
1. Jak rozpoznać sytuację materialną rodzin wymagających wsparcia? 
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Rodzina 
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- Uruchomid punkty informacyjne, do  
  można zgłaszad osoby potrzebujące  
  pomocy 

- Rozeznawaniesytuacji 
  materialnej poszczególnych  
  rodzin podczas kolędy 
- Zachęcad ludzi do informowania 
  o trudnej sytuacji materialnej 
  swojej lub sąsiadów 
- Podczas comiesięcznych  
  odwiedzin chorych zainteresowad 
  się także sytuacją materialną 
- Przez działalnośd Caritas 
- W przypadku zdarzeo losowych 
  (pożar, powódź, klęska 
  żywiołowa) pojechad na miejsce i 
  osobiście przekonad się jakie są 
  potrzeby 

- Sąsiedzkie zainteresowanie się  
  sprawami materialnymi, zwłaszcza w 
  sytuacjach choroby,  
  niepełnosprawności czy wypadków 
  losowych 
- Działalnośd w Caritas 
- W szkole zainteresowanie się 
  szczególnie dziedmi pochodzącymi z 
  rodzin patologicznych 
- Wywiad środowiskowy (opieka 
  społeczna) 
- Nadzwyczajni szafarze podczas  
  wyjazdów z Komunią św. do chorych 
- Pytad w sklepach czy są osoby, które 
  mają długi 

- Zainteresowad się zwłaszcza w sytuacjach 
  choroby, niepełnosprawności, utraty 
  pracy 
- Szczera rozmowa i szczera chęd pomocy 

  



2. Co Caritas oprócz konkretnego wsparcia materialnego może zrobić dla rodzin będących w potrzebie?  
(Jakiej formy pomocy oczekują dzisiaj ludzie?) 
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- Domy opieki dla dzieci 
  niepełnosprawnych i księży chorych i 
  starszych 
- Organizowanie turnusów  
  wypoczynkowych i rehabilitacyjnych 
  dla osób niepełnosprawnych 
- Organizowanie kursów dla 
  wolontariuszy do pomocy przy  
  osobach wymagających opieki 
- Poradnie psychologiczne dla chorych 
  oraz osób opiekujących się  
  przewlekle chorymi 

- Otwartośd na potrzeby ludzi,  
  także duchowe 
- Organizowanie grup  
  młodzieżowych do pomocy 
  osobom niepełnosprawnym 
  (zakupy, sprawy bytowe, opieka) 
- Organizowanie nabożeostw dla 
  chorych 
- Odwiedziny chorych w domach 
  z posługą sakramentalną 
  (I piątki) 
- Organizowanie wyjazdów 
  wakacyjnych dla dzieci 
- Modlitwa za rodziny ubogie 
 

- Pomoc  w załatwianiu spraw  
  urzędowych, bytowych (zakupy) 
- Odwiedziny chorych w domach,  
  zwłaszcza tych leżących 
- Poświęcanie czasu na rozmowę z  
  chorymi 
- Komunia św. niedzielna i świąteczna 
  - rola Nadzwyczajnych Szafarzy 
- Domy dziennego pobytu dla osób 
  starszych 
- Współpraca z radnymi oraz  
  instytucjami pomocy społecznej 
- Pomoc w opiece nad chorymi 
- Modlitwa za rodziny potrzebujące  
  pomocy 

- Pomoc w załatwianiu różnych spraw 
  urzędowych, bytowych 
- Pomoc w opiece nad chorymi 
- Odwiedziny chorych w domach 
- Modlitwa za rodziny 



3.  Wolne wnioski 
(DEKANAT /PARAFIA/……………………………………………………………………………………………………………) 
Postawienie problemu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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