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Każdy ma swojego Anioła
Ruszył program „Skrzydła”

Dzięki umowie podpisanej z Caritas Polska, Caritas Diecezji Ełckiej w roku szkolnym
2014/2015 objęła pomocą piętnastu uczniów
w ramach programu ,,Skarbonka Skrzydeł’’.
„Skrzydła” to ogólnopolski program skierowany
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych, realizowany przez diecezjalne Caritas we współpracy z Caritas Polska.
Program oferuje pomoc długoterminową dzieciom,
które z powodu złej sytuacji materialnej i rodzinnej
nie mają równych szans edukacyjnych czy też nie
mogą skoncentrować się na lekcjach, bo są głodne.
Ubożenie społeczeństwa sprawia, że coraz
częściej wśród dzieci można zauważyć głód i niedożywienie. To jeden z największych problemów
polskiej rodziny, której często nie stać na obiad, nie
mówiąc już o podstawowych rzeczach do szkoły.
Życie w biedzie często jest wynikiem długotrwałego
bezrobocia, wielodzietności, dysfunkcji takich, jak
niepełnosprawność w rodzinie, uzależnienia czy choroba chroniczna.
Ełcka Caritas codziennie myśli o rodzinach potrzebujących i stara się
zaspokoić podstawowe potrzeby dzieci. Wiemy, że dzięki kupionym
dresom na gimnastykę, modnym ubraniom, obuwiu czy też pomocom
naukowym naszym podopiecznym zmienia się postawa na zajęciach
lekcyjnych oraz relacja z rówieśnikami. Nasi stypendyści są bardziej
odważni i mają większe poczucie własnej wartości.
Dzięki programowi ,,Skrzydła” mam piękne przybory szkolne, biurko,
krzesło do odrabiania lekcji oraz wiele innych rzeczy potrzebnych do szkoły.
Moja rodzina stała się bardziej uśmiechnięta, a w naszym domu jest wielka
radość, ponieważ mam takie same rzeczy jak moi koledzy w klasie. Lubię

teraz chodzić na zajęcia lekcyjne, ponieważ mogę się
pochwalić swoimi nowymi ciuchami i przyborami
szkolnymi – mówi Ania objęta pomocą stypendialną.
Dzieci i młodzież wśród swoich rówieśników przywiązują ogromne znaczenie do wyglądu
zewnętrznego. Często, jeśli nie mają modnej, markowej odzieży, telefonu komórkowego są wytykane
przez nich palcami. Bieda ogranicza ich aspiracje
i marzenia. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy
podpisać stosowną deklarację oraz wybrać miesięczną
kwotę wsparcia:
,,Skrzydła na co dzień” – 147,00 zł lub ,,Skrzydła
na przyszłość” – 154,00 zł. Jeżeli chcesz pomóc i możesz zadeklarować regularne wpłaty przez co najmniej
jeden semestr, zgłoś się do centrali Caritas Diecezji
Ełckiej i wypełnij deklarację ,,Skrzydeł”. Jeżeli nie
możesz zadeklarować się na dłuższy okres, przekaż
swój dar serca na konto Caritas Diecezji Ełckiej
2910 20 4724 0000 3302 0027 2369 z dopiskiem
,,Skarbonka Skrzydeł”.
Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc. Jeśli nie jesteś
w stanie zadeklarować jej w wyżej wymienionych formach, kup przy
okazji długopis, kredki, zeszyt, ołówek itp. i przynieś do centrali Caritas Diecezji Ełckiej przy ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego 1. My
przekażemy to dzieciom potrzebującym. Jeżeli nie mieszkasz w Ełku,
a pragniesz wesprzeć dzieci i młodzież, kupując przybory szkolne,
możesz zostawić je w jednej z aptek św. Brunona. Jej pracownicy
przekażą wszystko do centrali.
Pamiętajmy, że dobro, które czynimy, powróci do nas ze zdwojoną siłą.
Iwona Łopot

Okno życia – miejsce ocalenia i nadziei
Caritas to główny organizator okien życia w Polsce. Od
2006 roku we współpracy z zakonami żeńskimi, domami samotnej
matki, domami dziecka, a czasami ze szpitalami tworzy przy nich
miejsca, w których matka może bezpiecznie i bez konsekwencji
prawnych zostawić dziecko.

Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, umożliwiające
matce, która nie może lub nie chce opiekować się nowo narodzonym
dzieckiem, anonimowe, bezpieczne jego pozostawienie. Jest otwierane
z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane. Po otwarciu uruchamia się
alarm, który informuje, że noworodek został umieszczony. Dziecko
zostaje zabrane do szpitala, gdzie przechodzi badania. Uruchamiane
są procedury nadania tożsamości. Dziecko szybko trafia do adopcji,
a w przypadku zgody sądu już w czasie procedury adopcyjnej może
przebywać w nowej rodzinie. Na początku były wątpliwości, czy matka,
Dokończenie na str. 2

W oknie życia przy Domu św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Ełku
uratowano dziewięcioro dzieci
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Okno życia...
Dokończenie ze str. 1

pozostawiając dziecko, automatycznie zrzeka
się praw rodzicielskich, czy tak jak w szpitalach
należy czekać na jej decyzję sześć tygodni.
Obecnie sędziowie skrócili maksymalnie czas
oczekiwania na adopcję i występują równocześnie
o nadanie dziecku opiekuna prawnego oraz
imienia i nazwiska. Dane personalne zostają
nadane sądownie. W niektórych przypadkach
matki zostawiają kartki z informacją, jak chciałyby nazwać dziecko. Procedura adopcyjna dla
dzieci z okien życia trwa około 1,5 miesiąca.
Pierwsze okno życia powstało w Polsce
w 2006 roku w Krakowie. Rozkwit idei nastąpił
w 2009 roku, kiedy hasło roku duszpasterskiego
„Otoczmy troską życie” było inspiracją do otwierania tego typu miejsc. Uruchomiono wówczas
20 okien życia. Obecnie niemal w każdej diecezji
są miejsca, w którym matki pozbawione oparcia
najbliższych, mogą oddać dziecko. Pierwsze okno
życia w diecezji ełckiej powstało 25 marca 2009
roku przy Domu św. Faustyny „Pomocna Dłoń”
w Ełku. Potem ełcka Caritas stworzyła kolejne
dwa okna przy Domu św. Faustyny „Wielkie
Serce” w Giżycku (08.12.2009) oraz przy Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Suwałkach (28.12.2009).
Okna życia były odpowiedzią na doniesienia mediów o noworodkach porzucanych na
śmietnikach i w innych miejscach publicznych.
Stały się elementem systemu ochrony zagrożonego życia. Ratują dzieci przed śmiercią, bo
dzięki nim matka nie zostawia dziecka w przypadkowym miejscu, w którym nie zostanie
szybko lub wcale znalezione. Są alternatywną
dla matki, która z różnych względów nie może
sama wychować dziecka. Należy pamiętać,
że za każdym dzieckiem ocalonym w oknie
życia stoi dramat matki, która nie ma w nikim oparcia i pomocy. Okno życia jest więc
miejscem nadziei dla zagubionej matki, że
jej dziecko zostanie przyjęte z miłością przez
życzliwych ludzi. Jej wybór ratuje dziecko
i stwarza szansę na rozwój w nowej rodzinie.
Krytycy okien życia zarzucają, że miejsca te
naruszają prawo dziecka do informacji o jego
biologicznych rodzicach. Życie jest jednak
wartością najważniejszą i jego obrona ma
pierwszeństwo przed innymi prawami. W tym
wypadku ratowane życie dziecka jest w ważniejsze niż wiedza o rodzicach biologicznych.
Do dzisiaj w oknach życia prowadzonych przez
ełcką Caritas ocalało jedenaścioro dzieci, które
trafiły do wielu rodzin, niemogących mieć
własnego potomstwa i pozwoliło im czerpać
radość z adopcyjnego rodzicielstwa.
Renata Stańczyk
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PAMIETAJMY, PRZEKAŻMY

1% PODATKU, KTÓRY MOŻE POMÓC WIELU LUDZIOM

Wypoczynek letni

Komunikat!

Przypominamy, że 14 marca 2015 roku mija termin, w którym należy podać,
która parafia będzie brać udział w tegorocznej akcji wakacyjnej. Dodatkowo prosimy o podanie liczby osób zainteresowanych udziałem w koloniach (bez danych
personalnych). Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Informację tę należy zgłosić do p. Pawła Szczepańskiego, e-mail: pszczepanski@caritas.pl,
nr tel. 87 441 70 15.
Na przełomie marca oraz kwietnia do parafii, które zadeklarowały chęć uczestnictwa
w akcji kolonijnej oraz dokonały zgłoszenia uczestników, zostaną wysłane karty kwalifikacyjne wraz z pozostałą dokumentacją. Parafie, które do 14 marca nie dokonają zgłoszenia,
nie będą uczestniczyć w wypoczynku letnim.
								
Paweł Szczepański

www.elk.caritas.pl

Punkty przedszkolne Caritas Diecezji Ełckiej

Punkt przedszkolny w Ełku funkcjonuje od listopada 2014 roku. Obecnie uczęszcza do niego 13 dzieci

Punkty przedszkolne prowadzone przez Caritas Diecezji Ełckiej:
Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej w Augustowie (ul. ks. Skorupki 6,
16-300 Augustów, tel. 506 353 241)
Punkt Przedszkolny bł. Franciszka z Fatimy Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku
(ul. Wodociągowa 23, 11-500 Giżycko, 87 428 62 89)
Punkt Przedszkolny bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku
(ul. Wojska Polskiego 45, 19-300 Ełk, tel. 506 053 264)

Punkty przedszkolne Caritas Diecezji
Ełckiej są placówkami niepublicznymi, których
celem jest zapewnienie dziecku w wieku od
2,5 roku do 5 lat dziennej opieki, wychowania oraz nauczania mającego na celu rozwój
dziecka oraz przygotowanie go do nauki
w szkole. Placówki działają przez cały rok
szkolny od poniedziałku do piątku. Dzieci
przebywające w punktach są pod opieką
nauczycieli, którzy organizują im zabawy oraz
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie
z programem i miesięcznym planem zajęć.
Wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna wychodzi naprzeciw potrzebom
i zainteresowaniom każdego dziecka
Placówki edukacyjne Caritas są kameralnymi, ciepłymi miejscami, w których każde
dziecko dzięki małej liczebności grupy jest
traktowane indywidualnie. Zapewniają fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą,
zajęcia plastyczne, rytmikę, naukę języka
angielskiego oraz zajęcia z religii. Do dyspozycji przedszkolaków są zmodernizowane sale
przystosowane do ich potrzeb, wyposażone
w odpowiednie meble i zabawki oraz pomoce edukacyjne. Wszystko zachęca do
swobodnej zabawy.
Renata Stańczyk

Zajęcia dla najmłodszych w punkcie przedszkolnym w Augustowie
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach
Augustowa tamtejszy punkt przedszkolny – prowadzony przez ełcką
Caritas – przygotował ofertę zajęć
popołudniowych
obejmującą spotkania z logopedą oraz lektorem języka angielskiego, które odbywają się od
lutego. Adresatami zajęć są dzieci w wieku od
3 do 5 lat, które na co dzień nie uczęszczają do
przedszkola lub są zapisane, a nie korzystają
z zajęć dodatkowych. Spotkania odbywają
się raz w tygodniu. Grupa zajęciowa liczy
20 osób. Zajęcia mają na celu wspieranie szans
edukacyjnych dzieci, a także ich integrację
z rówieśnikami. Uczestnictwo w zajęciach z logopedą pozwoli na wyeliminowanie zaburzeń
mowy u dzieci. Natomiast zajęcia z lektorem
przyczynią się do rozwoju sprawności językowych w zakresie języka angielskiego (w trzech
obszarach: słuchanie, rozumienie, mówienie).

Zabawa w słówka

Zajęcia prowadzone są w ramach realizacji
zadania publicznego „Zajęcia dla wszystkich”

współfinansowanego ze środków gminy miasta
Augustowa.
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Warto się badać!

Caritas Diecezji Ełckiej we współpracy z Audiofon Aparaty Słuchowe zaprasza wszystkich na bezpłatne badanie słuchu. Dodatkowo
podczas wizyty uzyskają Państwo fachową poradę na temat sposobów
kompensowania ubytków słuchu.
Badania słuchu można dokonać w jednym z niżej podanych
oddziałów Audiofon Aparaty Słowowe:

Zapraszamy do Domu
im. św. Ojca Pio

W tym roku, podobnie jak w latach
ubiegłych miasto Ełk wspiera ełcką
Caritas w prowadzeniu Domu im. św.
Ojca Pio w Ełku. Dzięki otrzymanej
dotacji możliwe będzie zorganizowanie
comiesięcznych konsultacji z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień.
Spotkania z każdym ze specjalistów
będą odbywać się raz w miesiącu.
Poza konsultacjami w noclegowni
zostaną przygotowane 42 miejsca do
spania. Wszystkie osoby, które zdecydują się na zakwaterowanie w placówce będą miały zagwarantowane odpowiednie warunki sanitarne
i higieniczne poprzez dostęp do węzła sanitarnego oraz niezbędnych
artykułów higieny osobistej. Bezdomni, w razie potrzeby, otrzymywać
będą także niezbędną odzież. Noclegownia zapewnia także trzy posiłki
w ciągu dnia, w tym jeden ciepły. Osoby potrzebujące pomocy proszone
są o zgłaszanie się do placówki przy ulicy Kościuszki 27 w Ełku.
Do dyspozycji osób bezdomnych, spoza noclegowni, jest Dom
Dziennego Pobytu przy ulicy Kościuszki 17, w którym mogą się ogrzać
oraz zjeść ciepły posiłek. Dom jest otwarty codziennie w godzinach
od 7 do 15.
Zadanie „Prowadzenie noclegowni im. św. Ojca Pio” jest współfinansowane z budżetu miasta Ełku.
Paweł Szczepański
Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk
Tel. +48 87 629 02 60, 87 441 70 00, fax. +48 87 441 70 59
www.elk.caritas.pl, e-mail: elk@caritas.pl
Pomóż nam pomagać!
Konto bankowe:
PKO BP SA O/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369
Konto walutowe:
PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW
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Pisz, ul. Dworcowa 10, w poniedziałki od 9.00 do 13.00; w środy od
12.30 do 14.30; w czwartki od 8.30 do 10.30; rejestracja telefoniczna:
605 886 006;
Ełk, ul. Armii Krajowej 31, od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-16.00, rejestracja telefoniczna: 87 610 75 58;
Ełk, ul. Konopnickiej 1, gabinet 42, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, rejestracja telefoniczna: 87 610 34 61;
Gołdap, ul. Słoneczna 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach
8.00-16.00, rejestracja telefoniczna: 87 615 29 17;
Grajewo, os. Południe 9, gabinet 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00; rejestracja telefoniczna: 605 881 873;
Giżycko, ul. Warszawska 1, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00; rejestracja telefoniczna: 87 428 22 13;
Olecko, ul. 11 Listopada 23, parter, gabinet 11, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30; rejestracja telefoniczna:
661 911 421;
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17, gabinet 26, czynny w poniedziałki, środy,
piątki od 12.00 do 14.00, we wtorki od 10.00 do 12.00; rejestracja
telefoniczna: 87 427 50 00.

ZAPOWIEDZI
13-14 marca – Wielkanocna Zbiórka Żywności
14 kwietnia – „Wyrwani z niewoli” – koncert zespołu Ku Wolności
7 kwietnia – Dzień skupienia parafialnych zespołów i szkolnych
kół Caritas
18 kwietnia – XII Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

