Sprawozdanie ze spotkania
Wspólnot Życia z regionu Polski południowej
z cyklu Stabat Mater Dolorosa
Nr 01/2011
Dnia 7 lutego 2011r. Salach „Betel” przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie odbyło się
spotkanie Wspólnot Życia z regionu Polski południowej. Wzięły w nim udział: 1. Dom Chrystusa
Frasobliwego - Dom Chroniony z Osobami Niesamodzielnymi w Powroźniku. 2. Dom Matki Bożej
Łaskawej - Dom Rodzinny z Osobami Niesamodzielnymi w Niepołomicach. 3. Dom Matki Bożej
Śnieżnej - Wspólnota Rodzinna z Osobami Niesamodzielnymi w Rybarzowicach. Prowadzącym
był Andrzej Kalinowski.
Program spotkania przebiegł w następującej kolejności:
1. Przedstawiono cele spotkań Stabat Mater Dolorosa, ich przebieg i terminarzu.
Prowadzący podkreślił różnicę między Wspólnotami Życia a DPS-ami: wzorcem dla
naszych Domów jest naturalna rodzina.
2. Przedstawiono Domy, ich mieszkańców oraz rytm dnia.
3. Przedstawiono wzorzec łazienki we Wspólnotach Życia. Zwrócono uwagę na:
- miejsce szczoteczek do zębów,
- obecność mydła w płynie,
- miejsce gąbek,
- czystość wanien/brodzików,
- czystość toalet, obecność w nich małych koszy na śmieci, czystość szczotek do wc,
- wieszaki na ręczniki, suszenie ręczników,
- półki/szafki łazienkowe na kosmetyki,
- kosze na pranie,
- golarki.
4. Przedstawiono wzorzec spiżarki.
5. Przedstawion wzorzec jadalni i kuchni. Zwrócono uwagę na obecność i czystość zastawy
Duralex oraz ręczników kuchennych, a także na czystość pomieszczeń.
6. Przedstawiono wzorzec garderoby. Zwrócono uwagę na ręczniki, pościel i ubrania.
7. Przedstawiono wzorzec pokoju. Zwrócono uwaęi na ścielanie łóżek oraz wyposażenie
w meble sosnowe.
8. Zwrócono uwagę na higienę osobistą mieszkańców.
9. Obiad i spacer po Rynku Krakowskim.
10. Omówiono podstawowe zasady obowiązujące we wspólnotach Życia: a) rozkład dnia i
obowiązków, b) uprawnienia i zobowiązania Socjuszy i Współmieszkańców, c) wytyczne
dot. funkcjonowania wspólnoty życia. Zwrócono uwagę na:
- zbędność wizyt u fryzjera oraz posiadania komórek przez mieszkańców,
- wizyty u stomatologa,
- posiadanie dostatecznej ilości bielizny osobistej.
11. Omówiono rodzaje Wspólnot Życia.
12. Przedstawiono terminarz wydarzeń w „Betel”
13. Poprowadzono zabawę karnawałową (w trakcie imprezy odbyły się rozmowy
indywidualne na osobności z Socjuszami i wybranymi osobami niesamodzielnymi).
Kraków, dnia 7 lutego 2011r.

