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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
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W ROKU 2013

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności prowadzonej
w specjalistycznych placówkach oraz z podejmowanych dzieł charytatywnych

Sopot, 30 marca 2014 r.

Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć to sprawozdanie jako zobrazowanie działań podejmowanych
w gdańskiej Caritas przez wiele osób: wolontariuszy i współpracowników,
ofiarodawców i darczyńców. Bez tych osób żadne przedsięwzięcie nie
miałoby szansy zaistnieć w pełni. Dziesiątki godzin przepracowanych na
rzecz osób potrzebujących złożyły się na niezwykły kobierzec dobrych
uczynków.
Sprawozdanie to także opis wykorzystania środków otrzymywanych
i pozyskiwanych. Zapewniam, że sposób ich wydatkowania jest zgodny
z wolą ofiarodawców, sponsorów, partnerów.
Pragnę podziękować bardzo serdecznie za wszelkie zaangażowanie
w urzeczywistnianie miłości miłosiernej na ziemi.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie
Ks. Janusz Steć
Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej została powołana dekretem Biskupa Gdańskiego
w dniu 25 kwietnia 1990 r. jako charytatywne ramię Kościoła gdańskiego. W 23. roku
nieprzerwalnej działalności organizacji wsparcie otrzymali m.in.:
 ubodzy: gorące posiłki – obiady (ok. 100 tys.), po 350 osób biorących udział
w uroczystych posiłkach z okazji świąt, odbiorcy artykułów żywnościowych
wydawanych w ramach programu PEAD (ok. 35 500 osób),
 niepełnosprawni: dzieci, młodzież i dorośli, korzystający ze stałych działań
edukacyjnych, rehabilitacji społecznej, zawodowej (ok. 150 osób codziennie)
i zdrowotnej w placówkach specjalistycznych oraz biorący udział w projektach
na ich rzecz (ponad 100 osób),
 dzieci i młodzież korzystające z zajęć w placówkach wsparcia dziennego (ok.
400), biorące udział w wypoczynku zimowym i letnim (ok. 1200), otrzymujące
stypendia (90).
 rodziny nie radzące sobie z problemami oraz samotne matki i oczekujące
dziecka oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci.
Działalność gdańskiej Caritas oparta jest przede wszystkim na prowadzeniu
specjalistycznych placówek rozlokowanych na terenie całej Archidiecezji Gdańskiej.
Miejsca działalności placówek Caritas stają się ośrodkami rozwoju aktywności
społeczności lokalnych, wolontariatu. Tam urzeczywistnia się miłość miłosierna,
w wymiarach korzeniami sięgającymi wyobraźni – wyobraźni miłosierdzia.
Działania podejmowane w 2013 roku realizowały wieloletnią strategię bazując na
trzech rodzajach aktywności:

animacja

formacja

edukacja

•działalność stałych placówek
•inicjowanie i prowadzenie
akcji charytatywnych
• organizowanie
i podejmowanie akcji
humanitarnych

•organizowanie i prowadzenie
dni skupienia, rekolekcji,
Mszy świętych, modlitw,
nabożeństw, szkoleń
i spotkań pracowników,
wolontariuszy Szkolnych Kół
Caritas i Parafialnych
Zespołów Caritas oraz
podopiecznych

•szkolenia i kursy
(wewnętrzne i zewnętrzne),
•udział w konferencjach
i seminariach
• uczestnictwo w gremiach
eksperckich na poziomie
lokalnym i regionalnym
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ZATRUDNIENIE W CARITAS
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zatrudniała w roku 2013 (stan na 31 grudnia) na
podstawie umów o pracę 272 osoby (231 kobiet i 41 mężczyzn). Jako pracodawca
gdańska

Caritas

dawała

zatrudnienie

21

osobom

niepełnosprawnym

oraz

20 emerytom i rencistom.
W wymiarze pełnego etatu zatrudnione było 233 osób, a 39 - w wymiarze niepełnego
etatu.
W roku sprawozdawczym zawarto 368 umów cywilno-prawnych, 44 umowy o dzieło
oraz 21 umów kontraktowych.

Zatrudnienie w CAG w 2013 r. - rodzaje umów
pełen etat
6%
33%

niepełny etat
kontrakty

52%

6%
3%

umowy cywilnoprawne
umowy o dzieło

Terytorialny przekrój zatrudnienia w Caritas Archidiecezji Gdańskiej w roku 2013:
 tereny miejskie - 226 osób (Gdańsk – 90 osób, Sopot – 66, Gdynia – 50, Rumia –
20),
 tereny wiejskie - 46 osoby (Krzywe Koło – 12 osób, Łapino – 12, Trąbki Wielkie
– 19, Minkowice – 3).
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Zatrudnienie w CAG w 2013 r. - miejsca
zatrudnienia
Gdańsk

5%
5%

Sopot

7%1%

Gdynia

33%

7%

Rumia
Krzywe Koło

18%

Łapino

24%

Działalność gdańskiej Caritas wspierało w roku 2013, w różnych formach
wolontariatu, ponad 6280 osób, dzieci, młodzieży i osób dorosłych: Parafialne Zespoły
Caritas – 1020 osób, Szkolne Koła Caritas – 4 890, wolontariat Centrum Wolontariatu –
85 osób, wolontariat placówkowy – 268 osób, wolontariusze European Voluntary
Service – 18 osób.

Wolontariat w CAG w 2013 r.
2% 0%
4%

PZC
16%

SKC
wolont. CW
wolont. placówkowy

78%

EVS
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Centrala Diecezjalna CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
www.gdansk.caritas.pl

e-mail: gdańsk@caritas.pl

Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot

tel. 58/ 555 78 78
fax 58/ 551 57 46

Zarząd CARITAS Archidiecezji Gdańskiej tworzyli:
Ks. Janusz Steć - Dyrektor
Ks. Piotr Brzozowski - Z-ca Dyrektora
Ks. Tomasz Kosewski – Z-ca Dyrektora (od 1 czerwca 2013 r.)
Małgorzata Niemkiewicz - Sekretarz Zarządu
Centrala Diecezjalna CAG podejmowała działania z zakresu:
I.

animacji i koordynacji działań stałych (zakładanie i prowadzenie
placówek specjalistycznych) i akcji (cyklicznych i jednorazowych),

II.

przygotowywania i koordynacji realizacji projektów,

III.

organizowania podstawowych struktur Caritas w postaci Parafialnych
Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas,

IV.

formacji i edukacji pracowników i wolontariuszy,

V.

świadczenia bieżącej pomocy potrzebującym,

VI.

I.

reprezentowania organizacji na zewnątrz.

animacja i koordynacja działań stałych (zakładanie i prowadzenie
placówek specjalistycznych) i akcji (cyklicznych i jednorazowych)

Powoływanie i prowadzenie placówek specjalistycznych jest jednym z podstawowych
zadań Centrali Diecezjalnej. Opis działań w poszczególnych placówkach zamieszczono
w dalszej części sprawozdania. W strukturach Centrali prowadzone są:
- księgowość
- kadry
- dział BHP
- dział pisania projektów
- bezpieczeństwo informacji.
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II.

Przygotowanie i koordynacja realizacji projektów

W roku 2013 gdańska Caritas realizowała projekty współfinansowane ze środków UE –
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu „Młodzież w działaniu” oraz
programu Grundtvig oraz projekt zgłoszony w odpowiedzi na VII konkurs PFRON
(projekty opisane poniżej). Przygotowywała i prowadziła projekty finansowane ze
środków samorządowych i innych wykazanych w załączniku, a realizowanych
w poszczególnych placówkach.
PATROL POKOLENIOWY
W ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Caritas Archidiecezji Gdańskiej i III
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku zrealizowały dwuletni
projekt pt. "Patrol pokoleniowy”. Projekt miał celu przeprowadzenie pozytywnej zmiany
w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Nakierowany był na aktywizację obywateli w sprawach
publicznych z jednoczesnym połączeniem w działaniu ludzi młodych i seniorów.
Projekt zrealizowano w oparciu o młodzież z Centrum Wsparcia dla Dzieci i młodzieży
im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku (Grupa Sparta), uczniów III LO oraz osoby
dorosłe, które zgodziły się działać na rzecz Wrzeszcza. W 2013 r. przeprowadzono
zajęcia z obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz część zajęć
„medialnych”. Ponadto angażując społeczność lokalną, lokalne organizacje pozarządowe
i radnych przeprowadzono 5 mini-projektów:
- Ukwiecenie Wrzeszcza
- Ławki dla Trawki
- Kolorowy Mural
- Mural „Kocham Wrzeszcz”
- Zielony labirynt.
Zwieńczeniem działań projektowych był sierpniowy Piknik rodzinny, który zgromadził
licznie uczestników, pełen był atrakcji i dostarczył wszystkim dużo radości.
Już poprojektowym efektem działań było przygotowanie przez mieszkańców dwóch
wniosków do Budżetu Obywatelskiego miasta Gdańska na rok 2014.
SOPOCKA DRUGA SZANSA – Nasz czas na działanie
Z początkiem roku Młodzieżowa Placówka Wychowawcza w Sopocie rozpoczęła
realizację projektu „Sopocka Druga Szansa - nasz czas na działanie”. Grupę uczestników
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stanowiło 10 osób (2 kobiety i 8 mężczyzn) w wieku od 18 do 24 lat. Młodzi mieszkańcy
Sopotu w wyniku różnych trudności życiowych i niepowodzeń zostali wykluczeni
społecznie, nie ukończyli żadnej szkoły poza gimnazjum. Niektórzy podejmowali próby
powrotu do edukacji, szukali zatrudnienia, niestety – bezskutecznie. Bez pomysłu na
życie pozostawali na utrzymaniu swojej rodziny. Głównym celem projektu było
wzbudzenie motywacji tych osób i chęci do dalszych działań, do pracy nad sobą. Po
zawarciu umowy z Gminą Miasta Sopotu, przystąpili ono do tworzenia Sopockich Błoniterenu rekreacyjnego (m.in. boiska piłkarskie, place zabaw, ścieżki do spacerowania
oraz tereny zielone do organizowania pikników). Jednym z pierwszych zadań
uczestników projektu było dokładne posprzątanie terenów przewidzianych pod prace
ziemne. Zajęcia praktyczne w projekcie realizowano od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 do 14:00, w godzinach późniejszych odbywały się konsultacje indywidualne
u psychologa oraz regularne spotkania z doradcą zawodowym, ponadto raz na dwa
tygodnie grupa spotykała się w ramach Klubu Aktywności (m.in. wspólne wędrówki,
gry, oglądanie filmów, zajęcia kulinarne). Rok pracy z grupą dla 4 osób zakończył się
sukcesem: znalazły zatrudnienie. Pozostałe osoby kontynuują uczestnictwo w projekcie.
Dzięki realizacji projektu młodzi Sopocianie otrzymali szansę na całkowitą odmianę
swojego życia, poprawę społecznego funkcjonowania, zdobycia podstawowych
kwalifikacji zawodowych i spełnienia swoich marzeń.
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA REGION METROPOLITALNY
I NADWIŚLAŃSKI
Od kwietnia 2013 r. gdańska Caritas współrealizuje projekt systemowego wsparcia
ekonomii społecznej w woj. pomorskim poprzez powołanie i prowadzenie Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za
działania edukacyjne w obszarze ekonomii społecznej w ramach tzw. Edukatorni oraz za
Szkołę Menadżerów Ekonomii Społecznej.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie

Gdański Obszar Metropolitalny, pozostałymi partnerami: Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Pracodawcy Pomorza oraz Fundacja Regionalne Centrum Wspierania
i Informacji Organizacji Pozarządowych. Utworzony OWES funkcjonujący pod szyldem
„DOBRA ROBOTA” ma na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie powiatów
starogardzkiego, tczewskiego, gdańskiego, sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego,
nowodworskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego oraz na terenie Gdańska,
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Gdyni i Sopotu. Na terenie wymienionych powiatów właśnie pracownicy Caritas edukatorzy - dbają o dobry klimat dla rozwoju ekonomii społecznej. W ramach projektu
w

Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudniono 6 osób: specjalistę procesu

edukacyjnego, 4 edukatorów oraz pracownika administracyjno – technicznego.
Głównymi

zadaniami

pracowników

Caritas

realizujących

projekt

jest

m.in.:

organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń dot. ekonomii społecznej; prowadzenie
lokalnych działań informacyjnych i motywujących pracowników instytucji lokalnych do
zainteresowania się ekonomią społeczną; utrzymywanie stałego kontaktu z osobami
odpowiedzialnymi za rozwój ekonomii społecznej w powiatach i gminach. Cały projekt
dotyczący ekonomii społecznej w naszym regionie zakłada przyznanie wsparcia na
rozpoczęcie działalności ponad 100 osobom chcących założyć spółdzielnie socjalne. Na
koniec 2013 roku 26 osób otrzymało rekomendację do otrzymania dotacji na założenie
łącznie 4 nowych spółdzielni socjalnych oraz dotrudnienie pracowników do 1
z istniejących spółdzielni socjalnych w Trójmieście.
W 2013 roku odbyły się spotkania powiatowe w 7 powiatach oraz w Trójmieście - każde
spotkanie dedykowane władzom lokalnym z obszaru konkretnego powiatu. Ponadto 2
szkolenia dla pracowników samorządowych (Nowy Dwór Gdański, Gniewino) na temat
wpływu jednostek gminnych na rozwój ekonomii społecznej oraz liczne spotkania
organizowane przez edukatorów. Łącznie w spotkaniach organizowanych w ramach
Edukatorni OWES w 2013 r wzięło udział 591 osób, w tym 383 kobiet.
W ramach projektu Caritas Archidiecezji Gdańskiej zorganizowała Szkołę Menadżerów
Ekonomii Społecznej, na której przyszli przedsiębiorcy kształcili swoje umiejętności
biznesowe. W 2013 r. udział w Szkole rozpoczęło 15 uczestników, z różnymi pomysłami
na utworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy ukończyli część szkoleniową
i odbyli sesje coachingowe.
DRUGA SZANSA GDAŃSKA
Zdobyte doświadczenie, pozytywne efekty projektu oraz zapotrzebowanie społeczne na
tego rodzaju wsparcie spowodowały, że Caritas Archidiecezji Gdańskiej podjęła
inicjatywę realizacji kolejnej edycji projektu, tym razem pod nazwą „Druga Szansa
Gdańska”. Partnerem w realizacji zadania jest Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku,
a współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od

1

września

2013

r.

pracownicy

projektu

podjęli

działania

związane
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z przygotowaniem programu wsparcia dla pierwszej z dwóch grup beneficjentów.
W październiku przeprowadzono rekrutację pierwszej 10-osobowej grypy młodzieży,
którą stanowiły osoby w wieku 15-30 lat, pozostające bez pracy i mieszkające na terenie
Gdańska.

Zrekrutowano

osoby,

które

zamieszkują

tereny

zdegradowane,

są

niepełnosprawne lub znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego młodych
ludzi. Zadanie to realizujemy poprzez podniesienie kompetencji społecznych
i zawodowych uczestników projektu. Działania projektowe oparte są o model „Szkoły
drugiej szansy – wersja polska”. Pracę z uczestnikami podjęła wykwalifikowana kadra
składająca się z coachów, psychologów, doradców zawodowych. Celem nadrzędnym
projektu jest indywidualne kształcenie zawodowe - obejmujące również praktyki dzięki któremu beneficjenci będą mogli podjąć zatrudnienie. W roku 2013 uczestnicy
wzięli udział w warsztatach rozwoju osobistego, w wyniku których odkryli swoje mocne
strony, dostrzegli nowe cele w życiu i nade wszystko zapragnęli ich realizacji. Dzięki
ścisłej współpracy z psychologiem oraz coachami był to także czas, kiedy uczestnicy
odkryli w sobie nowe talenty, co pozwoliło im z większym optymizmem patrzeć
w przyszłość i śmiało przystąpić do realizacji kolejnego etapu projektu. W grudniu
doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty - uczestnicy określili predyspozycje
zawodowe i wypracowali ścieżki realizacji swoich planów. W projekcie w 2013 roku
łączną opieką i wsparciem objęto 10 osób, w tym 5 kobiet.
VOLARE
Od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. gdańska Caritas jako partner uczestniczy
w projekcie pn. VOLARE. VOLunteering Actions for the Reinsertion into Education
(Wolontariat, akcje dla reintegracji przez edukację).
Tematem przewodnim projektu jest nabywanie umiejętności kluczowych dzięki
działalności wolontariackiej. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby młode,
w wieku od 16 do 25 lat o niskich kwalifikacjach, które w niektórych przypadkach zbyt
wcześnie opuściły system edukacyjny.
Dlaczego wolontariat? Wolontariat jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi
edukacji nieformalnej młodych ludzi. Poprzez wolontariat młodzież zdobywa nową
wiedzę, umiejętności i kompetencje. Jeśli dodatkowo nałożyć na to wymiar
międzynarodowy, to młodzi ludzie mają większą szansę zdobyć nowe doświadczenia
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osobiste, poszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się więcej o sobie i rozwijać się.
Celami projektu są:
- wdrożenie projektu pilotażowego w celu promowania wolontariatu jako metody
twórczej do nabycia podstawowych umiejętności w kontekście edukacji nieformalnej,
- praca metodą wolontariatu, jako alternatywnego i innowacyjnego sposobu reintegracji
młodych dorosłych o niskich kwalifikacjach,
- rozwijanie pilotażowego doświadczenia przez sieć europejskich organizacji
związanych z edukacją nieformalną.
W realizację projektu zaangażowanych jest jeszcze sześciu innych partnerów z Europy:
Second Chance School of Gijón City Council (Hiszpania), Doncaster College (Wielka
Brytania), Volkshochschule Aachen (Niemcy), Education, Culture and Sports Department
of Riga City Council (Łotwa), Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale Onlus – Genova
(Włochy), Sheffield City Council (Wielka Brytania).
Projekt realizowany jest w ramach programu Grundtvig, który dotyczy niezawodowej
edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym
obszarze.
EVS (EUREPEAN VOLOUNTARY SERVICE)
Wolontariat Europejski jest programem finansowanym z funduszy europejskich
w ramach Akcji 2 programu „Młodzież w działaniu”. Projekt polega na przyjmowaniu
i wysyłaniu wolontariuszy z i do krajów Europy na kilkumięsieczny wolontariat.
W 2013 gościliśmy w gdańskiej Caritas 18 młodych Europejczyków:
- Oana z Rumunii, Martina z Włoch, Jennifer z Niemiec, Gergely z Węgier, Anahit
z Armenii, Tamar z Gruzji, Aleksei z Białorusi i Alfonso z Hiszpanii, którzy przyjechali do
Polski w roku 2012,
- rozpoczęli swój wolontariat w 2013 roku: Aranka z Węgier, Deniz z Turcji, Ainoa
z Hiszpanii, Volha z Białorusi, Alessandro z Włoch, Gheorghiță z Rumunii, Marijana
z Macedonii, Darejan z Gruzji, Aliaksandr z Białorusi i Katharina z Niemiec.
W roku 2013 gdańska Caritas wysłała także 2 osoby z Polski: Oliwię i Joannę do Włoch.
Wolontariusze EVS w poszczególnych placówkach realizowali swoje autorskie projekty.
Poznawali podopiecznych placówek Caritas z językiem, tradycjami, kulturą, zwyczajami
krajów ich pochodzenia poprzez zabawę, zajęcia kulinarne i artystyczne.
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SAMODZIELNI SPRAWNI
Projekt Samodzielni – Sprawni jest realizowany w ramach 7 konkursu PFRON, jako
projekt wieloletni. Jego realizacja rozpoczęła się z dniem 01 maja 2011 r. a planowane
zakończenie określono na dzień 31 marca 2014 r.
W projekcie, na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnionych było 43 pracowników:
5 specjalistów ds. osób niepełnosprawnych, 5 logopedów, 5 psychologów, 2 trenerów
pływania, 1 masażysta dźwiękiem, 1 koordynator, 1 księgowa, 2 rehabilitantów,
1 socjoterapeuta, 1 pedagog/położna, 1 farmaceuta, 18 terapeutów zajęciowych.
Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania uczestników projektu - osób
niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest w pięciu placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej tj.
1. Centrum Pomocowe im. Św. o. Pio w Gdyni
2. Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie
4. Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole
5. OREW im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich.
W projekcie w roku 2013 wzięło udział 80 osób: 26 dzieci i młodzieży oraz 54 osoby
dorosłe.
Działania projektu wspierało 14 wolontariuszy, którzy towarzyszyli uczestnikom
podczas przejazdów na zajęcia, wycieczek, pomagali trenerom w przygotowaniu zajęć,
dbali o zachowanie ładu i porządku podczas prowadzonych zajęć.
Dla każdego uczestnika opracowany został Indywidualny Plan Działań, w którym
określono cele celu rehabilitacji, wybór treningów rehabilitacyjnych itp.
W ramach projektu prowadzono rehabilitację społeczną (i zawodową), indywidualną
i grupową, rehabilitację medyczną/ruchową oraz rekreację.
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Rehabilitacja społeczna indywidualna dotyczyła głównie sfery samoobsługowej
i skierowana była do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakres
rehabilitacji, z jakiej korzystali uczestnicy został określony w Indywidualnym Planie
Działania opracowanym dla każdego uczestnika. W ramach tej rehabilitacji beneficjenci
korzystali z zajęć socjoterapeutycznych, jak również z terapii psychologicznej i terapii
logopedycznej, masażu dźwiękiem oraz z terapii metodą Weroniki Sherborne.
Rehabilitacja społeczna grupowa miała na celu nabycie umiejętności nawiązywania
i utrzymywania kontaktów społecznych, rozwijanie aktywności i odpowiedzialności za
siebie i innych oraz stymulowała i motywowała do funkcjonowania w oparciu o własne
możliwości.

Treningi

z

jakich

skorzystali

uczestnicy

pomogły

odpowiednio

komunikować się z innymi ludźmi, uczyły umiejętności współżycia w grupie a także
kształtowały postawy lojalności, uczciwości, odpowiedzialności za innych oraz
podstawowych wartości moralnych.
Rehabilitacja medyczna/ruchowa miała na celu przywrócenie uczestnikom w możliwie
wysokim stopniu sprawności organizmu, utraconej z powodu urazu, choroby lub wad
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wrodzonych lub nabytych. Rehabilitacja medyczna stymulowała proces leczenia przede
wszystkim przez aktywność ruchową. Zajęcia odbywały się w sesjach dostosowanych
zarówno pod względem długości jak i intensywności ćwiczeń dostosowanych do
indywidualnych potrzeb uczestników zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji. Część
beneficjentów korzystała z zajęć na basenie.
Rekreacja - doskonalenie sprawności fizycznej,

rekreacja była realizowana m.in.

w postaci gimnastyki, zajęć na basenie, hipoterapii i w wielu innych formach
ogólnorozwojowych, usprawniających, zwiększających kondycję i sprawność fizyczną
osób dotkniętych niepełnosprawnością.

III.

Organizowanie podstawowych struktur Caritas: Parafialnych
Zespołów Caritas (PZC), Szkolnych Kół Caritas (SKC)

informacja o SKC i PC zawarta jest w rozdziale dotyczącym Centrum Wolontariatu CAG

IV.

Formacja i edukacja pracowników i wolontariuszy

Formacja duchowa pracowników, wolontariuszy i podopiecznych realizowana była
poprzez wspólne modlitwy (Anioł Pański – codziennie o 12.00, Apele Jasnogórskie – np.
podczas wypoczynku dzieci i młodzieży, w placówkach opieki całodobowej), Msze
święte (z okazji przypadających świąt kościelnych – w każdej placówce, pierwszych
piątków m-ca – w placówkach i jako pierwszy element spotkań Zarządu Caritas
z Dyrektorami i Kierownikami placówek), nabożeństwa (Majowe – w placówkach, Drogi
Krzyżowe – w placówkach i podczas kolonii dla dzieci i młodzieży). Nową formą
duchowego wsparcia najbardziej potrzebujących – bezdomnych i ubogich – stały się
Msze św. dla ubogich w duchu odprawiane 1 raz w m-cu w Sopocie w par. Gwiazdy
Morza. Do sopockiej stołówki przychodził Ksiądz, u którego osoby bezdomne mogły się
wyspowiadać. W piątek 09.11.2013r. podopieczni Gdańskiej Caritas wzięli udział w VIII
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Bezdomnych Na Jasną Górę, na którą wybrali się wraz
z S. Wacławą i Panią Alicją wolontariuszką.
W 2013 r. rozpoczęto także comiesięczne odprawianie Mszy św. dla i za przyjaciół Domu
Samotnej Matki Caritas w Matemblewie.
W roku 2013 kontynuowano prowadzenie wykładów dla diakonów Gdańskiego
Seminarium Duchownego. W czasie wykładów prezentowano strukturę CAG, zadania,
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które podejmuje oraz wskazywano możliwości pozyskiwania środków na pozasakralną
działalność w parafii.
Szczególnymi zaś wydarzeniami były:
Niedziela

Miłosierdzia

Bożego

-

w

niedzielę

14

kwietnia

obchodzono

święto Miłosierdzia Bożego – patronalne święto Caritas. O godzinie 15.00 procesja
z obrazem Jezusa Miłosiernego przeszła ulicami parafii odmawiając Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Uroczysta Msza Święta została odprawiona w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Wrzeszczu, a przewodniczył jej Dyrektor Caritas
Archidiecezji Gdańskiej – ks. Janusz Steć. W liturgii udział wzięli parafianie, Parafialne
i Szkolne Koła Caritas oraz pracownicy

Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz

z podopiecznymi. Podczas Homilii Dyrektor Caritas, mówił o człowieku miłosiernym,
a w sposób szczególny nawiązywał do modlitwy św. Siostry Faustyny, która miała być
zachętą dla wszystkich do bycia miłosiernym.
Po uroczystej mszy świętej Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprosił wszystkich
przybyłych gości na słodki poczęstunek jakim był odpustowy tort.
Pielgrzymka pracowników do Rzymu. W dniach 8-12 maja pracownicy gdańskiej Caritas
odbyli pielgrzymkę do Rzymu. W czasie pielgrzymki pątnicy nawiedzili grób
Błogosławionego Jana Pawła II, przy którym uczestniczyli w indywidualnej Mszy Św.
W niedzielę zaś uczestniczyli w Mszy św. na Placu św. Piotra połączonej z kanonizacją
błogosławionych: Antoniego Primaldo i Towarzyszy; Laury od Świętej Katarzyny ze
Sieny; Marii Guadalupe García Zavala oraz w modlitwie Anioł Pański z Ojcem św.
Franciszkiem. Ponadto mieli okazję zwiedzenie Bazyliki św. Piotra oraz Muzeów
Watykańskich, Bazyliki Św. Jana na Lateranie, Bazyliki Santa Maria Maggiore, Bazyliki
Św. Pawła za Murami, Colosseum, Forum Romanum, Kapitolu, Piazza Navona, Panteonu,
zobaczyć Fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie.
Święto patrona gdańskiej Caritas – św. Brata Alberta Chmielowskiego 17 czerwca
przypada jego wspomnienie, uroczystości odpustowe w Parafii pw. Św. Brata Alberta
rozpoczęły się Mszą św. jubileuszową, an którą przybyło wielu pracowników wraz
z podopiecznymi Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Każda placówka wyznaczyła swojego
podopiecznego do aktywnego udziału we Mszy Świętej (czytanie, modlitwa wiernych,
15

niesienie darów). Pod koniec Mszy nastąpiło symboliczne przekazanie Parafialnym
Zespołom Caritas plecaków - w ramach akcji "Tornister pełen uśmiechów". Uroczystość
zakończyło spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu przy bigosie, kawie i cieście.
Dzień skupienia pracowników CARITAS. W listopadzie pracownicy gdańskiej CARITAS
odbyli swój doroczny dzień skupienia. Spotkanie odbyło się w Gdyni u oo.
Franciszkanów. Prowadzenia dnia skupienia podjął się Ks. dr Piotr Szeląg. Tematyka
Dnia skupienia koncentrowała się na postaci św. Franciszka z Asyżu. Przebieg
obejmował konferencję, modlitwę różańcową, adorację Najświętszego Sakramentu oraz
Mszę Świętą. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali MISERICORDYNĘ – „lek”
wymyślony przez jednego z gdańskich seminarzystów.
Spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

odbyło się

w Refektarzu pocysterskim na terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego. Na
początku zaproszono zebranych do obejrzenia przedstawienia pt. „Tym słowem nad
słowo Życie” grupy teatralnej Nazaret, pracowników i podopiecznych Caritas. Po
koncercie Ks. Janusz Steć złożył sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń minionego
roku wymienił wyróżnienia i nagrody, jakie CAG otrzymała w roku 2013.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie Nagrody Dyrektora CAG - Pracownik Roku
2013, laureatką została Marta Szulc – kierowniczka Centrum Caritas Na Dolnej.
Kolejnym

punktem

uroczystego

spotkania

było

odczytanie

Ewangelii

i błogosławieństwo opłatka. JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, po poświęceniu opłatka
zwrócił się do zebranych pracowników. Po serdecznych życzeniach nastąpiło wspólne
spożywanie wieczerzy.

V.

Świadczenie doraźnej pomocy osobom potrzebującym

Kuchnia dla ubogich im. św. Alberta Chmielowskiego (w budynku Centrali Diecezjalnej)
wydawała nieodpłatne posiłki osobom ubogim, bezdomnym i potrzebującym. Ponadto
organizowała świąteczne spotkania (ok. 350 osób każde, Wielkanoc i Boże Narodzenie).
Personel stanowiło 5 osób zatrudnionych w łącznym wymiarze 5 etatów.
Jadłodajnia czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00, w okresie
silnych mrozów – także w soboty i niedziele. Przygotowała i wydawała dziennie około
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250 – 300 posiłków obiadowych dwudaniowych, w tym 35 dowożonych do domów
osób, które nie mogły dotrzeć do stołówki. W skali roku wydano ok. 74 000 tys.
obiadów.
Łaźnia dla osób bezdomnych i ubogich (w budynku Centrali Diecezjalnej) umożliwiała
skorzystanie z kąpieli osobom bezdomnym i mieszkającym w tzw. „starym
budownictwie” – w lokalach bez łazienek.
Łaźnia czynna była w godz. 8.00 – 11.00, w poniedziałki dla kobiet, a we wtorki i piątki
dla mężczyzn. W łaźni można się wykąpać i przebrać w czyste ubrania. W roku 2013
mężczyźni skorzystali z 3300 kąpieli.
Magazyn PAED (ul. Kliniczna 2a, 80-402 Gdańsk) – Główną działalnością placówki jest
dystrybucja artykułów żywnościowych do placówek zajmujących się bezpośrednią
pomocą najuboższym. Działalność ta oparta była o realizację projektu PEAD
„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Umowy na
rok 2013 z Caritas Archidiecezji Gdańskiej podpisało 130 placówek (organizacje
pozarządowe, Parafialne Zespoły Caritas).
W placówce zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 3 etatów.
W asortymencie wydawanych artykułów było mleko, płatki kukurydziane, sery żółte
i topione, mąkę, makaron, herbatniki, kawę zbożową, masło, cukier, kaszę, dania gotowe
i dżemy. Łącznie wydano ok. 1300 ton żywności, a z pomocy skorzystało ponad 35 500
osób z Pomorza.
Zimowy Punkt Interwencyjny – prowadzony po raz czwarty, w dwóch terminach:
styczeń-marzec i listopad – grudzień. Punkt interwencyjny był miejscem, gdzie osoby
bezdomne, osoby zamieszkujące domki działkowe, kanały, altanki, piwnice, klatki
schodowe, pustostany i inne miejsca niemieszkalne, nie chcące skorzystać z noclegowni
czy ogrzewalni mogły spędzić noc – nie narażone na zamarznięcie. Punkt otwierany był,
gdy temperatura wynosiła -5C i więcej.
ZPI działał w 2013 r. przez 35 dni w pierwszym okresie działalności i 4 dni w drugim,
we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 19.00 - 7.00. Podczas pobytu osoby
korzystające z ZPI otrzymywały gorące napoje. Ponadto mogły otrzymać informację,
gdzie szukać pomocy, otrzymywały ulotki informacyjne dotyczące całodobowych
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schronisk i noclegowni na terenie Trójmiasta. Mogli także skorzystać z prysznica oraz
otrzymać ciepłe ubranie.
Pomoc indywidualna. W Centrali Diecezjalnej rozpatrywane były podania wpływające
od osób potrzebujących. Najczęściej zwracano się z prośbą o wsparcie finansowe
i rzeczowe (żywność, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły szkolne). Ze
środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspierano materialnie rodziny
wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety oczekujące narodzin dziecka.
Pomoc w łącznej wysokości ok. 34 000 PLN otrzymało 37 osób. Wsparcie udzielane
także było na mocy zawartej umowy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – pomoc
otrzymało 50 osób, łączna wartość przekroczyła 100 000 PLN.
Pomoc zagraniczna
1. Pomoc dla Liberii – czerwiec – 5 000 $ (ok. 16 000 PLN)
2. Zbiórka na Syrię – październik - 167 548,90 PLN
3. Zbiórka na Filipiny – listopad - 299 121,84 PLN

Fundusz stypendialny – Program SKRZYDŁA
Rok 2013 był

6.

rokiem realizacji

Programu

SKRZYDŁA

- systematycznej

i długotrwałej pomocy finansowej dla uczniów z terenu archidiecezji. W roku
sprawozdawczym stałym wsparciem objętych było 90 uczniów:
- 10 stypendiów finansowanych przez Caritas Polska,
- 30 stypendiów od indywidualnego darczyńcy,
- 50 stypendiów od pojedynczych darczyńców.

VI.

Działalność reprezentacyjna

Działalność reprezentacyjna Centrali CARITAS Archidiecezji Gdańskiej polegała na
uczestniczeniu członków zarządu w konferencjach i seminariach, pracę w lokalnych
i regionalnych radach i gremiach zajmujących się sprawami społecznymi. Członkowie
Zarządu zasiadali w 2013 r. w gremiach typu: Wojewódzka Rada Zatrudnienia
(Dyrektor) i Gdańska Rada Oświatowa (Zastępca), 1 osoba w grupie roboczej
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wypracowującej Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. pomorskim
na lata 2014-20 (Sekretarz). Dwoje przedstawicieli CAG było członkami grupy roboczej
ds. innowacyjności, która pełniła rolę Regionalnej Sieci Tematycznej (RST) dla
Województwa Pomorskiego.

Stałe placówki CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
ul. Fromborska 24
80-389 Gdańsk
tel. 58/ 511 35 00, fax 58/ 511 35 05
Dyrektor: Katarzyna Jasińska

e-mail: centrumjp2@caritas.pl

W ramach Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II zatrudniającego 69 osób na
umowę o pracę, 13 osób na umowę zlecenie i 6 osób w oparciu o kontrakt, w łącznym
wymiarze 66,5 etatu działały:
1. Dom Pomocy Społecznej
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
3. Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej
4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Dom Pomocy Społecznej – świadczył usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające –
zgodnie

z obowiązującym standardem,

w zakresie i formach wynikających

z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Placówka zapewniała całodobową opiekę
osobom w podeszłym wieku polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych oraz
bytowych. W roku 2013 w DPS przebywało 80 osób, w tym 55 kobiet.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – udzielano w nim całodobowej opieki obejmującej
leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniał
im pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zakład przeznaczony jest
głównie dla pacjentów, którzy są w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu
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i mają problemy w samoobsłudze; są samotni, a jednocześnie chorzy, nie wymagają
leczenia szpitalnego, ale równocześnie istnieją przeciwwskazania do samotnego
pozostawienia ich w domu; są osobami przewlekle chorymi wymagającymi przez
pewien czas opieki pielęgnacyjnej połączonej z leczeniem i rehabilitacją; placówka
dysponuje 40 miejscami; w roku 2013 z ZOL-u skorzystało 113, osób w tym 75 kobiet.
Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej świadczył usługi rehabilitacyjne wykonywane
przez rehabilitantów na zlecenie zatrudnionego w zakładzie lekarza specjalisty
rehabilitacji. W zakresie usług świadczonych przez Zakład Rehabilitacji wykonywano
fizykoterapię - zabiegi laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, zabiegi z zakresu
światłoleczenia

i

krioterapii,

kinezyterapia

-

ćwiczenia

według

metod

neurofizjologicznych, terapii manualnej, ćwiczenia ogólnorozwojowe i indywidualne,
masaż - leczniczy, drenaż limfatyczny.
W roku 2013 z wizyt u lekarza skorzystało 1 459 osób, u lekarza rehabilitanta
skorzystało 2608 osób, wykonano 89 414 zabiegów rehabilitacyjnych.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - w ramach wypożyczalni oferujemy: łóżka
szpitalne sterowane pilotem, łóżka hydrauliczne, koncentratory tlenu oraz ssaki
medyczne. W roku sprawozdawczym zawarto 41 umów na wypożyczenie sprzętu.

Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
ul. Jęczmienna 8
81-089 Gdynia
tel. 58/ 667 81 83, fax 58/ 667 81 85
Dyrektor: Marek Szymański
W Centrum Pomocowym

e-mail: centrum.o.pio@caritas.pl

Caritas im. Św. Ojca Pio na dzień 31 grudnia 2013r.

zatrudnionych było 51 osób, w tym 6 osób na ½ etatu, 2 osoby na ¾ etatu i 1 osoba na
0,6 etatu.
W ramach Centrum działały:
1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
2. Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
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3. Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej
4. Warsztat Terapii Zajęciowej
5. Projekt „Warto być”
6. Projekt „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych”
7. Projekt „Samodzielni-Sprawni”
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy – osoby objęte opieką w ZOL to chorzy między 22 a 95
rokiem życia. Do ZOL przyjmowano pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz
pacjentów po urazach i zabiegach chirurgicznych, którzy przebyli ostrą fazę leczenia
szpitalnego, z ukończonym procesem diagnozowania, leczenia operacyjnego lub
intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagali dalszej hospitalizacji. Dla
wszystkich pacjentów ZOL realizował całodobową świadczenia leczniczo-pielęgnacyjne.
Bezpośrednią opiekę nad pacjentami sprawowała wykwalifikowana kadra lekarzy,
pielęgniarek i opiekunów. W ramach świadczonych usług medycznych pacjentom
zapewniano opiekę lekarską (specjalizacje – wg potrzeb). Ponadto pomoc zespołu
terapeutycznego, w tym rehabilitanta, psychologa, logopedy i terapeuty zajęciowego,
wolontariuszy oraz praktykantów szkół wyższych.
W oddziale ZOL odbywały się zajęcia praktyczne dla studentów kierunku
pielęgniarstwo, fizjoterapia.
W 2012 r. ZOL dysponował 25 miejscami, w ciągu roku z pomocy skorzystało łącznie
121 osób, w tym 60 kobiet.
Stacjonarny

Oddział

ogólnoustrojowej

Rehabilitacji

w warunkach

Ogólnoustrojowej

stacjonarnych

była

-

celem

rehabilitacji

kompleksowa

rehabilitacja

pacjentów, których stan kliniczny nie pozwalał na rehabilitację w warunkach
ambulatoryjnych. Oddział Rehabilitacji w Gdyni dysponował 26 miejscami, a po 1 lipca
2013 r. - 16 miejscami. Na Oddział przyjmowani byli pacjenci rokujący poprawę stanu
funkcjonalnego: po urazach, po zabiegach operacyjnych, jak również z zaostrzeniami
chorób

przewlekłych

powodujących

dysfunkcję

narządu

ruchu

w stopniu

ograniczającym możliwość rehabilitacji ambulatoryjnej, którzy jednocześnie wymagali
innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
W roku 2013 z opieki na Oddziale skorzystało 222 osób, w tym 162 kobiet. Codziennie
wykonywano ok. 110 zabiegów, ponad 30 000 w skali roku.
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Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej - z usług zakładu korzystali mieszkańcy
Trójmiasta i okolic. Gabinety zakładu wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt
fizykoterapeutyczny

do

wykonywania

zabiegów

z

zakresu

światłolecznictwa,

magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii, krioterapii, masażu leczniczego. Zakład
posiada salę do kinezyterapii wyposażoną w urządzenia UGUL służące do ćwiczeń
bloczkowo-ciężarkowych, rotory oraz step i urządzenie Terapimaster. Prowadzone są
ćwiczenia zespołowe dla pacjentów ze schorzeniami bólowymi kręgosłupa. Ponadto
posiadamy wysokiej klasy urządzenie do terapii falami uderzeniowymi, a wszystkie
zabiegi krioterapii wykonywane są przy pomocy oparów ciekłego azotu.
Placówka jest bazą dydaktyczną dla studentów fizjoterapii
Z usług Rehabilitacji Ambulatoryjnej skorzystało w 2013 r. 1359 osób, w tym 981 kobiet.
Codziennie wykonywano ok. 420 zabiegów, czyli ponad 100.000 w skali roku
Warsztat Terapii Zajęciowej – Uczestnicy WTZ brali udział w rehabilitacji zawodowej
i społecznej prowadzonej przez instruktorów terapii zajęciowej oraz psychologa, który
poza zajęciami grupowymi prowadził również terapię indywidualną. Dodatkowo,
w ramach

działalności

ogólno

usprawniającej

prowadzona

była

indywidualna

rehabilitacja ruchowa. Wszyscy uczestnicy korzystali również z ogólnorozwojowej
gimnastyki grupowej.
Zajęcia odbywały się pięć dni w tygodniu po siedem godzin, w pracowniach:
 arteterapii – występy teatralne („Latarnik”), skecze kabaretowe, „Jasełka”,
wykonywanie prac manualnych,
 dekoratorsko - gospodarcza – nabywanie i doskonalenie umiejętności
przydatnych w codziennym, samodzielnym życiu, np. przygotowanie posiłków,
obsługa urządzeń gospodarstwa domowego oraz zajęcia dot. estetyzacji
pomieszczeń i drobne prace dekoratorskie,
 plastyczna – rozwijanie umiejętności artystycznych przez wykonywanie prac
plastycznych:. obrazów, plakatów informacyjnych, form przestrzennych oraz
ikon z wykorzystaniem techniki decoupage,
 tkacko - rymarska – wyszywanie i wyklejanie podobrazi wełną, tworzenie
wyrobów użytkowych i ozdób ze skóry.
W 2013 roku w warsztatach kontynuowana była aktywizacja zawodowa uczestników.
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Dzięki tym praktykom uczestnicy mieli możliwość zorientowania się na czym polega
samodzielna praca, do której są w czasie zajęć przygotowywani. Podopieczni brali udział
w szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach w zakładach pracy na rynku
otwartym. Uczestniczyli również w kilku projektach zewnętrznych, których celem było
wspieranie osób niepełnosprawnych chcących podjąć zatrudnienie. Efektem działalności
warsztatowej było podjęcie pełnoetatowej pracy na rynku otwartym przez jednego
uczestnika.
W ramach zajęć uspołeczniających i integrujących m.in. organizowano wycieczki:
kilkudniowa do Ciechocinka i Torunia, do Rynu, a w ramach współpracy z gdyńskim
PTTK – jednodniowe wycieczki i rajdy. Dla całego warsztatu zorganizowano szkolenia z
udzielania pierwszej pomocy poprowadzone przez zawodowego ratownika Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni, a dwoje uczestników uczęszczało na kurs komputerowy.
Bardzo dużo uwagi Rada Programowa warsztatu poświęciła relacjom z rodzicami
i opiekunami w celu uświadomienia ogromnego wpływu wzajemnej współpracy na
rozwój uczestników.
W zajęciach WTZ w 2013 r. uczestniczyło 29 osób, w tym 12 kobiet.
Projekt „Warto Być - grupy wsparcia dla osób z choroba otępienną” - pomocą objęto 34
osoby, w tym 27 kobiet. W trakcie roku odbyły się 3 imprezy integracyjne dla
uczestników. Na uczestnika przypadło średnio 100 h wsparcia.
Projekt „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych” - udział wzięło 25
osób, w tym 19 kobiet. Na uczestnika przypadało 30 h wsparcia.

Centrum im. św. s. Faustyny
ul. Ks. Lucjana Gierosa 8 a
84-230 Rumia
tel./fax 58/ 671 48 30
Dyrektor: Marzena Pałubicka

e-mail: rumia@caritas.pl

W ramach Centrum im. św. s. Faustyny zatrudniającego 20 osób (18 –pełny etat i 2 – ½
etatu) działały:
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1. Warsztat Terapii Zajęciowej
2. Dom Dziennego Pobytu
3. Jadłodajnia
Warsztat Terapii Zajęciowej realizował zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności. Uczestnikami
warsztatu są osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Terapia zajęciowa i rehabilitacja społeczno-zawodowa odbywała się w 8 pracowniach
terapeutycznych:
 pracownia rozwijania twórczości artystycznej, teatralna - to koncentracja na
sztukę, celem pracowni jest ukształtowanie człowieka twórczego, wrażliwego
na świat idei, świadomego w świecie wartości, rozwijającego własny potencjał
twórczy;
 pracownia plastyczna - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, usprawnianie
manualne;
 kuchnia dydaktyczna - zajęcia przysposabiające do życia i kontynuowanie
zdobytych doświadczeń praktycznych;
 pracownia krawiecka - rozwój manualny poprzez nowe techniki szycia ręcznego
i maszynowego;
 pracownia wikliniarska - utrwalanie i doskonalenie zdobytych umiejętności
plecionkarskich;
 pracownia tkacka - rozwój manualny, wyobraźnia plastyczna poprzez tkanie
gobelinów, wyszywanie;
 galanteria papiernicza - kontynuacja prac graficznych, produkcja papieru
czerpanego;
 pracownia przyrodniczo – gospodarcza - rozwija kolejne umiejętności związane
z opieką nad zwierzętami, pielęgnacja roślin, działania porządkowe w placówce
i wokół budynku.
W zajęciach w WTZ korzystało 40 osób, w tym 15 kobiet. Średnio 1 uczestnik WTZ
w roku 2013 otrzymał 1610 godzin wsparcia.
W Domu Dziennego Pobytu aktywizowano osoby starsze, mieszkańców Rumi,
zazwyczaj osoby samotne, w wieku 58-92 lata. Działania aktywizujące obejmowały sferę
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intelektualną i fizyczną. Gimnastyka usprawniająca codzienna, zajęcia rehabilitacyjne
mające na celu podniesienie ogólnej sprawności i wydolności ustroju, kształtowanie
prawidłowej postawy ciała, koordynacji ruchowej, nawyków płynności ruchu,
zachowania lub poprawy zakresu ruchów w stawach, siły i wytrzymałości mięśniowej.
Z zajęć Domu korzystały 32 osoby: 6 mężczyzn i 26 kobiet.
Jadłodajnia - kuchnia Centrum przygotowywała posiłki dla podopiecznych swojego
domu, a także dla mieszkańców Pomocowego Centrum Caritas im. Ojca Pio oraz dla
mieszkańców Rumi. W 2013 roku wydano 24 200 posiłków.

Centrum CARITAS im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
Krzywe Koło 36
83-022 Suchy Dąb
tel./fax 58/ 692 71 13
Dyrektor: Elżbieta Kacynel - Rendzio

e-mail: krzywekolo@caritas.pl

W Centrum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty zatrudnionych było 13 osób. W ramach
Centrum prowadzono:
1. Środowiskowy Dom Pomocy
2. Warsztat Terapii Zajęciowej
Środowiskowy Dom Pomocy - jako ośrodek wsparcia dziennego typu B w swojej
działalności realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia
społecznego 10 osobom z upośledzeniem umysłowym, w tym 4 kobietom.
Działania zmierzały

do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do

prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia - na miarę jej indywidualnych możliwości. Środowiskowy Dom Samopomocy
realizował

różnorodne

treningi,

np.

trening

umiejętności

społecznych

i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening orientacji
w czasie, trening orientacji w najbliższym środowisku oraz w terenie.
Średnia frekwencja uczestników w roku sprawozdawczym wynosiła - 83,5 %.
Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach ŚDS przełamano bariery uzależniające
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osoby niepełnosprawne od osób trzecich: psychologiczne, fizyczne, społeczne,
komunikacyjne, mentalne. Poza tym nastąpił wzrost samooceny, samodzielności oraz
umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.
Warsztat Terapii Zajęciowej
Głównym celem działalności WTZ była rehabilitacja społeczno - zawodowa 25 osób
z upośledzeniem umysłowym (12 kobiet i 13 mężczyzn).
Treningi funkcjonowania w życiu codziennym, jako bardzo ważny element rehabilitacji
społecznej i zawodowej prowadzone były stale i systematycznie w codziennej pracy
terapeutycznej. Dzięki nim zwiększona została samodzielność i zaradność u 20
uczestników, nastąpił wzrost aktywności życiowej u 15 osób, nastąpiło zwiększenie
poczucia pewności siebie u 15 osób.
Każdy z uczestników WTZ otrzymał średnio 1600 godziny wsparcia. Podczas zajęć
w pięciu pracowniach (tkacko-wikliniarska, galanterii papierniczej, plastyczna, witrażu,
kuchnia dydaktyczna) powstało ok. 1300 prac.
Poza terapią zajęciową szczególny nacisk w pracy WTZ kładziono na aktywizację
zawodową uczestników. W ramach tych działań prowadzono indywidualne konsultacje
z psychologiem, zdobywali wiedzę i umiejętności sprzyjające podjęciu zatrudnienia
w przyszłości. Wg stanu na koniec roku 5 osób było przygotowanych do podjęcia
zatrudnienia.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Łapino, ul. Sienkiewicza 50
83 - 050 Kolbudy
tel./fax 58/ 682 69 31
Kierownik: Aldona Mionskowska

e-mail: lapino@caritas.pl

W Warsztacie w Łapinie zatrudnionych było w 2013 r. 10 osób, a działalnością objęto 25
osób

niepełnosprawnych:

9

kobiet

i

16

mężczyzn.

Rehabilitacja

osób

niepełnosprawnych odbywała się w 5 pracowniach (ceramiczna, plastyczna, stolarska,
witrażu, kuchnia dydaktyczna) obejmowała rehabilitację zawodową, społeczną
i ruchową, terapię psychologiczną oraz trening ekonomiczny.
W ramach rehabilitacji zawodowej odbywała się praktyka zawodowa w sklepie
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spożywczym oraz na terenie placówki. Jeden z uczestników warsztatu podjął pracę
zawodową.
Dla zwiększenia szans na zatrudnienie każda pracownia terapeutyczna założyła swój
adres mailowy, co spowodowało zwiększenie zainteresowania i umiejętności
posługiwania się internetem wśród uczestników. Na adresy mailowe kierownik
przesyłał informacje o konkursach, zaproszeniach itp. Uczestnicy danych pracowni
przesyłali do siebie maile.
Każdy z uczestników WTZ otrzymał średnio 1600 godziny wsparcia. W WTZ w Łapinie
w ciągu roku powstało ok. 1120 prac, które sprzedawano m.in. na kiermaszach: w UG
w Kolbudach, w budynku Starostwa Gdańskiego, w Galerii Bałtyckiej, w SP na Morenie,
w Kościele św. Jana w Gdańsku, na Jarmarku Dominikańskim.
W warsztacie została powołana Rada Uczestników, której zadaniem jest m.in.
reprezentowanie interesów uczestników w kontaktach z Kierownikiem i Radą
Programową, inicjowanie i realizowanie własnych przedsięwzięć na rzecz społeczności
warsztatu, zachęcanie uczestników do wszelkich form aktywności np. poprzez udział
w dodatkowych zajęciach terapeutycznych, dyżurach etc.

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej
ul. Jesionowa 6
80-261 Gdańsk
Kierujący: Ks. Piotr Brzozowski

tel. 58/ 345 47 18

fax 58/ 345 47 09

Koordynator SKC: Karolina Lewandowska

e-mail: skc.gdansk@caritas.pl,

Koordynator PZC: Alicja Szostek

aszostek@caritas.pl

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudniało w 2013 roku 3 osoby.
W Centrum Wolontariatu realizowano następujące działania:
- współpracowano z koordynatorami wolontariatu w poszczególnych placówkach –
wsparcie osób zajmujących się wolontariatem przyplacówkowym
- wspierano rozwój wolontariuszy Akcji Letniej
studenci i licealiście starszych klas uczestniczyli w całorocznych przygotowaniach do
lepszego pełnienia roli wychowawców na organizowanych przez Caritas wyjazdach: raz
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w miesiącu wspólnie gotowali (integracja), raz w miesiącu uczyli się nowych metod
i technik pracy (Szkoła Wychowawców) i raz w miesiącu uczyli się czegoś praktycznego
(Warsztaty składkowe)
- przygotowano i przeprowadzono Akcję Letnią i Zimowiska – sprawy formalne (karty
zgłoszeniowe, rejestracja, kadra, plan wydarzeń, ewaluacja, zadbanie o dzieci i ich
potrzeby po turnusach – informacje do rodziców, szkół, Parafialnych Zespołów Caritas),
z wypoczynku skorzystało ponad 800 dzieci i młodzieży
wypoczynek dzieci i młodzieży

liczba osób

ferie zimowe 2013 (2 turnusy po 96 dzieci)

192

kolonie letnie (4 turnusy po 96 dzieci)

384

obozy wędrowne (2 obozy po 75 dzieci)

150

spływy kajakowe (5 spływów po 15 uczestników)

75
801

- koordynowano powstawanie i działalność Szkolnych Kół Caritas
Centrum Wolontariatu realizowało formację duchową, prowadziło kursy i szkolenia,
które pozwalały członkom SKC na zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. CW
koordynowało współpracę SKC z placówkami Caritas, a także z podmiotami
zewnętrznymi: szpitalami, placówkami wychowawczymi, centrami handlowymi (zbiórki
m.in. żywności, artykułów szkolnych).
Stan na 31 grudnia 2013 r.
liczba SKC

liczba uczniów w SKC

SP

SP

Gimn

Gimn

ZS

ZS

LO

LO
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rodzaj szkoły

liczba SKC

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Zespół Szkół
Liceum Ogólnokształcące

40
46
37
39
162

liczba wolontariuszy
w SKC
1000
1410
2210
270
4890

- koordynowano powstawanie i działania Parafialnych Zespołów Caritas
Parafialne Zespoły Caritas stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Caritas.
Zadaniem PZC jest:
- koordynacja działalności charytatywnej na terenie parafii,
- wspieranie działalności Caritas diecezjalnej poprzez włączanie się w akcje
wspólne.
W 2013 głównym zadaniem koordynatora PZC była kontynuacja działań związanych z:
- integracją środowiska PZC na poziomie diecezji,
- formacją członków PZC,
- podnoszeniem kwalifikacji członków PZC do niesienia pomocy osobom
potrzebującym,
- podejmowaniem akcji pomocowych
- wspieraniem budowania powiązań i rozwijania współpracy pomiędzy
członkami PZC oraz wolontariuszami SKC działającymi na tym samym terenie,
- usprawnianiem systemu komunikacji pomiędzy Centrum Wolontariatu z PZC,
- uaktualnianiem bazy danych PZC,
- uzupełnianiem dokumentacji PZC.
Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w strukturach gdańskiej Caritas istniało 105
Parafialnych Zespołów Caritas, w których działało ok. 1020 wolontariuszy – w tym ok.
870 kobiet i ok. 150 mężczyzn.
- realizowano projekt RAZEM MAMY WIĘCEJ - od października 2012 do kwietnia 2013
realizowało projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach polityki senioralnej. 10 zespołów międzypokoleniowych (PZC i SKC) w 10
miejscowościach podejmowało działania na rzecz osób 60+.
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- podejmowano i realizowano w oparciu o wolontariuszy SKC i PZC cykliczne
i jednorazowe akcje pomocowe, takie jak:
TAK, POMAGAM! - zbiórka żywności przed świętami Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia.
MARZEC: 60 sklepów – 853 wolontariuszy – 10 750 kg artykułów żywnościowych =
5 100 osób obdarowanych
GRUDZIEŃ: 89 sklepów – 820 wolontariuszy – 13 278 kg artykułow żywnosciowych =
7 300 osób obdarowanych
TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW akcja polegająca na angażowaniu wspólnot
parafialnych do pomocy dzieciom i młodzieży w przygotowaniu do nowego roku
szkolnego; akcja prowadzona po raz 3, udział wzięło 60 parafii z terenu całej
archidiecezji, ponad 2 tys. dzieci i młodzieży otrzymały wyposażone plecak
SZKOLNE OŁÓWKI CARITAS - zbiórka przyborów szkolnych w hipermarketach, w
efekcie akcji przygotowano i przekazano 613 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin
potrzebujących oraz doposażono 20 świetlic.
350 SZALIKÓW POD CHOINKĘ - ideą akcji wymyślonej w Centrum Wolontariatu
Caritas było obdarowanie każdego uczestnika sopockiej caritasowej wigilii dla ubogich,
samotnych i bezdomnych szalikiem przez kogoś zrobionym (ok. 350 osób). Akcja
przerosła oczekiwania – z całej Polski przyszło ponad 1500 szalików!!! Poza sopockimi
potrzebującymi obdarowani zostali uczestnicy innych wigilii dla ubogich: w Gdańsku
(OO. Dominikanie), w Wejherowie (Franciszkanie), Gdynia (Franciszkanie, wigilia
parafialna), Puck (par. pw. Św. Apostołów – Piotra i Pawła).

Podmiot Leczniczy CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Podmiot Leczniczy CARITAS Archidiecezji Gdańskiej realizował kontrakt zawarty
z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmował niżej wymienione formy opieki
medycznej (opisane w innych fragmentach niniejszego sprawozdania):
-

stacjonarną opiekę paliatywną - Hospicjum w Sopocie,

-

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy - Gdańsk i Gdynia,

-

rehabilitację stacjonarną – Gdynia,

-

rehabilitację ambulatoryjną - Gdańsk i Gdynia,

-

pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne - Minkowice, Łapino,
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-

w ramach Ambulatorium Opieki Specjalistycznej – Poradnię Leczenia Bólu
w Sopocie.

Pod koniec 2013 roku Podmiot Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej uzyskał
Certyfikat ISO 9001:2008.

Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa
Al. Niepodległości 632
81-855 Sopot
Dyrektor: Andrzej Urbański (do 31 maja) tel. 58/ 555 19 00, fax 58/ 551 33 77
Ks. Tomasz Kosewski (od 1 czerwca)

e-mail: hospicjumgd@caritas.pl

W Domu Hospicyjnym zatrudniano 31 osób w wymiarze 26,58 etatu, które w roku
sprawozdawczym opiekowały się 213 pacjentami: 105 kobietami i 108 mężczyznami.
W ramach stacjonarnej opieki paliatywnej świadczonej wobec osób w terminalnej fazie
choroby nowotworowej oraz ich rodzin realizowane były następujące zadania:
- całodobowa opieka medyczna
- pełne zabezpieczenie w leki
- leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna)
- leczenie innych objawów somatycznych
- świadczenia pielęgniarskie
- zapobieganie powikłaniom
- rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza hospicjum
- zapewnienie koniecznych konsultacji specjalistycznych
- zapewnienie zleconego transportu
- zaspokajanie potrzeb psychologicznych
- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
- zaspokajanie potrzeb duchowych
- edukacja i poradnictwo zdrowotne
- „opieka wyręczająca” w hospicjum stacjonarnym – przyjmowanie chorych na
określony czas, nie dłuższy niż 10 dni
- opieka nad osieroconymi, wsparcie w żałobie.
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W ramach działalność placówki w społeczności lokalnej kontynuowano współpracę
z samorządem lokalnym, organizowano kulturalne wydarzenia (m.in. koncerty, eventy),
spotkania z uczniami, studentami (m.in. „Lekcje pełne nadziei”),

współpracowano

z hospicjami z Pomorza (m.in. Pola Nadziei przeprowadzone razem przez wszystkie
pomorskie hospicja.)
W listopadzie do Hospicjum dotarł 100 transport z pomocą humanitarną dla
mieszkańców Pomorza. Rainer von Scharpen - były nauczyciel z Maria-Ward-Schule
w Mainz (Niemcy) od 30 lat wspiera Gdańsk i Pomorze. W darach przywoził rozmaite
artykuły: od żywności i odzieży poprzez sprzęt rehabilitacyjny aż po elementy
wyposażenia placówek medycznych.

Gabinety Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych
Minkowice, ul. Żwirowa 4
84-110 Krokowa
tel. 694 485 563, fax 58/ 67 37 222
Kierownik: Magdalena Grabska

e-mail: minkowice@caritas.pl
Łapino, ul. Sienkiewicza 50
83 - 050 Kolbudy
tel. 694 485 562, tel./fax 58/ 683 69 32;

Kierownik: Iwona Skwirowska

W

placówkach

zatrudnionych

e-mail: lapino@caritas.pl

było

łącznie

6

dyplomowanych

pielęgniarek

środowiskowo – rodzinnych: 3 w każdej.
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Zestawienie liczbowe pacjentów i świadczeń wykonanych w roku 2013:
Minkowice

Łapino

7430

7164

(3687 kobiet)

3722 kobiet)

Liczba wizyt łącznie

4481

5332

- świadczenia profilaktyczne: odwiedziny,

922

83

2176

3978

2697

946

1019

1232

564

-

Liczba pacjentów

edukacja, poradnictwo, kontrola leków, wizyty
u noworodków, wizyty patronażowe
- świadczenia diagnostyczne: pomiar RR, cukru,
pobieranie materiału do badań
- świadczenia pielęgnacyjne: opatrunki, toaleta,
kąpiel, toaleta p/odleżynowa, zmiana cewnika,
wymiana sondy żołądkowej, pielęgnacja odleżyn,
zdjęcie szwów, stawianie baniek, płukanie uszu
- świadczenia lecznicze: iniekcje domięśniowe,
iniekcje dożylne, iniekcje podskórne, kroplówki
- świadczenia rehabilitacyjne: ćwiczenia ruchowe,
usprawniające
Każda placówka dysponowała dwoma samochodami, dzięki którymi pielęgniarki
mogły dojechać do każdego pacjenta. Spiesząc z pomocą pielęgniarki pokonały ponad
40 000 km.

Poradnia Leczenia Bólu

ul. Gen. Sikorskiego 2 A
81 – 827 Sopot
tel/58/ 555 18 97

Kierownik: dr Romana Dorota Ługin

e-mail: rlugin@caritas.pl

W poradni zatrudnione były 3 osoby: lekarz - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz Medycyny Paliatywnej, pielęgniarka - Specjalista Opieki Paliatywnej oraz
fizjoterapeuta.
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Poradnia prowadziła działalność leczniczą.
Lekarka udzielała porad lekarskich, wykonywała badania przedmiotowe i podmiotowe
oraz analizowała wyniki badań dodatkowych, zlecała leczenie farmakologiczne,
wykonywała wybrane zabiegi: akupunktura wykonywana przeciwbólowo i procedury
medyczne: blokady różnego rodzaju, ostrzyknięcia punktów spustowych i nerwów.
Pielęgniarka oraz fizjoterapeuta wykonywali zabiegi fizjoterapeutyczne możliwe do
wykonywania w ramach Poradni Przeciwbólowej: TENS, laseroterapia.
W Poradni w 2013 r. wykonano łącznie 6 510 świadczeń (porad i zabiegów, 4 671 –
odbiorcami były kobiety).

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Organizacji Pożytku Publicznego jest wydzieloną
częścią gdańskiej Caritas (Caritas OPP, KRS 0000247280).
Z wpłat z tytułu 1% uzyskano w 2013 r. blisko 350 000 PLN które przeznaczono na:
- dofinansowanie działalność świetlic prowadzonych przez Caritas:
 Centrum Caritas „Na Dolnej”
 Słoneczne Wzgórze
 Pod Kasztanem
 Centrum Wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. P. Frassatiego
 Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
 Świetlice żukowskie
- dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
- dofinansowanie działalności Domu Samotnej Matki Caritas.
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Centrum Caritas „Na Dolnej”

ul. Dolna 4
80-767 Gdańsk
tel. 58/ 302 30 37

Kierownik: Marta Szulc

e-mail: dobraswietlica@caritas.pl

W Centrum w 2013 r. zatrudnionych było 6 osób.
Centrum realizowało zadania w 3 formach organizacyjnych:
1. Świetlica Ucznia

- „Dobra Świetlica”, do której uczęszczało 33 dzieci (19

dziewcząt)
2. Okienko Przedszkolne - „Klub Malucha” - 20 dzieci (w tym 10 dziewczynek)
3. Klub Seniora – „Starsza Młodzież” - 35 osób (24 kobiety ).
W Centrum realizowano 4 rodzaje działalności:
 opiekuńczo-wychowawcza - realizowana poprzez organizację codziennych zajęć
w godzinach 12.00-17.00 - Świetlica ucznia, 7.30-12.00 – Klub malucha, 8.0012.00 - Klub starszej młodzieży,
 profilaktyczna - organizacja zajęć profilaktycznych z psychologiem i specjalistą
od zajęć teatralnych, a dotyczących budowania granic, asertywności, własnych
zasad oraz korygowania zachowań niepożądanych lub niepokojących, warsztaty
teatralne „Świat uczuć”, weekendy profilaktyczne,
 edukacyjna - pomoc w odrabianiu lekcji, identyfikowanie i zmniejszanie
trudności w danych dziedzinach, zajęcia edukacyjne, edukacja przez zabawę,
 dożywianie - poprzez przygotowywane posiłków składających się głównie z
produktów gotowych; organizowane również były zajęcia kulinarne, w których
brali udział wszyscy uczestnicy Centrum Caritas „Na Dolnej”, podczas których
uczyli się gotować, poznawali nowe przepisy i potrawy.
Dzieci ze świetlicy wygrały ogólnopolski konkurs organizowany przez radiową Trojkę –
„Moje wymarzone wakacje” – przygotowały pracę plastyczną, która została wyróżniona.
W nagrodę 10-cioro dzieci wyjechało na 5 dni w góry do hotelu Las.
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Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im bł. Piotra Frassatiego
ul. Jesionowa 6
80-261 Gdańsk
tel. 58/ 345 47 96 fax 58/ 345 47 09
Kierownik: Patrycja Skrzyńska

e-mail: jesionowa@caritas.pl

Centrum Frassatiego zatrudniało 8 osób. Klub Seniora przez cały rok prowadziła
wolontariuszka.
W Centrum zajęcia realizowane były w 4 grupach wiekowych:
1. Radosne Krasnale (dzieci w wieku 3-5 lat)
2. Anielska Kraina (dzieci w wieku 5-10 lat)
3. Sparta (młodzież w wieku 11-19 lat)
4. Klub Seniora (dla osób powyżej 50 r.ż.)
W grupach dziecięcych i młodzieżowej podejmowane były zadania w zakresie
opiekuńczo-

wychowawczym,

reedukacyjnym,

kompensacyjno

-

korekcyjnym,

resocjalizacyjnym, psychologicznym, arteterapii oraz dożywiania dzieci i młodzieży.
Do grupy Radosne Krasnale uczęszczało 13 dzieci (6 dziewczynek). Grupa spotykała
się codziennie i odbywała 4-godzinne zajęcia przedpołudniowe.
W grupie Anielska Kraina opieką objęto 21 dzieci (12 dziewczynek), grupa także
spotykała się codziennie na zajęciach trwających od 4 do 5,5 h.
Sparta to grupa młodzieżowa mająca spotkania popołudniowe – 23 osoby (14
dziewcząt). Część osób z grupy wzięła udział w projekcie Patrol pokoleniowy.
W ramach działań placówki przeprowadzono:
- 274 h terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku 5 - 10 lat
- 72 h arteterapii dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 19 lat
- wydano około 10 000 posiłków.
Centrum systematycznie i ściśle współpracowało z pracownikami socjalnymi,
kuratorami, pedagogami i wychowawcami szkolnymi podopiecznych. Ponadto
całoroczna współpraca wychowawców z rodzicami i opiekunami podopiecznych
zaowocowała efektywniejszym oddziaływaniem w procesie wychowawczym ich dzieci.
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W Klubie Seniora spotykano 3 razy w tygodniu, od 3 do 4 h. Zajęcia od kilku lat prowadzi
wolontariuszka. Seniorzy chętnie spędzali czas razem. W ramach spotkań korzystali z
ciepłych posiłków. W roku 2013 do Klubu uczęszczało 8 Seniorów (5 kobiet). Łącznie
odbyło się ok. 150 dwugodzinnych spotkań.

Świetlica „Pod Kasztanem”
ul. Brzegi 45
80-045 Gdańsk
tel. 58/ 322 54 09
Kierownik: Tomasz Ganczarek

e-mail: kasztanki@caritas.pl

W 2013 r. w świetlicy zatrudniano 5 osób.
W zajęciach wzięło udział 55 osób: dzieci i młodzieży (32 dziewczyny).
Działalność placówki w 2013 roku polegała na:
1. prowadzeniu placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego (świetlica
opiekuńczo -wychowawcza) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych,
najczęściej ubogich, mieszkańców dzielnic: Orunia, Stare Szkoty, Chełm
2. realizacji zajęć dla młodzieży w ramach Klubu Młodzieżowego
3. pomocy konsultacyjne dla rodziców.
Placówka otwarta była codziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia dla dzieci
odbywały się w godzinach 12.00-17.00, dwa razy w tygodniu do 19:00 (zajęcia Klubu
Młodzieżowego). W planie dnia przewidziany był czas na: odrabianie lekcji-naukę
własną, posiłek-podwieczorek; zajęcia grupowe, rozmowy indywidualne, zabawy i gry
indywidualne, warsztaty umiejętności.
Podczas wakacji organizowano wspólny wyjazd na kolonię oraz zajęcia półkolonii.
Pomoc konsultacyjna dla rodziców /współpraca z rodzicami polegała przede wszystkim
na indywidualnych, systematycznych spotkaniach kadry z rodzicami oraz konsultacjach
indywidualnych z psychologiem.
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W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie około 1500 godzin zajęć: 105
artystycznych, 134 arteterapeutycznych i psychologicznych, 156 edukacyjnych
(korepetycje).
Fotografie wykonane przez uczestników w ramach konkursu „Pomniki przyrody
w obiektywie" zostały wyróżnione i pokazane na wernisażu w Kuźni oruńskiej ponadto
zostaną umieszczone w przewodniku „Wędrówki oruńskie – spacer szlakiem oruńskich
pomników przyrody”.

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Słoneczne Wzgórze”
Trakt Świętego Wojciecha 440
80-007 Gdańsk
tel. 58/ 306 56 21, fax 58/ 309 04 48
Kierownik: Sylwia Trzoska – Zimny

e-mail: wzgorze@caritas.pl

W Świetlicy „Słoneczne Wzgórze” w 2013 r. zatrudnione były 3 osoby.
W ramach prowadzonej działalności objęto opieką 37 dzieci (22 dziewczynek), które
korzystały

z zajęć

pedagogicznych,

edukacyjnych,

artystycznych,

sportowo-

rekreacyjnych, integracyjnych. Ponadto realizowano pomoc socjalną i podejmowano
pracę z rodzinami.
Przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 5 godzin dziennie spotykała się
grupa młodsza), natomiast dwa/trzy razy w tygodniu po 2 godziny - grupa starsza).
Grupowe warsztaty psychologiczne realizowano 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla
każdej z grup (co łącznie stanowiło 170 godz. wsparcia tego typu).
W czasie wolnym od nauki organizowano wypoczynek zimowy (półzimowisko) dla 26
osobowej grupy dzieci i młodzieży, wypoczynek letni: półkolonie (26 osób) oraz kolonię
wyjazdową (19 osób). Dla 6 osobowej grupy młodzieżowej zorganizowano kilkudniowy
biwak.
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Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. 58/ 342 27 91
Kierownik: Marcin Bednarz

e-mail: mbednarz@caritas.pl

W placówce zatrudnione były 4 osoby: 2 w wymiarze pełnego etatu i 2 w ramach umów
- zleceń.
Całoroczne wsparcie otrzymały 24 osoby: dzieci i młodzieży (8 dziewcząt).
W ramach zajęć w palcówce organizowano:
- pomoc i wsparcie psychologiczne dla podopiecznych oraz ich rodziców: spotkania
w poradni uzależnień, poradni rodzinnej; „DKF rodzicielski” - filmy dotykające kwestii
wychowawczych, po nich dyskusja prowadzona przez psychologów,
- warsztaty socjoterapeutyczne (2 razy w tygodniu),
- zajęcia artystyczne: plastyczne, krawiectwo, zajęcia w pracowni technicznej,
- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (1 raz w tygodniu), podopieczni wzięli również
udział w dwóch projektach: „Narty – snowboard - łyżwy- sporty zimowe dla każdego”,
„Pływać każdy może”
- zajęcia terenowe
- zajęcia kulinarne w ramach kuchni dydaktycznej (1 raz w tygodniu); w 2013 roku
zapoczątkowano cykl spotkań kulinarnych „Rodzinne gotowanie” - podopieczni wraz
z rodzicami przygotowywali potrawy z różnych stron świata.
- spotkania indywidualne - konsultacje wychowawcy z podopiecznym, rodzicami,
członkami rodziny podopiecznego.
W ramach zajęć młodzież przygotowała i wystawiła Misterium Męki Pańskiej –
plenerowe przedstawienie z udziałem mieszkańców.
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Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Żukowie
14 świetlic na terenie gminy Żukowo
tel. 58/ 345 47 11 fax 58/ 345 47 09
Koordynator - Alicja Szostek

e-mail: aszostek@caritas.pl

W świetlicach prowadzonych na terenie gminy Żukowo pracowały 24 osoby, których
pracę organizowała i nadzorowała 1 koordynatorka.
Zajęcia prowadzone były od końca stycznia do połowy grudnia 2 razy w tygodniu po 3
godziny dla każdej z grup - z wyłączeniem okresu wakacji letnich oraz przerw w roku
szkolnym związanych z feriami zimowymi, świętami itp.
Zajęcia odbywały się w 14 świetlicach, w 21 grupach, w tym 5 socjoterapeutycznych.
W zajęciach uczestniczyło łącznie w ciągu całego roku 304 dzieci (w tym 173
dziewczynki i 111 chłopców). Jednorazowo (w jednym okresie czasu) w świetlicach pod
opieką było 284 dzieci – w tym 60 dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych oraz 224
w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W 2013 roku zajęcia w świetlicach realizowane były w oparciu o program „Bezpiecznie
i zdrowo”, którego celem było m.in. poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników
z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego reagowania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, udzielania pierwszej pomocy, zdrowego
odżywiania się czy negatywnych sutków sięgania po używki.
Każde dziecko/młodzież skorzystało ze 168 godzin zajęć.
W okresie wakacji 70 podopiecznych świetlic wyjechało na obozy wędrowne w góry:
- 40 dzieci w wieku 10-13 lat na obóz w Bieszczady (25 dziewczynek)
- 30 osób w wieku 14-17 lat na obóz w Tatry (20 dziewczynek).
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WYKAZ OŚRODKÓW WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA TERENIE GMINY ŻUKOWO
MIEJSCOWOŚĆ

ADRES ŚWIETLICY

WYCHOWAWCY

BANINO

Parafia p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP,
ul. Lotnicza 30, 80-297 Banino

Agnieszka Beyer (I-VI)
Daria Dunajska (IX-XII)

BORKOWO

Borkowo, ul. Szkolna 38,
83-330 Żukowo

Marzena Koden

CHWASZCZYNO

Parafia p.w. Św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza,
ul. Żeromskiego 1,
80-209 Chwaszczyno

Anna Knoff (I-VI)
Anna Głażewska (IX-XII)

GLINCZ

Małgorzata Pawlak (I-VI)
Ludmiła Stobba (IX-X)
Alicja Siebert (XI-XII)

LEŻNO

Świetlica "Promyczki",
Remiza OSP
Leźno 28, 80-297 Leźno

Paulina Stobba (I–XII)

ŁAPINO

Świetlica Wiejska w Łapinie,
83-331 Przyjaźń

Regina Banaszek

NIESTĘPOWO

Szkoła Podstawowa w
Niestępowie, ul. Raduńska 62,
83-331 Przyjaźń

Joanna Mielewczyk - Pytka

PĘPOWO

Szkoła Podstawowa w Pępowie,
ul. Gdańska 117,
83-330 Pępowo

Izabela Serkowska

PRZYJAŹŃ

Zespół Publicznego Gimnazjum i
Szkoły Podstawowej w Przyjaźni,
ul. Szkolna 2, 83-331 Przyjaźń

Wojciech Mielewczyk
Aneta Cyman

SKRZESZEWO

Szkoła Podstawowa
w Skrzeszewie,
83-331 Przyjaźń

Barbara Miszk
Joanna Kołodzińska (I-VI)
Magdalena Kosater (IX-XII)

SULMIN

Szkoła Podstawowa w Sulminie,
83-331 Przyjaźń

Irena Czaja
Agata Treder
Joanna Mielewczyk – Pytka (I-VI)
Alicja Siebert (IX-XII)

TUCHOM
(od IX 2012)

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu,
ul. Gdyńska 106,
80-209 Chwaszczyno
Widlino, 83-331 Przyjaźń

Aleksandra Jezierska (I-VI)
Alicja Haase (IX-XII)

Świetlica "Arka"
ul. Klasztorna 2,
83-330 Żukowo

Gabriela Noetzel
Bożena Kapica
Halina Bulczak
Małgorzata Pawlak

WIDLINO
ŻUKOWO

Joanna Kołodzińska
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Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
ul. Pasteura 1
83-043 Trąbki Wielkie
tel. 58/ 305 45 22, fax 58/ 305 45 60
Dyrektor: Ks. Bolesław Antoniów

e-mail: trabki@caritas.pl

Centrum Rehabilitacji św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich w 2013 roku
zatrudniało 26 osób. W Centrum prowadzono działalność w ramach:
1.

Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

2. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego – Niepubliczna Placówka

Oświatowa - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie, terapia psychologiczna, logopedyczna i ruchowa
3. Wczesnego Wspomagania Rozwoju - Edukacja rodzin i terapia małych dzieci

zagrożonych niepełnosprawnością
4. Usług opiekuńczych i specjalistycznych

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej oferował:
- kinezyterapię (ćwiczenia indywidualne, w odciążeniu, na przyrządach, korekcyjne,
czynne, czynno-bierne i wspomagane),
- fizykoterapię (magnetoterapia, elektroterapia: galwanizacja, jonoforeza, prądy
diadynamiczne, interferencyjne i TENS, elektrostymulacja, tonoliza; ultradźwięki
i jonoforeza; laseroterapia: skaner i punktowa, krioterapia miejscowa),
- masaże częściowe i całościowe, a także masaż limfatyczny ręczny i przy użyciu
mankietów ciśnieniowych.
W Zakładzie wykonano w 2013 roku 81390 zabiegów, udzielono 1126 porad lekarskich,
opieką objęto 2008 pacjentów.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
 Działalność edukacyjno - terapeutyczna
W Ośrodku działały dwie grupy edukacyjne tzw. „Młodsza” i „Starsza”.
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Uczestnikami grupy młodszej było 4 podopiecznych (12-18 lat) z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym, dwoje ze zdiagnozowanym
autyzmem. Cele edukacyjne realizowane były w oparciu o Indywidualne Programy
Edukacyjno- Terapeutyczne. W grupie starszej (20-22 lata) w zajęciach uczestniczyło 3
wychowanków ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 Działalność rewalidacyjno – wychowawcza
Na

zajęcia

grupowe

uczęszczało

7

podopiecznych

ze

zdiagnozowaną

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (w 2 grupach). W ramach zajęć
indywidualnych uczestniczył podopieczny w wieku 21 lat ze zdiagnozowaną
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, prezentujący zachowania
niepożądane (agresja, autoagresja).


Terapia logopedyczna prowadzona była w blokach 30 minutowych od 1 do 4 razy

w tygodniu dla poszczególnych podopiecznych. Opieką logopedyczną objęto do końca
roku szkolnego 17 dzieci: 8 osób z grup edukacyjnych i 9 osób z grup rewalidacyjnych.


z zajęć terapeutycznych korzystało 19 podopiecznych: 3 podopiecznych z grupy

Duża Edukacja, 5 z grupy Mała Edukacja, 7 z grupy Rewalidacyjno - Wychowawczej oraz
4 dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach

Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Terapia psychologiczna prowadzona była w formie zajęć indywidualnych w blokach 30
minutowych odbywających się 1-2 razy w tygodniu dla każdego wychowanka oraz zajęć
grupowych (60 lub 90 min) dla odpowiednich grup edukacyjnych.
Wczesne wspomaganie rozwoju
W ramach zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju w terapii uczestniczyło 9 dzieci.
Podopieczni zostali objęci pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz
rehabilitacją. Prowadzona była systematyczna współpraca z rodzicami w formie
poradnictwa i wsparcia merytorycznego.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
W okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. realizowane były zajęcia w ramach
Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Terapią objęte zostało jedno dziecko ze
zdiagnozowanym

autyzmem. Zajęcia prowadzili specjaliści: pedagog, logopeda,

psycholog oraz rehabilitant. Terapia prowadzona była w oparciu o elementy terapii
behawioralnej.
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Dom Samotnej Matki Caritas
ul. Matemblewska 67
80-283 Gdańsk
Kierownik:

tel. 58/ 348 03 70, fax 58/ 348 03 70

S. Małgorzata Samuela Ciesielska

e-mail: matemblewo@caritas.pl

Na rzecz Domu pracowało 11 osób: Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego de Saxia, Ksiądz oraz osoby świeckie.
Działalność placówki obejmowała:
- prowadzenie Domu Samotnej Matki Caritas
- całodobowe czuwanie nad „Oknem Życia”
- pomoc doraźną bezdomnym, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym (odzież,
artykuły spożywcze oraz wyprawki dla noworodków); z pomocy tego rodzaju
skorzystało 429 osób.
Placówka zapewniała kobietom w ciąży i matkom z dziećmi do lat 3 całodobową opiekę.
Zaspakajała ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne i religijne. Matki nieletnie
kontynuowały naukę w szkole – w systemie gimnazjalnym lub ponad gimnazjalnym
przygotowując się do konkretnego zawodu.
DSMC w okresie sprawozdawczym stał się schronieniem dla 36 matek i 37 dzieci.
W ciągu roku ochrzczono 12 dzieci, 5 matek przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.
Matemblewskie „Okno Życia” znajdujące się przy DSMC w 2013 r. uratowało 3 dzieci: 2
dziewczynki i 1 chłopca.
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Załączniki do sprawozdania:
 zał. 1. Wykaz szkoleń i konferencji, w których uczestniczyli pracowników
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w roku 2013,
 zał. 2. Wykaz projektów realizowanych w placówkach Caritas w roku 2013,
 zał. 3. Ilościowy wykaz oraz opis pracy wolontariuszy w poszczególnych
placówkach w roku 2013,
 zał. 4. Lista Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie Archidiecezji
Gdańskiej – stan na 31.12.2013r.,
 zał. 5. Sprawozdanie finansowe.
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