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P
o raz kolejny mamy zaszczyt podsumowania roku działalności i przedstawienia
Wysokiemu Synodowi niektórych działań realizowanych na poziomie grup
samopomocowych w parafiach Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP oraz zorganizowanej działalności diakonijnej Kościoła, będących
praktyczną realizacją podstawowych założeń etycznych  wobec osób znajdujących się
w potrzebie. 

Zachowując dotychczasową, tradycyjną systematykę naszych prezentacji rozpoczy-
namy od omówienia działalności diakonii parafialnych, tych najczęściej niezorgani-
zowanych, ale opierających się na najczystszych zasadach solidarności, pomocy,
współpracy i współczucia, kształtujących chrześcijańskie wartości człowieczeństwa.

Diakonijna s³u¿ba parafialna

Gorzów Wielkopolski
Kontynuowane były 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 sprzêty AGD pochodz¹ce od ofiarodawców z Niemiec,
- dofinansowano dzieciom i m³odzie¿y wyjazdy na imprezy wakacyjne i parafialne.

Jawor
- Prowadzono opiekê nad dzieæmi z dysfunkcyjnych rodzin, zakupiono m.in. pomo-

ce 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.

Sprawozdanie

PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI DIAKONIJNEJ

ks. Robert Sitarek
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Jelenia Góra-Cieplice
- Kolejny rok dzia³a³a rozbudowywana wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego;
interesanci mogli korzystaæ z wsparcia w postaci wózków inwalidzkich, ³ó¿ek szpi-
talnych, koncentratorów tlenu, kul, itp.,
- organizowane by³y odwiedziny u chorych w domach i szpitalach.

Karpacz 
- Kontynuowano opiekê nad osobami starszymi i odwiedziny osób chorych, w tym
modlitewne odwiedziny u samotnych, wzglêdnie przebywaj¹cych w domach opieki
i szpitalach,
- zorganizowano akcjê zbierania paczek "Prezent pod choinkê,
- organizowano 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,
- prowadzono wypo¿yczalnię sprzêtu rehabilitacyjnego,
- w ramach NZOZ-u Diakonia WANG oferowa³a:

- pielêgniarstwo rodzinne,
- pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- prowadzenie œwietlicy œrodowiskowej.

K³odzko
- Prowadzona była, 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,
- organizowano sta³y dowóz starszych i/lub niepe³nosprawnych parafian na nabo-
¿eñstwa i spotkania parafialne,
- potrzebuj¹cym udzielano pomocy w za³atwianiu spraw bie¿¹cych, a w niektórych
wypadkach pomocy finansowej,
- prowadzone były prace przygotowawcze do utworzenia œwietlicy œrodowiskowej
i/lub mieszkañ chronionych dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹.

Lubañ
- Odwiedziny chorych,
- dary rzeczowe dla najuboższych i potrzebujących wg zgłoszeń,
- przekazywanie odzieży, obuwia, artykułów codziennego użytku, sprzętów AGD,
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- nabożeństwa dla osób nie mogących dotrzeć do kościoła,
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- organizacja projektów pomocowych dla instytucji i osób prywatnych,
- w ramach Diakonii Lubań wsparcie powstania świetlicy dla dzieci w miejscowości
Krzewie Małe poprzez jej doposażenie w różne sprzęty i meble; pomoc w zorgani-
zowaniu świątecznych paczek,
- przekazanie darów rzeczowych powodzianom z terenu miasta i gminy Olszyna
koło Lubania,
- przekazanie sprzętów medycznych, wózków inwalidzkich, kul, materacy, pościeli 
i innych rzeczy dla szpitali: w Zgorzelcu, Lubaniu i Sieniawce,
- sprzedaż świec Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2010,
- budowanie świadomości potrzeby pracy diakonijnej w parafii,
- działania na rzecz stworzenia stacji socjalnej
Szczególnie mocno nasza parafia zaangażowała się w działania pomocowe o cha-
rakterze diakonijnym na rzecz osób poszkodowanych w powodzi (w tym wielu
naszym współwyznawców), która dotknęła mieszkańców powiatów zgorzeleckiego
i lubańskiego w sierpniu.
Pomoc realizowano poprzez:
- projekty z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
- projekt z Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu,
- projekt z niemiecką Diakonie–Katastrofenhilfe,
- projekty Diakonii Lubań.
Pomoc miała bardzo rozległy charakter i była w pierwszym rzędzie adresowana do
rodzin ewangelickich. Otrzymali ją również poszkodowani spoza parafii, np. osusza-
cze dla mieszkańców Bogatyni, odzież, obuwie i sprzęty AGD od niemieckich parafii
ewangelickich za pośrednictwem PEA Lubań.
Pomoc organizowana przez Diakonię Lubań w roku 2010 była kontynuacją projek-
tów na rzecz najbardziej potrzebujących, niezależnie od tego czy są członkami
naszej parafii, czy nie. Zawsze staramy się o to, by dana pomoc była tzw. pomocą
adresowaną, czyli trafiała tam, gdzie jest ona rzeczywiście konieczna.

Legnica
Parafia na miarê swych mo¿liwoœci i œrodków prowadzi dzia³alnoœæ diakonijn¹. Na

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

W minionym roku rozdano wœród bezdomnych odzie¿, przekazaną przez parafię 
z Niemiec.
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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 diakonijnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Œwidnicy jest prowadzenie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego. Dziêki zaan-
ga¿owaniu w prowadzenie stacji: Doroty Bock-Drozdowicz, Teodora Drozdowicza
oraz W³adys³awa Heinricha, pomimo niewielkiej iloœci sprzêtu stacja diakonijna 
w Œwidnicy mo¿e funkcjonowaæ i s³u¿yæ potrzebuj¹cym z terenu miasta i powiatu
œwidnickiego (ok. 150 tys. mieszkañców). W 2010 roku wypo¿yczono bezp³atnie 143
sztuki sprzêtu - balkoniki, chodziki, kule, wózki toaletowe, wózki inwalidzkie, ³ó¿ka
ortopedyczne. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2009.

W filia³ach diakonia ma jeszcze jeden bardzo wa¿ny wymiar, a mianowicie orga-
nizowany jest wszystkim potrzebuj¹cym osobom, starszym i chorym dojazd do kapli-
cy, by wspólnie mogli uczestniczyæ w nabo¿eñstwach.

Koncert charytatywny. Dnia 6 marca 2010 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka
Kultury wystąpiły: Misja Pokoju wzmocniona głosami przyjaciół z Kościoła adwentys-
tów dnia siódmego w Świdnicy oraz Next Generation z Kościoła zielonoświątko-
wego w Świdnicy. Akcja spotkała się z przychylnością i wsparciem wielu ochotników,
którzy bezinteresownie zaangażowali się w pomoc organizacyjną i techniczną.
Zebraną po koncercie ofiarę przekazano na konto Diakonii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP.

Szczecin 
- Wypo¿yczanie sprzêtu: kul, wózków inwalidzkich, ³ó¿ek przystosowanych dla
chorych,
- mo¿liwoœæ zg³oszenia potrzeby przywiezienia samochodem parafialnym wiernych
na nabo¿eñstwa, 
- wspó³finansowanie uczestnictwa dzieci w Tygodniu Dobrej Nowiny, 
- s³u¿ba odwiedzinowa chorych i samotnych prowadzona przez Alicję Helbig
- odwiedziny duszpasterza i nabo¿eñstwa domowe,
- wypo¿yczanie sprzêtu pielêgnacyjnego i rehabilitacyjnego,
- zakup podrêczników do lekcji nauczania koœcielnego,
- refundacja kosztów przejazdu na lekcje nauczania koœcielnego,
- dowóz parafian na nabo¿eñstwa,
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- przygotowanie upominków œwi¹tecznych dla dzieci,
- dofinansowanie akcji wakacyjnej dla dzieci przez przedsiêbiorców z parafii,
- systematyczne przekazywanie odzie¿y u¿ywanej dla œrodowisk wiejskich.

Wroc³aw, parafia “Opatrznoœci Bo¿ej”
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wroc³awiu w 2010 roku prowadzi³a

dzia³alnoœæ diakonijn¹ m.in. w nastêpuj¹cych formach:
- wspierano dzia³alnoœæ Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji nieodpłatnie
u¿yczaj¹c kompleksu obiektów przy ul. Wejherowskiej 28,
- na terenie ECDiE dzia³alnoœæ prowadzi³a Stacja Diakonijna, w której dwie wykwali-
fikowane pielęgniarki świadczyły bezpłatne usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne,
również wobec młodzieży ECDiE,
- sfinansowano obiady w szkolnej sto³ówce dla 4 uczniów SP 63 we Wroc³awiu,
- zakupiono lekarstwa dla najubo¿szych cz³onków parafii,
- udzielano stałej miesięcznej zapomogi dwom starszym i samotnym parafianom,
- w okresie œwi¹teczno-noworocznym przygotowano prezenty dla najstarszych
cz³onków parafii,
- zorganizowano Gwiazdkê dla Dzieci, podczas której wszystkie dzieci nale¿¹ce do
parafii otrzyma³y prezenty œwi¹teczne,
- parafia wspar³a duszpasterstwo wiêzienne finansuj¹c zakup œwi¹tecznej paczki dla
skazanego naszego wyznania odbywaj¹cego karê pozbawienia wolnoœci,
- podczas Dni Reformacji (29-31 paŸdziernika) zbierane by³y datki na rzecz
Wroc³awskiego Hospicjum dla Dzieci (zebrano ponad 2 tys. z³.),
- parafialny Klub Rodzica zorganizował Kiermasz Adwentowy, podczas którego
sprzedawane były prace dzieci ze Szkółki Niedzielnej; zebraną kwotę przekazano
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci (3 700 zł.).

Wroc³aw, parafia "œw. Krzysztofa" 
- Organizowanie domowej pomocy ambulatoryjnej - us³uga œwiadczona przez wyk-
walifikowan¹ pielêgniarkê dla cz³onków parafii,
- wypo¿yczanie sprzêtu rehabilitacyjnego: wózków inwalidzkich, chodzików, kul,
- prowadzenie punktu wydawania odzie¿y u¿ywanej.

Zielona Góra
W roku 2010 Parafia Ewangelicko–Augsburska w Zielonej Górze we współpracy 

z Joannitami nadal prowadziła stację diakonijną, która zatrudniała pielęgniarkę
udzielającą bezpłatnej pomocy wszystkim potrzebującym, zwłaszcza osobom bez-
domnym i żyjącym w skrajnej nędzy. Działalność polegała na udzielaniu bezpłatnej
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pomocy pielęgniarskiej, dystrybuowaniu używanej odzieży oraz środków higienicz-
nych, a także żywności pozyskanej z Banku Żywności i Caritasu. Przy Stacji Diakonij-
nej działała wypożyczalnia wózków inwalidzkich i chodzików.

Wa³brzych
- Kolejny rok funkcjonowa³a stacja socjalna zorganizowana i prowadzona we
wspó³pracy z Rycerskim Zakonem Joannitów,
- przy stacji dzia³ał punkt wypo¿yczeñ sprzêtu rehabilitacyjnego, 
- przygotowano paczki w ramach akcji "Prezent pod choinkê",
- w budynkach nale¿¹cych do parafii Diakonia Diecezji Wroc³awskiej prowadziła
przedszkola, w których znaczna czêœæ dzieci była zwolniona - z przyczyn socjalnych, 
z obowi¹zku ponoszenia op³at partycypacyjnych.

¯ary 
Kontynuowano wysi³ki, aby wyjœæ naprzeciw najbardziej potrzebuj¹cym:

rozdzielono otrzyman¹ z zagranicy (Weisswasser, Niemcy) ¿ywnoœæ (na Bo¿e
Narodzenie), fundowano podrêczniki dla czêœci uczêszczaj¹cych na lekcje religii
dzieci, zwracano œrodki za przejazdy na katechezê i na zajêcia szkolne, ofiaro-
wywano literaturê religijn¹, kalendarze, dodatki "Z Bibli¹ na co dzieñ" b¹dŸ œwiece.

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

wystêpowanie nastêpuj¹cych problemów: atomizacja spo³eczeñstwa, zaniepokojenie
sytuacj¹ gospodarcz¹ i wizj¹ globalnego kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie
powrotu sytuacji sprzed kilku lat - wystêpowania obszarów strukturalnego ubóstwa
i bezrobocia. Ponadto zauwa¿alna jest ograniczona iloœæ transportów sprzêtu reha-
bilitacyjnego z Europy Zachodniej, niedobór œrodków na naprawê u¿ywanego 
w wypo¿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.
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Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 
im. ks. Marcina Lutra (d. CeKiRON)
Centrum prowadzi liczne placówki oświatowe. Działania tej instytucji Kościoła

sprawiają, że w jej ramach kształci się młodzież niepełnosprawna w następujących
szkołach publicznych:
- Gimnazjum Integracyjne – 48 uczniów (w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek 

o 3 uczniów),
- Liceum Ogólnokształcące (specjalne) – 31 uczniów (wzrost o 3 uczniów),
- Technikum Ekonomiczne (specjalne) – 34 uczniów (spadek o 1 ucznia),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (specjalna) w zawodach: krawiec, introligator – 57
uczniów, odpowiednio w zawodach 23 i 34 (w ubiegłym roku odpowiednio
64/23/38). Powstała jedna klasa pierwsza dwuzawodowa zamiast oddzielnych klas:
introligatorskiej i krawieckiej.
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (specjalne) – 42 uczniów (wzrost o 7).

Razem 212 uczniów. W poprzednim roku uczyło się 215 osób (stan na 20.09.2009
w Centrum działa Ośrodek Szkolno–Wychowawczy z internatem. 

W roku 2004 w ramach CeKiRON powołano do życia Szkołę Przysposabiającą do
Pracy przeznaczoną dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach eduka-
cyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wszechstronnej diagnozy jego
funkcjonowania i zawierających szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w
sferze najbliższego rozwoju ucznia, na programach przysposobienia do pracy, o pro-
filach dostosowanych do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów oraz
programie profilaktyki i wychowawczym.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie uczestniczyli m.in. w zajęciach sekcji
sportowej „Szansa” Wrocław, Sekcja działa od 1998 roku.

W roku 2010 zawodnicy startowali w zawodach Olimpiad Specjalnych w m.in. w:
- zawodach Łyżwiarskich organizowanych przez firmę „Spartan”,
- VII Dolnośląskim Turnieju Badmintona w Legnicy,
- XVI Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu przygotowanych przez WZSN „Start”
Wrocław.
- Festynie „Dookoła Świata” przygotowanym przez studentów studiów podyplo-
mowych (Oligofrenopedagogiki) AWF we Wrocławiu,
- VII Turnieju Piłki Nożnej w Jeleniej Górze,
- VIII Turniej Piłki Koszykowej w Dobroszycach,
- zawodach w łyżwiarstwie rolkowym zorganizowanych przez firmę „Spartan”.
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W Centrum działają dwie całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu
socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”.

1. Wychowankowie i wychowawcy
W każdej z placówek może przebywać po 14 wychowanków. Są to dzieci i mło-

dzież w wieku 6 do 18 lat, skierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na
podstawie postanowienia właściwego sądu rodzinnego. Wychowankowie są sierota-
mi (1 osoba), ich rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej (2 osoby) albo władza
rodzicielska rodziców została ograniczona przez umieszczenie dzieci w placówce. 

Pierwszych wychowanków placówki przyjęły 25 lutego 2009 roku. W roku 2010 
w placówkach przebywało 38 podopiecznych. Troje z nich wróciło do domu rodzin-
nego (w tym jeden chłopiec po długoterminowym urlopowaniu do domu za zgodą
sądu, z jednoczesnym urlopowaniem młodszego brata z rodzinnego domu dziecka,
co jest efektem współpracy placówki z pracownikami Ośrodka Adopcyjno-
Opiekuńczego we Wrocławiu), jeden wychowanek uzyskał zgodę sądu na trzymie-
sięczne urlopowanie do siostry, jako okres próby przed planowanym utworzeniem
przez nią rodziny zastępczej spokrewnionej, a czworo zostało umieszczonych 
w innych placówkach opiekuńczych (w tym dwoje w domach pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży).

„Tęcza” i „Opoka” specjalizują się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych
potrzebach rozwojowych (upośledzenia umysłowe bądź zaburzenia zachowania) i są
jedynymi tego typu placówkami w Polsce. Placówki zapewniają wychowankom
całkowitą, całoroczną i całodobową opiekę. 

W placówkach jest zatrudnionych: 
- 8 wychowawców prowadzących grupy, 
- pięcioro wychowawców sprawujących opiekę w nocy, 
- pomoc wychowawcy, 
- specjaliści: pedagog, psycholog, pracownik socjalny,
- dyrektor i wicedyrektor, od 01.12.2010 nie ma stanowiska wicedyrektora. 

W okresach marzec-czerwiec 2010 oraz wrzesień-grudzień 2010 udało się
pozyskać do współpracy wolontariuszy, którzy uzupełniają opiekę sprawowaną przez
zespół pracowników. 

W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące trzy projekty, w tym
dwa w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego:
- studentki Kolegium Pracowników Służb Socjalnych we Wrocławiu realizowały pro-
jekt socjalny, polegający na prowadzeniu zajęć kulinarnych z wychowankami
placówek,
- „Era pasji” – projekt rozwijający pasje i zainteresowania podopiecznych, takie jak:
jazda konna, wędkarstwo, fotografia, miksowanie muzyki, graffiti, teatr i inne we
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współpracy z firmą ERA Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Centrum Wolontariatu 
w Warszawie, Wspólnotą Chrześcijańską z Wrocławia oraz Stowarzyszeniem „Przys-
tanek” (film z realizacji projektu w załączeniu), 
- „Święta jak w domu” – projekt zapewniający radosne przeżycie Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku dzieciom pozostającym w placówkach, we współpracy 
z firmą Tchibo Warszawa Sp. z o.o. 

Prowadzenie Domu Pomocy Spo³ecznej "Samarytanin"
Termin wykonania zadania ustalony został na okres 5 lat, tj. od dnia 01.01.2009 r.

do 31.12.2013 r. Niniejsze sprawozdanie obejmuje drugi rok realizacji powołanej 
w tytule Umowy z Gminą Wrocław, tzn. okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uprzednio, w okresie od 20.11.2001 r. do 31.12.2008 r. Dom Pomocy Społecznej
„Samarytanin”, w ramach zadania zleconego, prowadzony był również przez
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji (do 31.08.2006 r. Centrum Kształcenia i Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych „CeKiRON”), na podstawie zawartego z Miastem
Wrocław porozumienia, które uległo rozwiązaniu z mocy prawa dnia 31.12.2008 r. 

Zgodnie z §1 ust.2 wyżej powołanej Umowy, Ewangelickie Centrum Diakonii 
i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28 jako zlece-
niobiorca zobowiązane jest realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 10
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz na zasadach
określonych w cytowanej umowie. W wykonaniu postanowień wyżej powołanego
rozporządzenia wydane zostały wewnętrzne regulaminy i określone standardy usług
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” na rzecz jego miesz-
kańców.

W trakcie realizacji porozumienia doprowadzono do likwidacji rozbieżności mię-
dzy faktycznym poziomem usług a standardami wynikającymi z przepisów z zakresu
pomocy społecznej. Te sprawdzone i zweryfikowane już zasady zastosowano przys-
tępując do realizacji Umowy zawartej z Gminą Wrocław w dniu 31.12.2008 r.

W okresie objętym sprawozdaniem realizowany był pełen zakres świadczeń 
i usług na rzecz mieszkańców Domu.

W zakresie potrzeb bytowych zapewniono:
- niezbędne dla mieszkańców pomieszczenia i urządzenia,
- miejsce kultu religijnego, zgodnie z wyznaniem mieszkańców Domu,
- zgodne z przepisami wyposażenie pokoi mieszkalnych oraz łazienek i toalet,
- czystość pomieszczeń mieszkalnych oraz innych pomieszczeń dostępnych mieszkań-
com Domu,
- organizację wyżywienia, zgodnie z normami i przepisami sanitarnymi,



DIAKONIA - KS. ROBERT SITAREK

SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE
111144

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

- wymianę i uzupełnienie odzieży i obuwia odpowiedniego rozmiaru, dostosowanych
do potrzeb i pory roku oraz utrzymanie ich w czystości, a w przypadku osób leżących
zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowane do potrzeb wynikających ze stanu
zdrowia mieszkańców,
- utrzymanie higieny osobistej, a w przypadku, gdy mieszkańcy nie są w stanie
zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnienie im w miarę potrzeby
mydła, środków piorących i innych niezbędnych, jak ręczniki i pościel zmienianą 
w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W zakresie usług terapeutyczno-opiekuńczych i pielęgnacyjnych zapewniono:
- wykonywanie i doskonalenie usług związanych z opieką i pielęgnacją mieszkańców,
a zwłaszcza związanych z:

- higieną osobistą,
- pomocą i pielęgnacją w razie choroby,
- udzielaniem pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- prowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej oraz „Indywidualnych

planów wsparcia mieszkańca”, koordynowanych przez pracowników pierwszego
kontaktu i podlegających kontroli Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
- zajęcia terapeutyczne zmierzające do podnoszenia sprawności psychiczno-ruchowej
i ciągłej aktywizacji mieszkańców.

W zakresie usług wspomagających zapewniono:
- świadczenie mieszkańcom pomocy przez pracowników socjalnych,
- korzystanie z biblioteki, codziennej prasy, a także stworzono mieszkańcom możli-
wość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej,
- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w impre-
zach kulturalnych i turystycznych,
- możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyz-
naniem,
- możliwość regularnego kontaktu z administratorem i dyrektorem Domu,
- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu,
- zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników (o odpowiednich kwalifikacjach)
świadczących usługi dla mieszkańców Domu.

Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum Pielêgniarstwa Rodzinnego,
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wroc³awiu 

Pielęgniarska opieka długoterminowa. Zatrudnienie: 42 etaty. Czas pracy- 7 dni 
w tygodniu od 8.00-19.00 w systemie dyżurowym. Liczba pacjentów objętych opieką
w ciągu roku: 290 osób (miasto Wrocław), 490 osób (placówki terenowe - filia w Świe-
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radowie Zdroju, DPS Podzamek, DPS w Jugowie, DPS w Szczytnej, DPS w Ścinawce
Dolnej, DPS w Nowej Rudzie, DPS w Bystrzycy Kłodzkiej, DPS w Henrykowie, DPS 
w Dobroszycach). Wiek pacjentów: osoby dorosłe, w większości po 60 roku życia.

Ekumeniczna Stacja Opieki w roku 2010 obejmowała opieką pielęgniarską na
terenie Wrocławia średnio 45-50 pacjentów miesięcznie. Byli to chorzy w podeszłym
wieku, pacjenci nieprzytomni, karmieni przez zgłębnik żołądkowy, nawadniani poza-
jelitowo, wymagający intensywnej profilaktyki p/odleżynowej. Naszymi pacjentami
były przede wszystkim osoby ze schorzeniami dotyczącymi centralnego układu ner-
wowego (np.: urazy mózgu na skutek wypadków komunikacyjnych, choroby Alz-
heimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego), pacjenci z powikłaniami
dotyczącymi chorób naczyń krwionośnych (np.: następstwa udarów mózgowych,
miażdżycy zarostowej naczyń), osoby w podeszłym wieku z następstwami urazów
dotyczącymi narządu ruchu (np.: złamanie szyjki kości udowej). Również chorzy 
z powikłaniami w przebiegu cukrzycy (np.: ze stopą cukrzycową) oraz wymagający
leczenia głębokich ran o charakterze odleżynowym. Ich rodzinom i opiekunom za-
pewniliśmy edukację w zakresie opieki i pielęgnacji nad przewlekle chorymi.

Rok 2010 to okres aktywnej działalności Stacji Ekumenicznej w zakresie pielęg-
niarskiej opieki długoterminowej, zarówno na terenie Wrocławia jak i poza miastem.
W marcu 2010 roku NFZ zakończył finansowanie umów w zakresie zadaniowego
pielęgniarstwa środowiskowego. Tego typu świadczenia realizowane były przez
Stację Ekumeniczną przede wszystkim w czterech domach pomocy społecznej na
terenie Wrocławia i w ośmiu domach pomocy społecznej poza miastem, a szczegól-
nie w rejonie Kotliny Kodzkiej. W tych placówkach od 1 marca 2010, w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stacja realizowała świadczenia w zakresie
pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Opieką zostali objęci pensjonariusze, którzy
w skali Barthel osiągnęli nie więcej niż 40 punktów. Miesięcznie w domach pomocy
obejmowano opieką pielęgniarską ok. 130 mieszkańców na terenie Wrocławia i ok.
300 mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Kotliny Kłodzkiej.

W połowie kwietnia 2010 roku Ekumeniczna Stacja Opieki została wyłoniona 
w ramach otwartego konkursu, ogłoszonego przez Urząd Miasta Wrocławia, na reali-
zatora programu zdrowotnego pn. „program wsparcia rodziny/opiekunów w opiece
nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym –
pakiety opieki środowiskowej”. Program stanowił uzupełnienie świadczeń finan-
sowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skorzystało z niego ogółem 220 osób.
Pacjentami zajmował się personel pielęgniarski opieki długoterminowej (10 pielęg-
niarek) oraz dodatkowo zatrudnieni na potrzeby programu rehabilitanci (11 osób),
psycholog i specjalista chirurg.
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Realizowany program doskonale wpisywał się w charakter działalności Stacji Eku-
menicznej, czyli opieki nad obłożnie i przewlekle chorymi w środowisku domowym.
Dla osoby przewlekle i nieuleczalnie chorej ważną rolę odgrywa poczucie bezpie-
czeństwa, niezależności i możliwość decydowania o samym sobie. Decyzja o opusz-
czeniu swojego domu, środowiska i zamieszkaniu na przykład w domu opieki jest
przez większość osób odczuwana jako wymuszona, dramatyczna i ostateczna.
Człowiek przewlekle chory jest często w podeszłym wieku (średnia wieku naszych
pacjentów to 60 lat). Warunki domowe dla takch osób są najlepsze i najwłaściwsze,
gdyż adaptacja do innych warunków mieszkalnych jest na ogół procesem trudnym.
Podstawowy problem to wiek. Im człowiek starszy, im więcej lat przeżył w życzliwym
mu otoczeniu domowym, im lepiej się w nim czuł, tym gorzej będzie przebiegał pro-
ces adaptacyjny.  Dlatego też nasz zespół terapeutyczny umożliwił chorym przeby-
wanie w warunkach domowych, zapewniając fachową, kompleksową, kompetentną
i troskliwą opiekę. 

Cel programu został oparty na założeniu, że rodzina, najbliżsi, znajomi, sąsiedzi,
stanowią najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb człowieka chorego naturalne
środowisko życia i dlatego należy tak pomagać, żeby to naturalne środowisko maksy-
malnie wspierać w sprawowaniu opieki nad człowiekiem chorym, starszym,
niepełnosprawnym.

Personel pielęgniarski Stacji Ekumenicznej systematycznie podnosi kwalifikacje
uczestnicząc w organizowanych w kraju kongresach i konferencjach, jak również 
w kursach kwalifikacyjnych. Ważnym elementem kształcenia pielęgniarek jest udział
w międzynarodowym kongresie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Leczenia
Ran. Ostatnio to spotkanie odbyło się w Bydgoszczy i zgromadziło około 900 osób 
z kraju i z zagranicy. Bogate doświadczenia uczestników kongresu pozwalają na
wprowadzanie wysokich standardów w zakresie opieki nad chorymi z trudno gojący-
mi się ranami. Wysoki poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego Stacji Ekumenicznej
sprawia, że Stacja stała się jedną z niewielu placówek we Wrocławiu, do której szpi-
tale, przychodnie, jak również Narodowy Fundusz Zdrowia kierują chorych wymaga-
jących najbardziej specjalistycznej opieki w warunkach domowych.

Ekumeniczna Stacja Opieki podjęła się w 2009 r. zorganizowania na terenie
Wrocławia świadczenia usług zespołu domowego leczenia środowiskowego w zakre-
sie psychiatrii. Ten nowy rodzaj świadczeń wymagał skompletowania nowej, posiada-
jącej stosowne kwalifikacje i doświadczenie „załogi”, składającej się między innymi 
z lekarza psychiatry, psychoterapeutów, psychologa i pielęgniarek psychiatrycznych.
Dzięki współpracy z wrocławskimi szpitalami i poradniami udało się skompletować
wysoko wykwalifikowaną kadrę, przygotować i zorganizować funkcjonowanie tej
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komórki w ramach Stacji, a także przygotować i złożyć ofertę świadczenia tej usługi
do NFZ we Wrocławiu, która została przyjęta i była także finansowana przez NFZ 
w 2010 roku. 

W styczniu 2010 roku Ekumeniczna Stacja Opieki wygrała konkurs ogłoszony
przez Urząd Miasta Wrocławia na realizację „Programu edukacji zdrowotnej i wspar-
cia psychoterapeutycznego dla dorosłych osób z doświadczeniem choroby psychicz-
nej, ich rodzin i opiekunów”. Celem głównym programu było podniesienie komfortu
życia takim osobom poprzez aktywizację do życia społecznego. Wsparcie, jakie dały
pacjentom działania całego zespołu terapeutycznego w ramach programu, pozwoliło
wypracować nową, zdrową równowagę w rodzinie. Sami pacjenci stali się bardziej
dowartościowani, uwolnieni z trudnych i negatywnych emocji. Rodziny podkreślały
często, że choroba dotyka nie tylko samego chorego, ale w niemal równym stopniu
jego najbliższych. Spotkania lekarzy, pielęgniarek, psychoterapeutów i psychologa 
z opiekunami i pacjentami powodowały, że chorzy czuli się stabilniej w środowisku
domowym. Skutkowało to mniejszą nawrotowością choroby lub łagodniejszym jej
przebiegiem. Realizowane w ramach programu zadania zapobiegły niejednokrotnie
stygmatyzacji, marginalizacji i izolacji osób chorych psychicznie i ich rodzin.

Niepubliczne przedszkola
Jedyneczka (ul. Mickiewicza 17a, Wałbrzych), Bajka (ul. Bogusławskiego 2,

Wałbrzych), Wesołe Nutki (ul. Wejherowska 28, Wrocław)
Na rok szkolny 2010/2011 zapisano do Przedszkola Niepublicznego “Jedyneczka”

230 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do przedszkola “Bajka” zapiasnych jest 208 przed-
szkolaków. Do przedszkola Wesołe Nutki 60 dzieci. Ogółem do przedszkoli uczęszcza-
ło 498 dzieci.

W przedszkolach zatrudniona jest wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna,
niejednokrotnie posiadająca dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Każdy z pra-
cowników ma ukończone niezbędne kursy zapewniające bezpieczny pobyt dzieci 
w placówkach.

Dzieci przyswajają wiedzę i umiejętności  w oparciu o program zgodny z podstawą
programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4
poz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009r.) adekwatnie do swojego
wieku w ramach zajęć obowiązkowych, jak i dodatkowych. Zajęcia dodatkowe to ryt-
mika, taniec towarzyski, języki obce (niemiecki, francuski, angielski), religia, gimna-
styka korekcyjna, basen, zajęcia teatralne, szachowe oraz wiele innych. Nauczyciele 
i rodzice mogą liczyć także na współpracę z logopedą i psychologiem dziecięcym.

Na początku każdego roku szkolnego dzieci są diagnozowane przez specjalistów
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pod kątem wad rozwojowych i w przypadku zaleceń medyczynych kierowane są na
dalsze badania specjalistyczne.

Dzieci raz w miesiącu obcują z wykonywaną na żywo muzyką, poznają instrumen-
ty, zarówno klasyczne jak i orientalne, zaznajamiają się ponadto z różnymi stylami
muzycznymi. Starsze przedszkolaki uczestniczyły także w świątecznym koncercie
uczniów Szkoły Muzycznej w Wałbrzychu “Dzieci-Dzieciom” (10.12.2010 r.). W ra-
mach kształtowania wrażliwości muzycznej dzieci biorą udział w zabawach dźwię-
kiem w Akademii Dźwięku. Podczas tych zabaw z wykorzystaniem różnorodnych
instrumentów perkusyjnych, m.in. marakasów, mis tybetańskich, gongów dzieci
uwrażliwiają się na odbiór dźwięku nie tylko słuchem, ale i dotykiem - masaż dźwię-
kiem.

Przedszkolaki wraz z rodzicami brały udział w następujących akcjach organizowa-
nych na terenie przedszkoli: zbiórka makulatury, zużytych baterii, nakrętek plas-
tikowych na rzecz pomocy chorym dzieciom, m.in. czteroletniej Nikoli O., która od
urodzenia walczy z nowotworem limfatycznym twarzy, zbiórka drobnych monet w
ramach akcji “Góra Grosza” Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem MEN.

W ramach Klubu “Małego Podróżnika” dzieci starsze uczestniczyły w wycieczkach
poznawczo-rekreacyjnych, m.in. zwiedzały Fabrykę Ozdób Choinkowych w Złotoryi
oraz Fabrykę Dymarków Kaczawskich, zwiedzały zabytki miasta w najbliższej okolicy,
w różnych porach roku – w ramach edukacji regionalnej.

W ramach Klubu “Gotowanie z Wróżką” dzieci samodzielnie, stosownie do
swoich możliwości, przygotowywały sałatki owocowe, surówki warzywne, soki
owocowo-warzywne, chipsy marchewkowe.

Dzieci brały udział w licznych nagraniach, wywiadach i relacjach z życia przed-
szkoli prezentowanych na łamach regionalnej prasy oraz w programach telewizji
regionalnych i osiedlowych ośrodków telewizyjnych.

Przez cały rok dzieci brały udział w organizowanych raz w miesiącu spotkaniach
bibliotecznych. 

ks. Robert Sitarek
Przewodniczący Komisji Diakonijnej

Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP


