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2017 nasze działania w ubiegłym roku

PIERWSZA W POLSCE

Spi¿arnia

CARITAS

„Spiżarnia Caritas” to pilotażowe działanie mające
na celu wypracowanie modelu nieodpłatnego przekazywania pełnowartościowych produktów żywnościowych (które z różnych względów zostały
wycofane z obrotu) osobom potrzebującym. Żywność pozyskana od hurtowni i sklepów będzie przekazywana bezpośrednio osobom, które tego
potrzebują.
Monika Bławat

Chcesz przekazać
żywność?
napisz:
mblawat@caritas.pl,
zadzwoń:
tel. 58 555 78 78

RODZINA SOPRANO – RODZINIE w SYRII
– czyli Centrum Wolontariatu pomaga
Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii,
przez rodziny, wspólnoty, środowiska, czy firmy w Polsce.
Akcja rozpoczęła się w październiku 2016 roku, ale nabiera
ogromnego rozmachu w 2017 roku. Pierwsze rodziny zostały
zaadoptowane przez Pomorzan już w październiku.
Podczas orszaku Trzech Króli wraz z grupą kilkunastu wolontariuszy pomagaliśmy w kweście na ten cel. Mróz był straszny
– ręce nam grabiały z zimna – ale to właśnie po tej akcji zrodził się pomysł zaadoptowania wspólnie jednej rodziny syryjskiej. Potrzebowaliśmy zebrać dwadzieścia kilka osób, które
mogłyby wpłacić po 20 zł miesięcznie (przez 6 kolejnych miesięcy). Większość naszych wolontariuszy to studenci, więc
zależało nam, żeby to była kwota nie bardzo obciążająca ich
budżet. Grupa zebrała się bardzo szybko i w ten sposób od
lutego wspieramy Monirę Elias – samotną wdowę, która
mieszka wraz z siostrą w Aleppo.
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PORTY CARITAS

Alicja Szostek

dla pielgrzymów ŒDM
To był niesamowity czas – spotkania z pielgrzymami
ŚDM z całego świata przy Portach Caritas były przepełnione śmiechem i wzajemną życzliwością. Nie było kłopotów z porozumiewaniem się, ponieważ wszyscy
mówiliśmy tym samym językiem – językiem MIŁOŚCI!
Dla wszystkich pielgrzymujących przygotowaliśmy:
10 000 szt. batonów energetycznych, 7 128 szt. butelek
z wodą, dostęp do internetu i materiały informacyjne.
Marta Szulc

Pielgrzymi ŚDM w Sopocie przy PORCIE CARITAS, fot. Marta Szulc

Dziękuję tym, którzy tworzą to jedno z najpiękniejszych dzieł naszej Wspólnoty Diecezjalnej.
Służą dzieciom i młodzieży; matkom samotnym
i rodzinom; starszym i zepchniętym na margines
życia społecznego; zagubionym; głodnym i płaczącym; chorym
i umierającym. Oni stają się przedłużeniem naszych wrażliwych
oczu i serc pełnych miłości, pomocnych rąk, gotowych nóg, ust
pełnych słów na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa – Króla
Miłosierdzia.
Błogosławię z całego serca na kolejne lata działalności naszej
diecezjalnej Caritas. Niech św. Brat Albert będzie Waszym przewodnikiem i orędownikiem.
+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

Na „selfie” z Arcybiskupem zawsze znajdzie się pora..., fot. ks. Rafał Starkowicz

Œwiatowe Dni M³odzie¿y

„Jak paciorki ró¿añca
przesuwają chwile...”

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży
wolontariusze i przyjaciele Caritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowali 4 500 szt. różańców ze sznurka. A to
oznacza, że każdy z Gości, który przyjechał do nas, otrzymał ręcznie robiony różaniec i zabrał go ze sobą na pamiątkę wracając do domu… Gdybyście chcieli też taki
mieć, pod linkiem znajdziecie instrukcję, jak samodzielnie go wykonać: https://youtu.be/84rWOndHrok
Filmik jest w wersji hiszpańskiej, ale wszystko widać!

Różańce dla pielgrzymów na ŚDM, fot. Marta Szulc

Alicja Szostek
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fotorelacja ŒDM
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Różańce dla pielgrzymów na ŚDM, fot. Marta Szulc
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Stacja IV

Spotkanie samotnych
matek z Matk¹ Boga

foto ŒDM

Droga Krzyżowa na Krakowskich Błoniach, 29 lipca 2016 roku
Światowe Dni Młodzieży to niezapomniane dni wiary
i modlitwy. Dziękujemy Bogu za ten bogaty i niezwykły czas. To Jezus Miłosierny nas zaprosił, abyśmy mogli uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu, jakim
była Droga Krzyżowa z udziałem Ojca Świętego Franciszka na Krakowskich Błoniach.
Już w maju 2016 roku została skierowana do Caritas Archidiecezji Gdańskiej prośba, aby w niesieniu Krzyża
(podczas Drogi Krzyżowej z udziałem Papieża) wzięły
udział siostry kanoniczki Ducha Świętego, podopieczne Domu Samotnej Matki Caritas im. Bł. Ojca Gwidona
z Montpellier, kapłani Gdańskiej Caritas, a także przyjaciele i wolontariusze Domu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży poprosili nas o przeczytanie
rozważania i niesienie Krzyża od III do IV stacji
„SPOTKANIE Z MATKĄ”. Ta właśnie stacja koresponduje z miłosierdziem, które czynimy w tym szczególnym miejscu, przy sercu Matki Bożej Matemblewskiej,
która swoją milczącą obecnością pomaga, pociesza i dodaje odwagi zalęknionym sercom.

ŚDM też dotarło nad polskie morze, fot. Marcin Bednarz

Wspólne tańce przed Katedrą Oliwską, fot. ks. Łukasz Grelewicz

Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej z Papieżem Franciszkiem zrodziło w naszych sercach refleksję nad wielkością Bożego Miłosierdzia. To wspaniale, że sami
doświadczając miłosiernej miłości od Boga, możemy ją
dzielić z drugim człowiekiem. Mocno zapadły nam w pamięć słowa Ojca Świętego Franciszka, który mówił na
zakończenie Drogi Krzyżowej: „Z pomocą Bożą możemy wszystko – potrzeba odrobiny wiary, chęci, odwagi
i serca!
s. Samuela
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Pielgrzymi dla TVP 3, fot. Marta Szulc
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Seniorze b¹dŸ ostro¿ny!

Masz wp³yw na swoje bezpieczeñstwo
W październiku ubiegłego roku w Dziennym Domu Seniora „Gdański Wigor” przy ul. Dolnej 4 w Gdańsku ruszyła
akcja skierowana do seniorów oraz ich najbliższych. Caritas wspólnie z Komendą Miejską Policji, Gdańską Spółdzielnią Socjalną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie w Gdańsku przygotował kampanię „Seniorze
bądź ostrożny. Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo”. Akcja ta ma zapobiec coraz bardziej wyrafinowanym metodom okradania starszych osób. Starsze osoby muszą
wiedzieć, że oszust może podawać się za: policjanta, który
prosi o pomoc w akcji policji, informując o tym, że pieniądze osoby starszej są zagrożone. Może podawać się za
przedstawiciela instytucji – pracownika spółdzielni mieszkaniowej, gazowni, wodociągów i innych. Może też udawać członka rodziny – wnuka, krewnego. Dlatego ważne
jest, by Seniorzy pamiętali, że nie wolno wpuszczać obcych do mieszkania. Nie wolno przekazywać pieniędzy
osobie podającej się za policjanta. Seniorze – zanim weźmiesz kredyt czy pożyczkę, skonsultuj to z członkiem rodziny!

Dzwoń, gdy ktoś próbuje cię
oszukać na numer telefonu 997

Panie Dominika i Teresa zapoznają się z szczegółami akcji, fot. Beata Kasprzyk

Ulotka dla seniorów, fot. Marta Szulc
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Dzienny Dom
Seniora

Seniorzy na spacerze w Gdańsku, fot. archimum CAG
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BRAMA
MI£OSIERDZIA

Źródło radości i nadziei do świętości „...widziałem rozkwitającą nadzieję na twarzach…”
Jubileusz Miłosierdzia stał się udziałem każdego z nas w różnorodnym wymiarze. W Domu Hospicyjnym Caritas im. Św. Józefa w Sopocie przybrał on niepowtarzalną formę. Codziennie przez
24 godziny, od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016, można było
czerpać z przywileju odpustowego przypisanego do Miejsca Jubileuszowego. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański ustanowił 17 kościołów stacyjnych. Wśród nich udzielił takiego
przywileju jedynej kaplicy w Archidiecezji – kaplicy naszego Domu. „To niesamowite, że można tu otrzymać odpust zupełny” –
niejednokrotnie takie wypowiedzi padały od osób przekraczających próg naszego Domu. Podopieczni, personel uczestnicząc
w codziennych liturgiach doznawali swoistego spokoju ducha,
ale i radości, którą można było zaobserwować. Jubileusz Miłosierdzia uświadomił wielu, że tak naprawdę wystarczy ufnie uczynić krok, by przekroczyć próg kaplicy, wyciągnąć rękę do znaku
krzyża, otworzyć usta w prostocie słów i zaczerpnąć łaski, co
przywraca świętość. Dla mnie osobiście niezapomniane będą
przeżycia i towarzyszące im emocje związane z wieczornymi
mszami świętymi w ostatnie czwartki miesiąca. Przeżywałem je
wraz z rodzinami i przyjaciółmi naszych zmarłych podopiecznych oraz z personelem i wolontariuszami.

Msza św. w kaplicy Domu Hospicyjnego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, fot. archiwum CAG

Gdy wraz z ks. Darkiem – kapelanem – mówiliśmy o Jubileuszu
Miłosierdzia zachęcając do skorzystania z możliwości uzyskania
łaski odpustu, widziałem rozkwitającą nadzieję na twarzach i towarzyszącą jej radość z takim wręcz niedowierzaniem – to jest
możliwe darowanie kar doczesnych za grzechy już odpuszczone
– tak prosto? To szczególna łaska od Boga za pośrednictwem Kościoła – mało o tym wciąż wiemy i chyba za mało z tej możliwości korzystamy. Było to tym bardziej niesamowite przeżycie dla
uczestników liturgii, że ten dar mogli uzyskać dla swoich zmarłych. W doświadczeniu opieki i towarzyszenia ukochanej osobie,
która cierpi i umiera, to kolejny przysłowiowy „Prezent Miłości”,
która nigdy nie umiera – przypomina św. Paweł. Dlatego Jubileusz Miłosierdzia był tak cennym źródłem siły, wspierania się
w znajdowaniu radości życia i nadziei na jego świętość.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ks. Tomasz Kosewski

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Na zdjęciach zajęcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej, fot. archiwum CAG

Już nie szpital a jeszcze nie własny dom
Dzienny Dom Opieki Medycznej, miejsce gdzie osoby po hospitalizacji mogą bezpłatnie skorzystać z całodziennej rekonwalescencji.
W sierpniu 2016 roku Caritas Archidiecezji Gdańskiej otworzyła nową formę wsparcia dla osób chorych i wychodzących ze
szpitali o nazwie Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM).
Ośrodek ten przez najbliższe dwa lata – dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego – będzie działał jako program
pilotażowy, który w przyszłości ma uzupełnić wykaz świadczeń
gwarantowanych. Jest to absolutna nowość na rynku usług medycznych.
DDOM wspomaga pacjentów, którzy wychodzą ze szpitala lub
w okresie ostatniego roku byli hospitalizowani, a którzy nadal
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wymagają wzmożonej opieki medycznej i kompleksowej rehabilitacji. Dzięki zatrudnionej kadrze świadczymy opiekę pielęgniarską, w tym edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji.
Konsultacji udzielają lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii. Pacjentów staramy się także usprawniać ruchowo, stymulować ich procesy poznawcze, rozwijać za
pomocą terapii zajęciowej, udzielać wsparcia psychologicznego,
a także świadczyć usługi szkoleniowe dla rodzin i najbliższych
tak, aby przygotować ich do kontynuacji opieki w domu. Pobyt
w placówce jest bezpłatny, dlatego mamy możliwość dotarcia do
szerokiego grona osób potrzebujących.
Kontakt: Dzienny Dom Opieki Medycznej, Gdańsk Przymorze, ul. Fromborska 24, tel. 58 511 35 04, e-mail:
centrumjp2@caritas.pl.

www.gdansk.caritas.pl
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PROJEKTY CARITAS

Klaster

Cz³owiek Caritas

W maju 2016 roku
wystartował projekt
Caritas Archidiecezji
Gdańskiej i Oddziału
Pomorskiego
PFRON, którego celem jest zintegrowanie
pomorskich WarsztaUczestnicy warsztatów strategicznych w Gdyni,
tów Terapii Zajęciowej
fot. Justyna Kołacka
oraz środowiska związanego z ich działalnością. Ta innowacyjna w skali kraju inicjatywa pozwoli na wymianę doświadczeń, skoordynowanie
wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji
głównie wśród Warsztatów Terapii Zajęciowej, zajmujących
się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Dotychczas do projektu przystąpiły 52 instytucje. Wynikiem nawiązanej współpracy była m.in. wystawa prac,
wykonanych przez podopiecznych WTZ, którą można było
oglądać w siedzibie Domu Hospicyjnego Caritas w Sopocie.
W chwili obecnej odpowiadając na potrzeby uczestników projektu organizujemy m.in. warsztaty i szkolenia dla pracowników oraz wolontariuszy pracujących w WTZ. Zainteresowanie
jest ogromne.
Justyna Kołacka

Caritas Archidiecezji Gdańskiej to wiele dzieł, inicjatyw
okazjonalnych i ośrodków wsparcia działających przez
cały rok, to tysiące wydanych posiłków, miliony uśmiechów dzieci podczas wypoczynku, to przedsięwzięcia
skierowane na rzecz człowieka w potrzebie, od jego narodzin, po ostatnie chwile życia.
Wszystkie te dzieła jednak nie realizują się same. Caritas tworzą ludzie, nieraz głęboko zaangażowani nie tylko w wykonywane obowiązki, ale także skupiający się wokół idei mi ło ści mi ło sier nej
wo bec czło wie ka, któ ry zna lazł się w trudnym momencie swojego życia.
Anna Kostusik

Ks. bp Wiesław Szlachetka podczas finału konkursu ekologicznego,
fot. archimum CAG
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Co Mateusz
robi w £apinie?

Mój syn Mateusz choruje na autyzm. Uczęszcza na zajęcia
terapeutyczne w Łapinie od 2014 roku i bardzo je lubi, zwłaszcza masaż.

Dla syna masaż jest „krótki” i chce na nim dłużej zostawać. Zauważyłam, że syn wtedy bardzo się wycisza – co jest bardzo istotne przy jego
częstych stanach pobudzenia. Z dużą ochotą jeździmy na basen, gdzie
Mateusz szczególnie upodobał sobie „czerwoną rurę” – zjeżdżalnię,
z której stale zjeżdża. Równie chętnie uczestniczy w zajęciach indywidualnych z panią Kingą (psycholog) i panią Marleną (terapeutą).
A ja lubię, gdy syn uczestniczy w zajęciach grupowych i spotkaniach
okolicznościowych, na których możemy spotkać się z innymi dziećmi
i rodzicami. Myślę, że terapia w Łapinie dużo daje mojemu dziecku,
gdyż jest wszechstronna, regularna i dostosowana do jego potrzeb.
Mateusz rozwinął się w kontaktach społecznych, stał się bardziej samodzielny i w placówce w Łapinie dobrze się czuje. (Opisane zajęcia odbywają się w ramach realizacji programu „Samodzielni Sprawni”).

Mama Mateusza

Uczestnicy zajęć na basenie, fot. archimum CAG
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WYRÓ¯NIENIA dla podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajêciowej (WTZ)

Dzieła naszych artystów
zostały docenione:
•
Pani Mirela z pracowni
witrażu z WTZ w Krzywmy Kole została laureatką XIV edycji
etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pt.
„Sztuka
Osób
Niepełnosprawnych” organizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, październik 2016 r.
•
Pani Iwona z pracowni
plastycznej oraz pan Józef
z pracowni witrażu z WTZ
w Krzywmy Kole zostali laureatami X edycji konkursu
„Świat Nikiforów”, wrzesień
2016 r.
•
Pan Adrian z WTZ
w Łapinie został wyróżniony
w konkursie pt.: „Co nam
w duszy gra” organizowanym
przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – XIV edycja
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”, wrzesień
2016 r.

Praca Pani Mireli z pracowni w Krzywym Kole

Pani Mirela z Krzywego Koła z nagrodą, fot. Archiwum CAG

„Czterech wspaniałych”
Praca Pana Józka z pracowni w Krzywym Kole

Praca Pani Iwony z pracowni w Krzywym Kole

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

praktyki w Wytwórni Uszczelek „MORPAK”

Czy pamiętacie słynne powiedzenie „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”? To hasło świetnie pasuje do moich „łobuzów”: Rafała, Józka, Mariusza i Marcinka. Z wielką przyjemnością mogłem obserwować, jak pomagali
sobie wzajemnie podczas praktyk, widziałem też ich zapał, zaangażowanie
i radość z wykonanych zadań. Panowie mogli się wykazać podczas pracy
w magazynie przy pakowaniu uszczelek, a także w pracach konserwatorskich
na terenie Starej Papierni. Wkładali w to całe serce i wszystkie siły. Jak malowali ogrodzenie, to farbę można było zobaczyć nawet na ich twarzach. Nie
przerażały ich żadne zadania i żadna praca, nawet ta cięższa i nudniejsza.
Dzięki ich skrupulatności przy zbieraniu kamieni i usuwaniu chwastów udało się założyć łąkę dla „naszych kosiarek” – kózek miniaturek. Nasze kozy
polubił Marcin, który dbał o czystość w ich zagrodzie. Panowie mają wiele
talentów. Dzięki ich pracy przy odzyskiwaniu desek z palet udało się zrobić
ogrodzenie. Mam nadzieję, że Panowie od wiosny znów się u nas pojawią, bo
oprócz pożytecznej pracy wnoszą do załogi firmy MORPAK bardzo dużo
radości.
Paweł Jaworski
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Świetlica

to dobrej zabawy skarbnica

W 19 świetlicach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ubiegłym roku przebywało w sumie 589 dzieci.
Wychowawcy spędzili z nimi około 17 719 godzin na zabawie, nauce i budowaniu relacji.

Świetlica „Słoneczne Wzgórze”
Gdańsk Święty Wojciech
Świetlica „Dobra”
im. bł. A. Kotowskiej
Gdańsk Dolne Miasto
Świetlica „Pod Kasztanem”
Gdańsk Orunia
Ośrodki Wsparcia Dziennego
dla Dzieci i Młodzieży (gm. Żukowo)
Gdańsk Wrzeszcz (koordynacja)
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
im. bł. P.J. Frassatiego
Gdańsk Wrzeszcz
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Sopot

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jak dobrze mieæ
patronkê...

Dnia 8 listopada 2016 roku nasza świetlica „Dobra”
zyskała patronkę – bł. Alicję Kotowską, która od tej
pory czuwa nad nami i naszymi działaniami.
Angelika Umińska

Bł. Alicja Kotowska oczyma dzieci, fot. archimum CAG
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Modlitwa za wstawiennictwem
bł. s. Alicji Kotowskiej

Chryste Zmartwychwstały,
który powołałeś błogosławioną Alicję
na drogę życia zakonnego
i obdarzyłeś wiernością
w pełnieniu przykazania
miłości Boga i bliźniego
spraw,
aby jej męczeńska śmierć
wyjednała nam męstwo
w znoszeniu wszelkich cierpień.
Udziel nam za jej przyczyną łaski,
o którą Cię błagamy (…).
Niech przez wysłuchanie naszej prośby
wzrasta chwała Twoja na ziemi.
Amen..

KRS 0000247280 Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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Wawrzenek do Wawrzenka
W czasie ferii zimowych i letnich wakacji Caritas organizuje wyjazdy kolonijne
dla dzieci z biedniejszych rodzin. Inicjatywa finansowana jest z pieniędzy, zbieranych w okresie świątecznym przy
parafiach Archidiecezji Gdańskiej.
Akcja pod nazwą „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” związana jest z dystrybucją świec, które już od wielu lat
tradycyjnie goszczą na polskich stołach
podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wychowawcami na koloniach są wolontariusze Caritas z uprawnieniami i odpowiednimi kwalifikacjami do opieki nad
dziećmi. Turnusy zimowe trwają tydzień, a wakacyjne – dwa tygodnie.
Dzieci od 7. do 13. roku życia przyjeżdżają na wypoczynek, wcześniej zgłaszając się do swoich parafii. Kolonie
odbywają się w Warzenku.
Kolonie z Caritas to wydarzenia, które
zapadają w pamięci nie tylko dzieciom,
ale i wychowawcom. Wolontariusze starają się tworzyć miłą atmosferę i zapewnić wspaniałe wspomnienia. Wyjazdy są
aktywne i kreatywne. Wśród szerokiej
gammy zajęć, każdy znajdzie coś dla siebie – zajęcia artystyczne, tańce, zabawy
z chustą animacyjną, śpiewanie, granie
na kubeczkach i ukulele, gry zespołowe.
Jedną z ciekawszych zabaw, która zawsze się podoba i mocno angażuje zarówno dzieci, jak i wychowawców jest
gra „Warzenko City”. Jednego dnia
ośrodek zamienia się w stolicę biznesu,
w której każdy mieszkaniec ma do dyspozycji pewną liczbę pieniędzy (w lokalnej walucie zwanej „warzenkami”).
Koloniści zakładają swoje firmy, na
przykład: salon fryzjerski, pokój gier czy
stoisko z obrazami. Równocześnie mogą wydawać swoje „warzenki”, korzysta-

a bêdzie...

jąc z usług innych uczestników gry. Pod
koniec zabawy odbywa się licytacja,
w której można zdobyć ciekawe nagrody. Zabawa uczy dzieci przedsiębiorczości i daje mnóstwo satysfakcji.
Wolontariuszka –
Monika Piepiórka
Warzenko jest dla mnie jak inny świat.
Tutaj znikają problemy życia codziennego zarówno wśród kolonistów, jak i nas
wychowawców. Praca z dziećmi w Warzenku sprawia niesamowitą satysfakcję, a ich roześmiane buzie dają energię
do pracy jeszcze na długo po wyjeździe!
Wychowawca Karol
(znany jako wujek Karol)

nam się podobało i chociaż tęsknimy za
domem, to nie chcemy jeszcze wyjeżdżać i już umawiamy się, żeby przyjechać za rok w takim samym składzie.
Grupa dziewcząt
z zimowiska 2017
Na zdjęciach ferie w Warzenku, 1. turnus w 2017 r.

Bycie wychowawcą na koloniach to odkrywanie i dzieci, i samego siebie. Chcemy przede wszystkim dać im prawdziwe
dzieciństwo, na które każdy zasługuje –
stworzyć świat pełny zabawy i przyjaźni,
bez żadnych trosk, by mogły zapomnieć
o codziennej szarej rzeczywistości.
Wchodząc w ten świat i my o niej zapominamy, dlatego też zawsze dopada nas
„powarzenkowska chandra”, bo wydaje
się nam, jakby tam czas płynął inaczej.
Jakby to był miły sen, z którego właśnie
się obudziliśmy.
Wychowawczyni Olga
(znana jako ciocia Olga)
Warzenko oczami małych:
Najfajniejsze były dyskoteki, tańce, robienie serduszek, pomponów i poduszek dla naszych mam, karaoke,
licytacja, gra „Warzenko City” i dzień talentów. Jedzenie było pyszne! Wszystko
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WOLONTARIAT nie zna granic

Caritas Archidiecezji Gdańsk realizuje projekt Europejski
Wolontariat od 2006 rok. Co roku gościmy wolontariuszy
z różnych krajów. W ciągu tych lat już 111 młodych osób
wspierało nas w „czynieniu dobra”. Były to osoby z krajów takie jak: Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Gruzja, Białoruś,
Ukraina, Portugalia, Armenia, Rumunia, Macedonia, Niemcy, Turcja, Węgry, Łotwa, Czechy, Bułgaria, Finlandia, Islandia oraz Mołdawia.
Gvantsa Jimsheleishvili
Obecnie gościmy 9 wolontariuszy z Hiszpanii, Portugalii,
Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Czym dla nich jest wolontariat ?
Ta mar Ko bu la shvi li, Geo r gia
My volunteering service in Caritas is full of new adventures
and experiances. I feel needed for these children and everyday
I am getting sure that language cant set the limits in relationship.
Moja praca wolontariusza Caritas jest pełna nowych przygód
i doświadczeń. Czuję się potrzebna tym dzieciom i codziennie przekonuję się, że język nie jest żadną przeszkodą.

1 % Tak niewiele? TAK WIELE
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Tat sia na Ni kit si na, Be la rus
Volunteering gives me inspiration and happiness; satisfaction
and the feeling of doing great and important things, that do
matter in life. It also gives a chance to influence and maybe
even change somebody's life, I hope only in a positive way.
Wolontariat daje mi inspirację i szczęście. Zadowolenie i poczucie, że robię wielkie i ważne rzeczy, które liczą się w życiu. Daje również możliwość wpływania, a może nawet
zmieniania czyjegoś życia. Mam nadzieję, że tylko w pozytywny sposób.
Ra qu el Co el ho, Por tu gal
My volunteering is full of new things, everyday.
I am leaning how work better with the children and in team,
integrate with absolutely different cultures. This project helped me to find and accept my personality and use my creativity and my potential in my workplace.
Mój wolontariat jest pełen nowych sytuacji. Codziennie staram
się pracować lepiej z dziećmi oraz w zespole, integrować się
z całkowicie inną kulturą. Ten projekt pomógł mi odnaleźć i zaakceptować moją osobowość, wykorzystać moją kreatywność
i potencjał w moim miejscu pracy.
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CENTRUM WOLONTARIATU

Centrum Wolontariatu to miejsce, w którym niemal 5500 wolontariuszy „Zapala Dobro”. Pracownicy Centrum koordynują między innymi roczną pracę Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych
Zespołów Caritas, przygotowują akcję letnią i zimowiska. Realizują również stałe, coroczne akcje pomocowe takie jak: „Dzień Chorego” (w lutym), „Pola Nadziei” (marzec-kwiecień), „Baranki Wielkanocne”, „Dzień Dziecka” (1 czerwca), „Tak, pomagam!” (2 x do roku, zbiórka
żywności), „Jałmużna Wielkopostna” (skarbonki), „Tornister pełen uśmiechów” (sierpień-wrzesień), „Szkolne ołówki Caritas” (we wrześniu). Koordynują też projekt stypendialny „Skrzydła”,
a w roku 2016 przygotowali akcję „Świąteczne poduszki Caritas”, które 24 grudnia trafiły do
osób samotnych i bezdomnych.

Pedro z Hiszpanii w placówce przy ul. Jesionowej
we Wrzeszczu, fot. archimum CAG

Natallia z Białorusii w Świetlicy Słonczene Wzgórze,
fot. archimum CAG

Mari z Gruzji w Świetlicy Dobrej,
fot. archimum CAG

1. Jak ma na imię dyrektor Caritas
Archidiecezji Gdańskiej?
2. W jakiej miejscowości m.in. CAG
organizuje wakacje i ferie dla dzieci?
3. Zebraliśmy je w grudniu 2016 r.,
było ich 1905 sztuk. Rozdaliśmy je
bezdomnym, chorym i samotnym.
4. Przygotowaliśmy je dla pielgrzymów ŚDM.
5. Skrót od tej nazwy brzmi PZC.
6. W ubiegłym roku obchodziliśmy
Nadzwyczajny Jubileusz…

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać
do dnia 31 maja 2017 roku na adres:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Al. Niepodległości 778, 81- 805 Sopot;
lub na adres e-mail: gdansk@caritas.pl.
Wśród uczestników rozlosujemy nagrody.

KRZY¯ÓWKA
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7. Podczas tej akcji, we wrześniu
rozdaliśmy 1500 wyposażonych
tornistrów.
8. Co rozdawaliśmy w Portach
Caritas pielgrzymom ŚDM?
9. Świetlica ta mieści się przy ul.
Dobrej.
10. Uroczystość, w której brały udział
m.in. Mieszkanki Domu Samotnej
Matki Caritas wraz z papieżem
Franciszkiem w roku 2016.
11. Placówka Caritas Archidiecezji
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Gdańskiej, powstała w sierpniu
2016 r.
12. Dom Caritas dla osób terminalnie
chorych, mieści się w Sopocie.
13. W tej dzielnicy Gdańska mieści się
Dom Samotnej Matki Caritas.
14. Jak nazywa się patron Caritas
Archidiecezji Gdańskiej?
15. Jest ich w naszej Caritas niemalże
5500, pracują bez wynagrodzenia.

www.gdansk.caritas.pl
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