczestnicz¹ w zajêciach, zabawach, spacerach, uroczystoœ-
ciach organizowanych w przedszkolu i poza nim. S¹ to zajêcia wynikaj¹ce z progra-
mu wychowania przedszkolnego i zajêcia dodatkowe wzbogacaj¹ce ofertê eduka-
cyjn¹.

Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ prezentowania zdobytych umiejêtnoœci podczas uroczy-
stoœci przedszkolnych, które na sta³e wesz³y do kalendarza imprez i maj¹ na celu
wzmacnianie wiêzi uczuciowej z rodzin¹, budzenie szacunku do starszych. Dzieje siê
to na przyk³ad z okazji Bo¿ego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Wielkanocy, Dnia
Mamy i Taty, Pasowania na Przedszkolaka oraz Pasowania na Zerówkowicza.

Przedszkole jest promowane poprzez: Internet, zajêcia otwarte, prezentacje na
zewn¹trz placówki (udzia³ w konkursach, olimpiadach), jak równie¿ w ró¿nych audy-
cjach radiowych (Radio Z³ote Przeboje, radio Wa-wa, radio Ram).

ks. Robert Sitarek
Przewodnicz¹cy Komisji Diakonijnej

Synodu Diecezji Wroc³awskiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP


