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Sopot, 30 marca 2015 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przedkładam to sprawozdanie jako prezentację dzieł realizowanych 

i zrealizowanych w gdańskiej Caritas poprzez pracę i zaangażowanie wielu 

osób: wolontariuszy i współpracowników, ofiarodawców i darczyńców. Bez 

nich żadne przedsięwzięcie nie zaistniałoby w pełnym wymiarze. Tysiące, a 

nawet miliony godzin przepracowanych na rzecz osób potrzebujących 

złożyły się na piękny obraz urzeczywistnianej miłości miłosiernej.  

 

Niniejsze sprawozdanie to także przedstawienie wykorzystania środków 

finansowych, zarówno otrzymywanych, jak i pozyskiwanych.  

Zapewniam, że sposób ich wydatkowania zawsze jest zgodny z wolą 

ofiarodawców, sponsorów, partnerów, a wydatkowaniu ich zawsze 

towarzyszy troska o najlepsze ich wykorzystanie. 

 

Wszystkim zaangażowanym w działalność Caritas – w jakikolwiek sposób 

– składam serdeczne podziękowania i zapewniam o modlitwie.   

 

Z wyrazami szacunku  

 

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 24. roku 

działalności wsparcie otrzymali m.in.: 

 ubodzy i bezdomni: gorące posiłki – obiady (ok. 100 tys.), po 350 osób 

biorących udział w uroczystych posiłkach z okazji świąt,  odbiorcy artykułów 

żywnościowych wydawanych w ramach programu EMBARGO, 

 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 (92), młodzież objęta programami aktywizacji zawodowej (30 

osób),  

 rodziny nie radzące sobie z problemami życia codziennego, matki oczekujące 

dziecka oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci. 

 

Działalność gdańskiej Caritas realizowana jest przede wszystkim poprzez prowadzenie 

specjalistycznych placówek zlokalizowanych na terenie całej Archidiecezji Gdańskiej 

(zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich). Miejsca, w których powstają i działają 

placówki Caritas bardzo szybko stają się ośrodkami aktywności społeczności 

lokalnych, wolontariatu. Tam urzeczywistnia się miłość miłosierna, w wymiarach 

korzeniami sięgającymi „wyobraźni miłosierdzia”.   

 

Działania podejmowane w 2014 roku wpisywały się w wieloletnią strategię bazującą 

na trzech rodzajach aktywności:  
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ZATRUDNIENIE W CARITAS  
 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zatrudniała w roku 2014 (stan na 31 grudnia) na 

podstawie umów o pracę 261 osób (221 kobiet i 40 mężczyzn). Jako pracodawca 

gdańska Caritas dawała zatrudnienie 24 osobom niepełnosprawnym oraz 

18 emerytom i rencistom. W wymiarze pełnego etatu zatrudnionych było 227 osób, 

a 34 - w wymiarze niepełnego etatu.  W roku sprawozdawczym zawarto 291 umów 

cywilno-prawnych, 24 umowy o dzieło oraz 12 umów kontraktowych.   

 

 
 

animacja 

 

•działalność stałych placówek 
•inicjowanie i prowadzenie 

akcji charytatywnych 
• organizowanie                             

i  podejmowanie akcji 
humanitarnych  

formacja 

 

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

edukacja 

 

•szkolenia i kursy 
(wewnętrzne i zewnętrzne),  

•udział w konferencjach             
i seminariach 

• uczestnictwo w gremiach 
eksperckich na poziomie 
lokalnym i regionalnym 

39% 

6% 
2% 

49% 

4% 

Zatrudnienie w CAG w 2014 r. - rodzaj umów 

pełen etat  

niepełny etat 

kontrakty 

umowy cywilno-
prawne 

umowy o dzieło 



5 

 

 

Terytorialny przekrój zatrudnienia w Caritas Archidiecezji Gdańskiej w roku 2014:  

 tereny miejskie - 214 osób (Gdańsk – 92 osoby, Sopot – 54, Gdynia – 48, Rumia – 

20), 

 tereny wiejskie - 47 osób (Krzywe Koło – 12 osób, Łapino – 12, Trąbki Wielkie – 

20, Minkowice – 3).  

 

 

 

 

30 maja 2014 pielęgniarki zatrudnione w gdańskiej Caritas uczestniczyły w Urzędzie 

Marszałkowskim w uroczystym wręczaniu wyróżnień i odznaczeń nadanych przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 

 „Złote czepki” otrzymały: 

Iwona Skwirowska – koordynator pielęgniarek POZ Łapino 

Jolanta Rompska – pielęgniarka Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio 

Danuta Babicz – pielęgniarka oddziałowa Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa 

Dyplomy uznania otrzymały: 

Anna Borowicz-Michalak – pielęgniarka Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II 

Iwona Mrzygłocka – pielęgniarka Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio 

Stanisława Gmur – pielęgniarka Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio 

Mirosława Kobylińska – pielęgniarka Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa 

s. Weronika – pielęgniarka Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa 

s. Samuela – kierownik pielęgniarka Domu Samotnej Matki Caritas 

35% 

21% 

18% 

8% 

4% 
5% 

8% 1% 

Zatrudnienie w CAG w 2014 r. - miejsca  
zatrudnienia 

Gdańsk 

Sopot 

Gdynia 

Rumia 

Krzywe Koło 

Łapino 
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Działalność gdańskiej Caritas wspierało w roku 2014, w różnych formach 

wolontariatu, ponad 6 380 osób, dzieci, młodzieży i osób dorosłych: Parafialne Zespoły 

Caritas – 1 020 osób, Szkolne Koła Caritas – 4 963 osoby, wolontariat Centrum 

Wolontariatu – 85 osób, wolontariat placówkowy – 297 osób, wolontariusze European 

Voluntary Service – 17 osób.  

 

 

 

 

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  

Małgorzata Niemkiewicz - Sekretarz Zarządu 

 

16% 

78% 

1% 

5% 

0% 

Wolontariat w CAG w 2014 r.  

PZC 

SKC 

wolont. CW 

wolont. placówkowy  

EVS 
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Centrala Diecezjalna CAG realizowała działania w obszarze:  

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. reprezentowania organizacji na zewnątrz. 

 

I. 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.  Centrala koordynuje i prowadzi sprawy wykraczające 

poza działalność pojedynczych placówek, są to: księgowość, kadry, BHP, pisanie 

projektów, bezpieczeństwo informacji. 

Opis działań w poszczególnych placówkach zamieszczono w dalszej części 

sprawozdania.  

Nowe dzieło  

10 kwietnia 2014 r w Rumi przy ul. Warszawskiej powstało drugie Okno życia 

w Archidiecezji Gdańskiej. Czuwania przy oknie podjęły się Siostry z Domu Zakonnego 

Zgromadzenia Sióstr Salezjanek. Otwarcie Okna poprzedził Marsz w obronie życia, 

który wyruszył z dolnego kościoła Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożenia Wiernych w Rumi. W programie uroczystości znalazło się także 

przedstawienie „Tym słowem nad słowo Życie” grupy teatralnej Nazaret, pracowników 

i podopiecznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej, które samorządowcy oglądali 

w styczniu 2014 r, a które bezpośrednio przyczyniło się do utworzenia Okna życia. 

Okno jest podpisane, a w samym oknie widnieje piękny witraż z napisem Caritas, obok 

niego zaś widoczne są wizerunki aniołów. 

 

II. Przygotowanie i koordynacja realizacji projektów 

W roku 2014 gdańska Caritas realizowała projekty współfinansowane ze środków UE – 
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, 

programu Erasmus + oraz programu Grundtvig, ponadto projekt dofinansowany ze 

środków PFRON (projekty opisane poniżej). Caritas przygotowywała i prowadziła także 

projekty finansowane ze środków samorządowych i innych wykazanych w załączniku nr 

2, a  realizowanych w poszczególnych placówkach.  

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA REGION METROPOLITALNY 

I NADWIŚLAŃSKI 

Od kwietnia 2013 Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest jednym z partnerów realizujących 

projekt utworzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota 

i rozwoju ekonomii społecznej. Obszar odpowiedzialności Caritas to działania 

edukacyjne w obszarze ekonomii społecznej w ramach tzw. Edukatorni oraz 

prowadzenie Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej.   

W 2014 r. zrealizowano 363 spotkań dotyczących rozwoju ekonomii społecznej na 

terenie 13 powiatów woj. pomorskiego.  W okresie od październik-grudzień 

zorganizowanych zostało 11 spotkań w powiatach: nowodworskim, malborskim, 

kartuskim, puckim, wejherowskim, gdańskim, sztumskim, starogardzkim, kwidzyńskim 

oraz w Gdańsku i w Sopocie. Spotkania poświęcone były utworzeniu forów na rzecz 

wypracowania Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkań określono 

najważniejsze zagadnienia istotne w rozwoju ekonomii społecznej na terenie 

konkretnego powiatu.  Ponadto zorganizowane były 4 szkolenia (Tczew, Malbork, 

Kartuzy i Sopot) z zakresu „Zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego 

w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie oraz o zamówieniach publicznych” oraz szkolenie 

w Sztumie: „Rozwój ekonomii społecznej w gminach”. Ponadto przeprowadzone zostały 

szkolenia w zakresie ekonomii społecznej m.in. dla: mieszkańców gminy Sztutowo,  

pracowników MGOPS Nowy Staw, Pracowników GOPS Stary Targ, Stary Dzierzgoń 

i Mikołajki Pomorskie, doradców PUP w Tczewie, w Malborku, pracowników CIS i WTZ 

na terenie objętym działaniami projektu.  

Edukatorzy, wraz z animatorami OWES, współtworzyli w wielu miejscach targi z okazji 

Powiatowych Dni Przedsiębiorczości organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.   

W ramach projektu OWES, Caritas Archidiecezji Gdańskiej w 2014 r. zorganizowała 

kolejne dwie edycje Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej, w których przyszli 
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przedsiębiorcy społeczni kształcili swoje umiejętności biznesowe. W 2014 roku Szkołę 

rozpoczęło łącznie 33 uczestników (15 osób w ramach II edycji i 18 osób w III edycji), 

z różnymi pomysłami na utworzenie podmiotów ekonomii społecznej, w tym także 

utworzenie spółdzielni socjalnych oraz rozwój organizacji, w których funkcjonują 

poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w tych organizacjach pozarządowych. 

Uczestnicy III edycji ukończyli część szkoleniową i odbyli sesje coachingowe. Na kolejny 

rok (2015) pozostała realizacja praktyk, które są ostatnim elementem zaplanowanym 

w ścieżce rozwoju menadżerów ekonomii społecznej w ramach realizowanej III edycji 

szkoły.  

DRUGA SZANSA GDAŃSKA 

W 2014r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej kontynuowała realizację kolejnej edycji 

projektu „Druga Szansa Gdańska”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem w realizacji zadania był 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Wsparciem zostały objęte dwie grupy 

beneficjentów w wieku 15-30 lat, pozostające bez pracy i mieszkające na terenie 

Gdańska. Zrekrutowano osoby, które zamieszkiwały tereny zdegradowane, były 

niepełnosprawne lub znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

Głównym celem projektu było zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego młodych 

ludzi. Zadanie to realizowane było poprzez podniesienie kompetencji społecznych 

i zawodowych uczestników projektu. Działania projektowe oparte były o model „Szkoły 

Drugiej szansy – wersja polska”. Pracę z uczestnikami podjęła wykwalifikowana kadra 

składająca się z coachów, psychologów, doradców zawodowych. Celem nadrzędnym 

projektu było indywidualne kształcenie zawodowe obejmujące również praktyki, dzięki 

któremu beneficjenci będą mogli podjąć zatrudnienie. Uczestnicy wzięli udział 

w warsztatach rozwoju osobistego, w wyniku których rozpoznali 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 projekcie w 2014 r. opieką 

i wsparciem objęto 20 osób.  
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EVS (EUREPEAN VOLOUNTARY SERVICE)  

Wolontariat Europejski jest programem finansowanym z funduszy europejskich 

w ramach programu „Erasmus +”. Projekt polega na przyjmowaniu i wysyłaniu 

wolontariuszy z i do krajów Europy na kilkumięsieczny wolontariat.  

W 2014 gościliśmy w gdańskiej Caritas 17 młodych wolontariuszy:  

- Ainoa z Hiszpanii, Volha i Aliaksandr z Białorusi, Alessandro z Włoch, Gheorghiță 

z Rumunii, Marijana z Macedonii, Darejan z Gruzji i Katharina z Niemiec, którzy 

przyjechali do Polski w roku 2013, 

-  rozpoczęli swój wolontariat w 2014 roku: Julian z Ukrainy, Volha z Białorusi, Nebosja 

z Macedonii, Angie z Kolumbii, Victor z Ekwadoru, Cihan z Turcji, Antonio z Hiszpanii, 

Gvantsa z Gruzji i Camelia z Rumunii.  

Wolontariusze EVS realizowali w wybranych placówkach Caritas swoje autorskie 

projekty. Poznawali podopiecznych ze swoim językiem, tradycjami, kulturą, zwyczajami 

krajów ich pochodzenia poprzez zabawę, zajęcia kulinarne i artystyczne.  

W roku 2014 gdańska Caritas także koordynowała pobyt 3 młodych Polek 

odbywających swój wolontariat za granicą: Joanny we Włoszech i Ewy i Karoliny na 

Białorusi.  

VOLARE 

W roku 2014 kontynuowano realizację projektu pn. VOLARE. VOLunteering Actions for 

the Reinsertion into Education (finansowany w ramach programu Grundtvig), w którym 

gdańska Caritas jest partnerem (projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 

2015).  

Tematem przewodnim projektu jest nabywanie umiejętności kluczowych dzięki 

działalności wolontariackiej. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby młode, które 

w niektórych przypadkach zbyt wcześnie  porzuciły system edukacyjny. To osoby 

w wieku od 16 do 25 lat o niskich kwalifikacjach. 

W roku 2014 odbyły się dwie wizyty studyjne dla młodzieży. Gospodarzem pierwszego 

spotkania byli Brytyjczycy. W maju młodzież realizowała swój program wolontariacki 

 w Doncaster i Sheffield.  Gospodarzem drugiego spotkania była gdańska Caritas. 

Spotkanie pod nazwą „Prawdziwa podróż - Spotkanie ludzi” odbyło się w dniach 9 - 13 

czerwca i miało na celu umożliwienie uczestnikom doświadczenia, iż mimo różnic 

kulturowych, wiekowych, językowych, mimo ograniczeń kompetencyjnych, 



11 

 

niepełnosprawności gdy robi się coś bezinteresownie dla drugiego człowieka zawsze 

istnieje szansa na porozumienie, to owo „spotkanie”, które ubogaca i zmienia na lepsze. 

W spotkaniu uczestniczyło 47 osób, z czego 29 osób stanowili goście z zagranicy. Ze 

spotkania powstał film, który można obejrzeć na stronie internetowej gdańskiej Caritas.  

W ramach lokalnych aktywności młodzież zdobywała informacje o tym, jak w swoim 

mieście może zaangażować się w wolontariat. Na podstawie zebranych przez młodzież 

danych opracowano dwie publikacje “Discover your city” (Odkryj swoje miasto) 

i "Different volunteering activities and the required capacities” (Różne działania 

wolontariackie oraz wymagane zdolności”.  

JUMP@SCHOOL 

Projekt realizowany jest od 1 maja 2014 r do 30 kwietnia 2017 r. Gdańska Caritas pełni 

rolę partnera wnoszącego swoje doświadczenie w zakresie wdrożenia i rozwoju Modelu 

„Szkoła Drugiej Szansy”. 

Celem projektu „jump@school” jest wypracowanie rekomendacji i wskazówek 

dotyczących interwencji w edukacji i kształceniu zawodowym zapobiegającym 

wczesnemu (przedwczesnemu) opuszczaniu szkół.  

 W realizację projektu oprócz CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zaangażowanych jest 

jeszcze dziewięciu innych partnerów z Europy: 4 partnerzy z Włoch: Regione Autonoma 

della Sardegna (koordynator), CIOFS- Formazione Professionale, IVAL – Italian Institute 

of Evaluation i Finis Terrae; ponadto ZSI – Centre for Social Innovation (Austria), 

Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad 

(Hiszpania), Mardin Provincial Social Studies and Project Management (Turcja), Instytut 

Szkoleniowo-Badawczy Meridium (Polska), MetropolisNet EEIG (Niemcy). 

W 2014 roku odbyły się dwa robocze spotkania partnerskie we Włoszech i w Austrii.  

Efektem spotkań jest opracowanie matrycy logicznej i modelu interwencji, która będzie 

realizowana z początkiem 2016 roku w 6 szkołach (po dwie) we Włoszech, Hiszpanii 

i Turcji, w krajach o najwyższym odsetku młodzieży zbyt wcześnie opuszczającej szkoły. 

Warto podkreślić, iż sam model opracowano na podstawie prawie 50 dobrych praktyk 

zebranych przez Partnerów projektu. Projekt realizowany jest w ramach programu LLL 

(Life Long Learning) – Uczenie się przez całe życie. Program dotyczy niezawodowej 

edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim. Projekt jest 

finansowany przez Komisję Europejską.  
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SOCIAL KEYS 

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + od listopada 2014 r. w partnerstwie 

z instytucjami z Grecji (Hellenic Management Association), Włoch (Scuola Nazionale 

Servizi Foundation i Regione Umbria - Direzione Programmazione - Servizio  Istruzione) 

oraz Belgii (DIESIS COOP).  Projekt dotyczy uznawalności kompetencji (efektów uczenia 

się) pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Zauważono bowiem, że większość 

przedsiębiorców społecznych ma niskie wykształcenie, na ogół nie są absolwentami 

wyższych uczelni, a jeśli odbyli jakieś szkolenia to zazwyczaj w ramach kształcenia 

i szkoleń zawodowych lub kształcenia dorosłych. Różne systemy kształcenia 

w poszczególnych krajach Europy  stanowią poważną przeszkodę dla ich mobilności. 

W grudniu 2014 r. w Atenach odbyło się 1. spotkanie partnerstwa, podczas którego 

każdy z partnerów zaprezentował swoją organizację. Ponadto spotkanie poświęcone 

było szczegółowemu omówieniu projektu i zadań w nim realizowanych, doprecyzowano 

kwestie dotyczące zarządzania projektem i komunikację między partnerami, omówiono 

kwestie finansowe. Projekt będzie realizowany do roku 2017.  

SAMODZIELNI SPRAWNI II 

Projekt  jest  realizowany  w  ramach  13  konkursu  PFRON,  jako projekt wieloletni. Jego 

realizacja rozpoczęła się z dniem 01 kwietnia 2014 r. a planowane zakończenie 

określono na dzień 31 marca 2017 r.  

W projekcie, na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych było 39 pracowników: 

4 logopedów, 6 psychologów, 3 trenerów pływania, 1 koordynator, 1 księgowa, 

1 rehabilitant, 1 masażysta, 1 pedagog/położna, 21 terapeutów zajęciowych. 

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania uczestników projektu - osób 

niepełnosprawnych. 

Projekt realizowany jest w sześciu placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej:  

1. Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku 

2. Centrum Pomocowe im. św. o. Pio w Gdyni 

3. Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi  

4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie  

5. Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole  

6. Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich. 
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W projekcie w roku 2014 wzięło udział 101 osób: 29 dzieci i młodzieży oraz 72 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 projektu na wstępie uczestnictwa opracowany został 

Indywidualny Plan Działań, w którym określono cele rehabilitacji, wybór treningów 

rehabilitacyjnych itp. W ramach projektu prowadzono rehabilitację społeczną 

indywidualną i grupową oraz rehabilitację ruchową indywidualną i grupową. 

Rehabilitacja  społeczna  indywidualna dotyczyła głównie sfery samoobsługowej 

i skierowana była do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach tej 

rehabilitacji beneficjenci korzystali z zajęć socjoterapeutycznych, jak również z terapii 

psychologicznej i terapii logopedycznej. 

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 ruchowa miała na celu przywrócenie uczestnikom w możliwie 

wysokim stopniu sprawności organizmu, utraconej z powodu urazu, choroby lub wad 

wrodzonych lub nabytych. Stymulowała proces leczenia przede wszystkim przez 

aktywność ruchową. Zajęcia rehabilitacji ruchowej indywidualnej odbywały się 

w sesjach dostosowanych zarówno pod względem długości jak i intensywności ćwiczeń 

do indywidualnych potrzeb uczestników zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji. 

Część beneficjentów korzystała z masaży leczniczych. Rehabilitacja ruchowa grupowa 

była realizowana m.in. w postaci gimnastyki oraz zajęć na basenie. 

SOPOCKA DRUGA SZANSA - nasz czas na działanie 2014 

Realizacja projektu  ma na celu szeroko rozwiniętą pomoc skierowaną do młodych ludzi, 

mieszkających w Sopocie, którzy nie pracują, nie uczą się i miewają problemy z prawem 

oraz nadużywaniem substancji psychoaktywnych. W ramach projektu uczestnicy uczą 

się „pracować”, zdobywają praktyczne umiejętności poprzez pracę w terenie 



14 

 

(z towarzyszeniem trenera zawodu) oraz nabywają lub/i rozwijają kompetencje 

społeczne. Uczestnicy są objęci pomocą psychologiczną oraz wsparciem coacha 

i doradcy zawodowego. Ich dotychczasowe życie zaczyna się zmieniać, staja się bardziej 

odpowiedzialni i mają coraz większą motywację do pracy nad sobą. Znacznie wzrasta 

u nich samoocena. Sopocka Druga Szansa jest realizowane we współpracy 

z Samorządem: przyznanie dotacji, powierzenie miejskich terenów zielonych do 

pielęgnacji przez uczestników projektu.  Poprzez wykonywanie zleconych prac 

w terenach zielonych uczestnicy uczą się pracy w zespole, zdobywają umiejętności 

w posługiwaniu się profesjonalnymi narzędziami ogrodniczymi.  

W 2014 r. do projektu zostało zakwalifikowanych 10 osób, projekt ukończyło 

z sukcesem 5 osób (podjęli pracę), zaś pozostałe osoby zostały ponownie 

zakwalifikowane do edycji w 2015 r (kontynuacja). Sukcesem uczestników z pewnością 

jest podjęta praca, ale także kontynuacja nauki (zaocznie), czy zmniejszenie zachowań 

ryzykownych.  

  
 

III. Organizowanie podstawowych struktur Caritas: Parafialnych Zespołów 

Caritas (PZC), Szkolnych Kół Caritas (SKC)  

 Informacja o SKC i PZC zawarta jest w części dotyczącej Centrum Wolontariatu CAG. 

 

 

IV. Formacja i edukacja pracowników i wolontariuszy 

Rozwój duchowy pracowników, wolontariuszy i podopiecznych mógł dokonywać się 

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). Z powodzeniem 

przyjęły się zainicjowane w 2013 r formy duchowego wsparcia najbardziej 

potrzebujących – bezdomnych i ubogich – „Msze św. dla ubogich w duchu” odprawiane 

1 raz w m-cu w Sopocie w par. pw. Gwiazdy Morza. Do sopockiej stołówki przychodził 

Ksiądz, u którego osoby bezdomne mogły się wyspowiadać. W dniu kanonizacji św. Jana 
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Pawła II i Jana XXII (27 kwietnia 2014 r) umożliwiono osobom bezdomnym obejrzenie 

transmisji z Watykanu. W stołówce dla ubogich przygotowano duży telewizor 

i poczęstunek (kanapki i kremówki).  W tym szczególnym spotkaniu wzięło udział ok. 70 

osób. W 2014 r. kontynowano także comiesięczne Msze św. dla i za przyjaciół Domu 

Samotnej Matki Caritas w Matemblewie.      

W roku 2014 również kontynuowano wykłady dla diakonów Gdańskiego Seminarium 

Duchownego. W czasie wykładów prezentowano strukturę CAG, zadania, które 

podejmuje oraz wskazywano możliwości pozyskiwania środków na pozasakralną 

działalność w parafii. 

Szczególnymi wydarzeniami były: 

Niedziela Miłosierdzia Bożego  

W  niedzielę 27 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. W liturgii 

udział wzięli parafianie, Parafialne i Szkolne Koła Caritas oraz pracownicy  Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej wraz z podopiecznymi. Tradycyjnie już - po uroczystej mszy 

świętej Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprosił wszystkich przybyłych gości 

na słodki poczęstunek – odpustowy tort. 

Święto patrona gdańskiej Caritas – św. Brata Alberta Chmielowskiego  

17 czerwca 2014 r. przypadła niezwykła uroczystość, 20-lecie kanonizacji św. Brata 

Alberta oraz odpust ku czci patrona, w którym wzięły udział środowiska Caritas. Po 

uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. Grzegorza Stolczyka, proboszcza 

parafii, odbyło się wspólne świętowanie odpustu: poczęstunek na placu parafialnym. Nie 

zabrakło ciepłego bigosu, słodkości oraz uśmiechu i dobrej zabawy.  

Spotkaniu w parafii pw. św. Brata Alberta na gdańskim Przymorzu towarzyszyły cytaty: 

„Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów... On po prostu pokazał jak należy 

miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się 

bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego 

przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb." (św. Jan Paweł II) 

"Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana 

Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy." ( Św. Brat Albert) 
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Dzień skupienia pracowników CAG 

W sobotę 11 października pracownicy gdańskiej CARITAS odbyli swój doroczny dzień 

skupienia. Spotkanie odbyło się na terenie Parafii św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi. 

Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął ks. Rafał Kobiałka z diecezji 

sandomierskiej. Dzień skupienia rozpoczął się od konferencji nawiązującej do encykliki 

„Deus Caritas est”. „Żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do 

świata”(Benedykt XVI, Deus caritas est, n. 39). Słowa wygłaszane przez Księdza zapadały 

głęboko w sercach i umysłach zebranych. W kolejnym etapie spotkania pracownicy CAG 

odmówili modlitwę różańcową oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Podczas 

adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Msza św. odprawiana na 

zakończenie była okazją do wspólnej modlitwy - podziękowaniem za otrzymywane łaski 

i prośbą o opiekę Bożą nad dziełami prowadzonymi przez Caritas. 

Spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej  odbyło się 

w Refektarzu pocysterskim na terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego. Na 

początku zaproszono zebranych do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu zespołu 

dziecięcego „Scholka aureolka” z Gdyni. Po koncercie Ks. Janusz Steć przedstawił 

najwazniejsze wydarzenia 2014 roku. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie 

Nagrody Dyrektora CAG - Pracownik Roku 2014, laureatką została Aldona 

Mionskowska – kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie. 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).  

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 dwudaniowe 

posiłki obiadowe (ponad 72 000 w ciągu roku), w tym dowożone do domów osób, które 

nie mogły dotrzeć do stołówki.   

 



17 

 

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 (nowe lub 

używane).  W roku 2014 skorzystano z ponad 2500 kąpieli. 

 

Magazyn (ul. Kliniczna 2a, 80-402 Gdańsk) – Główną działalnością placówki była 

dystrybucja artykułów żywnościowych – produktów rolnych otrzymanych w ramach 

programu „Embargo”. Były to m.in. jabłka, marchew. Produkty były wydawane przez 

Parafialne Zespoły Caritas. Umowę z diecezjalną Caritas zawarło 55 parafialnych Caritas. 

 

Zimowy Punkt Interwencyjny – prowadzony po raz piąty,  w dwóch terminach: styczeń-

marzec i listopad – grudzień. Podczas funkcjonowania ZPI osoby dyżurujące udzielały 

fachowych informacji osobom korzystającym z punktu. Między innymi, gdzie szukać 

pomocy w odniesieniu do trudnych sytuacji życiowych. Kilka osób udało się nakłonić do 

tego, by w ciągu dnia zgłosiły się do pracowników socjalnych sopockiego MOPS w celu 

konsultacji i udzielenia wsparcia. Z ZPI mógł skorzystać każdy – przyjść samodzielnie, by 

się ogrzać. Jednak zdarzało się kilkakrotnie, że służby (policja, straż miejska, pogotowie 

ratunkowe) przywoziły do ZPI osobę napotkaną lub znalezioną w pustostanach w nocy, 

gdy temperatura przekraczała – 5 stopni C.  

ZPI działał w 2014 r. przez 30 dni w pierwszym okresie działalności i 24 dni w drugim,  

we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 19.00 - 7.00. W tym czasie w sposób stały 

z punktu korzystało 13 osób, w tym 2 kobiety. Podczas pobytu osoby korzystające z ZPI 

otrzymywały gorące napoje.  Ponadto mogły 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. 35 000 PLN otrzymało 41 osób. Wsparcie udzielane było 
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także w oparciu o umowę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – pomoc otrzymały 

34 osoby, łączna wartość przekroczyła 62 000 PLN. Wsparcie finansowe przekazno m.in.  

operację wydłużenia kości udowej, zakup leków, środków higienicznych 

i pielęgnacyjnych, worków stomijnych, środków opatrunkowych, zakup aparatu 

słuchowego, wózka inwalidzkiego, kamizelki drenażowej, koncentratora tlenu, na 

dofinansowanie remontu mieszkania, zakup i montaż systemu centralnego ogrzewania, 

przygotowanie fundamentów domu, na organizację imprezy plenerowej dla dzieci 

niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka oraz na dofinansowanie zakupu upominków 

świątecznych dla dzieci polonijnych z obwodu Kaliningradzkiego.  

W ramach akcji polegających na zbiórce artykułów żywnościowych udzielono wsparcia 

żywnościowego ok. 18 000 osób: Tak, pomagam! edycja marzec – 6650 osób,  edycja 

grudzień – 7500 osób, Tutka charytatywna: 4000 paczek. 

 

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych 

Nowym rodzajem systemowej działaności gdańskiej Caritas stało się wspieranie rodzin 

wielodzietnych. Działania te miały zarówno wesprzeć rodziny potrzebujące, ale 

i docenić rodziny wychowujące kilkoro lub kilkanaścioro dzieci (nawet, gdy ich sytuacja 

materialna nie wymagała interwencji podmiotów zewnętrznych). 

W 2014 roku gdańska Caritas w ramach programu „RODZINA +” we współpracy 

z partnerami przeprowadziła 2 konkursy dla rodzin wielodzietnych: 

1) „Razem oszczędzamy wodę i energię” – kwietniowo-majowy konkurs 

zorganizowany i przeprowadzony w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Konkurs plastyczny 

dotyczył tematyki związanej z ochroną środowiska: dbałości o środowisko 

i racjnalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. W odpowiedzi na konkurs 

wpłynęło 225 prac z całego województwa pomorskiego. Spośród nich komisja 

wybrała 80 najlepszych prac. Autorzy - 80 rodzin - otrzymali w nagrodę pralki 

automatyczne, oczywiście energo- i wodooszczędne. Uroczyste (symboliczne) 

wręczanie nagród odbyło się 1. czerwca podczas festynu z okazji Dnia Dziecka na 

sopockicc kortach tenisowych.  

2) „Rodzinna opowieść wigilijna” – listopadowy konkurs literacki zorganizowany 

i przeprowadzony w partnerstwie z Zakładem Porcelany Stołowej „Lubiana”. 

Konkurs dotyczył rodzinnego celebrowania świąt. W odpowiedzi na konkurs 



19 

 

wpłynęło ponad 80 prac z terenu Archidiecezji Gdańskiej. Komisja wybrała 60 

prac, których autorzy otrzymali 12-osobowe zastawy stołowe (komplety 

obiadowe i kawowe). Uroczystę wręczanie nagród odbyło się 21 grudnia 

w Refektarzu pocysterskim w Gdańsku Oliwie.  

Konkursy cieszyły się dużą popularnością wśród rodzin. Stały się także wzorem do 

naśladowania: Caritas działające w innych diecezjach (m.in. poznańska, opolska) także 

zrealizowały podobne konkursy.   

 

Pomoc zagraniczna  

1) Pomoc dla Ukrainy   

- luty-marzec – zbiórka środków opatrunkowych - akcja zorganizowana przez gdańską 

Caritas oraz Kolegiatę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni polegała 

na zbiórce środków opatrunkowych. Przekazano 19 paczek, o łącznej wadze ok. 300 kg. 

W każdej placówce Gdańskiej Caritas do specjalnie przygotowanych koszy zbierane były 

najpotrzebniejsze środki opatrunkowe m.in.: bandaże, bandaże elastyczne, kompresy 

gazowe, gaza opatrunkowa, plastry, chusty trójkątne, rękawiczki jednorazowe, woda 

utleniona. 

- marzec – akcja „Rodzina Rodzinie. Rodziny polskie rodzinom ukraińskim” to kolejna 

akcja, w którą włączyła się również gdańska Caritas. Caritas Spes na Ukrainie 

przygotowała listę kilku tysięcy rodzin ukraińskich będących w potrzebie. Wierni 

Archidiecezji Gdańskiej mogli przygotować paczki dla 112 rodzin. Założeniem akcji było 

przygotowanie konkretnej paczki dla konkretnej rodziny, stąd ofiarodawcy otrzymywali 

informacje o składzie rodziny potrzebującej, o wymiarach odzieży i obuwia, także wykaz 

najbardziej potrzebnych artykułów.   

- czerwiec – turnusy kolonijne w Warzenku dla 100 dzieci z Ukrainy -  18 czerwca 

w Sopocie Bronisław Komorowski Prezydent RP posadził w Parku Północnym „Dąb 

Wolności”.  Sopot jest jednym z miast leżących na szlaku czerwcowych wizyt prezydenta. 

Akcja sadzenia dębów wolności była bezpośrednim nawiązaniem do podobnej 

aktywności, jaką sto lat temu podejmowali Polacy spontanicznie sadząc dęby 

niepodległości. Podczas sopockiej uroczystości, dzięki zaproszeniu od Prezydenta 

Sopotu – Jacka Karnowskiego, doszło do spotkania dzieci z Ukrainy z Panem 

Bronisławem Komorowskim Prezydentem RP i jego małżonką - Panią Anną. 

Przebywające w gdańskiej Caritas na turnusie wypoczynkowym dzieci miały 
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niepowtarzalną okazję rozmowy z parą prezydencką. Dzieci przebywały w ośrodku 

w Warzenku. Bardzo bogaty, atrakcyjny program dostarczał gościom wielu wrażeń, 

wiele radości z pobytu nad polskim morzem. Pobyt dzieci został sfinansowany ze 

środków MSZ, Miasta Rumia oraz środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.   

We wrześniu gdańska Caritas otrzymała podziękowanie od Marszałka woj. pomorskiego 

Mieczysława Struka za przyjęcie dzieci z Ukrainy podczas wakacji.  

 

2) Pomoc dla Kenii 

Dr Aleksandra Modlińska z Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w styczniu 

wyjechała do Kenii. Zabrała ze sobą dar od gdańskiej Caritas: środki, za które zakupiono 

leki dla przychodni w Kithatu i uczniów szkoły w Madunguni, prowadzonych przez 

Siostry Misjonarki Św. Rodziny. Pomoc otrzymały też dzieci ze szkół na suchych 

i kamienistych terenach Ndumuru i Kisimani, nad którymi pieczę sprawują Siostry 

Orionistki (Małe Misjonarki Miłosierdzia) z Laare. Wśród mieszkańców tych wiosek 

rozdano też żywność.  Pomoc dotarła także do nowej parafii księdza Dionizego, którego 

wraz z siostrą Alicją gościliśmy w roku 2013. Zakupiono żywność  dla szkoły, którą 

remontuje ksiądz Dionizy w Chuka oraz żywność i leki dla domu dla niepełnosprawnych 

fizycznie chłopców, żyjących tam w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Dzięki 

dobroci ofiarodawców wystarczyło środków finansowych również na opłacenie badań 

chłopca z wadą serca oraz zakup tablic dla szkoły w Kithatu. 

 

Fundusz stypendialny – Program SKRZYDŁA  

Rok 2014 był 7. rokiem realizacji Programu SKRZYDŁA - systematycznej 

 i długotrwałej pomocy finansowej dla uczniów z terenu archidiecezji. W roku 

sprawozdawczym stałym wsparciem objętych było 92 uczniów: 

- 15 stypendiów finansowanych przez Caritas Polska,  

- 30 stypendiów od indywidualnego darczyńcy,  

- 47 stypendiów od pojedynczych darczyńców. 

 

VI. Działalność reprezentacyjna 

 

Działalność reprezentacyjna CARITAS Archidiecezji Gdańskiej polegała na 

uczestniczeniu członków zarządu i kadry zarządzającej w konferencjach i seminariach, 
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pracę w lokalnych i regionalnych radach i gremiach zajmujących się sprawami 

społecznymi. Członkowie Zarządu zasiadali w 2014 r. w gremiach typu: Wojewódzka 

Rada Zatrudnienia (Dyrektor) i Gdańska Rada Oświatowa (Zastępca). Dwie 

przedstawicielki CAG były członkami grupy roboczej ds. innowacyjności, która pełniła 

rolę Regionalnej Sieci Tematycznej (RST) dla Województwa Pomorskiego. Dyrektor 

Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio brał udział w pracach Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, a Dyrektor Centrum im. św. s. Faustyny uczestniczyła w pracach 

Wojewódzkiej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim 

w Gdańsku. 

 

Stałe placówki CARITAS Archidiecezji Gdańskiej 
 

Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II 
 

 

Dyrektor:   

ul. Fromborska 24  

80-389 Gdańsk 

Katarzyna Jasińska (do 18.12.2014) tel. 58/ 511 35 00, fax 58/ 511 35 05 

Anna Kostusik (od 19.12.2014) e-mail: centrumjp2@caritas.pl 

 

W Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II zatrudnionych było 67 osób na 

umowę o pracę, 15 osób na umowę zlecenie, 8 osób na kontrakt, co w łącznym wymiarze 

stanowiło 64 etaty.  

W ramach placówki 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 na 

poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających 

z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Placówka zapewniała 

całodobową opiekę 50 osobom w podeszłym wieku i 15 osobom przewlekle 
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somatycznie chorym. DPS dysponował miejscami dla osób kierowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach realizacji zadania publicznego. Dom 

zapewniał przebywającym w nim mieszkańcom nie tylko zaspokojenie podstawowych 

potrzeb, ale świadczył także usługi opiekuńcze, wspomagające w codziennym życiu, 

organizował bogate życie kulturalne, współpracował ze środowiskiem lokalnym w celu 

podtrzymywania relacji społecznych przebywających w nim osób, umożliwiał 

podopiecznym korzystanie z usług zdrowotnych, opieki medycznej i rehabilitacji, 

zapewniał mieszkańcom pomoc i wsparcie ze strony wolontariuszy. W roku 2014 w DPS 

przebywało 90 osób, w tym 61 kobiet. 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udzielał całodobowej opieki obejmującej swym 

zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz 

zapewniał im pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zakład przeznaczony 

był głównie dla pacjentów będących są w okresie rekonwalescencji po pobycie 

w szpitalu i mających problemy w samoobsłudze. Zakład dysponował 40 miejscami 

w salach dwu-, trzy- i czteroosobowych. W roku 2014 z ZOLU skorzystało 147 osób. 

 

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej świadczył usługi rehabilitacyjne, które 

wykonywane były przez rehabilitantów. W zakresie usług znajdowały się m.in. 

fizykoterapia - 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 sprawozdawczym wykonano ponad 

82 600 zabiegów rehabilitacyjnych. 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dawała możliwość wypożyczania sprzętu 

typu; łóżka szpitalne sterowane pilotem, łóżka hydrauliczne, koncentratory tlenu, ssaki 

medyczne drobny sprzęt rehabilitacyjny. W roku 2014 zawarto 82 umowy na 

wypożyczenie sprzętu. 

 

W roku 2014 placówka obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 5 czerwca 

odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE ks. Abpa Seniora 

Tadeusza Gocłowskiego. Druga część uroczystości jubileuszu odbyła się w jadalni, gdzie 
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Dyrektor Jasińska zaprezentowała historię placówki, po czym nastąpiły podziękowania 

i wręczanie okolicznościowych pamiątek. Kolejnym punktem uroczystości był wspólny 

obiad, a po nim występ gości ze Szkół Muzycznych z Gdańska. Następnie na sali pojawił 

się jubileuszowy tort a wspólne spotkanie zakończyła muzyczna biesiada z rodziną 

państwa Michalskich. Obchodom jubileuszu Centrum towarzyszyła wystawa zdjęć, 

obejmująca okres 15 lat istnienia placówki, którą można było podziwiać w holu 

placówki. W jadalni podczas spotkania prezentowany był pokaz slajdów 

dokumentujących ważne wydarzenia z życia placówki. Wszyscy uczestnicy jubileuszu 

zostali obdarowywani wydaniem specjalnym  „Głosu Seniora” oraz pamiątkową 

pocztówką.  

 

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

 

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

zatrudnionych było 48 osób, w tym  6 osób na ½ etatu, 2 osoby na ¾ etatu i 1 osoba na 

0,65 etatu. 

W ramach Centrum działały: 

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

2. Oddział Rehabilitacji  

3. Pracownia Fizjoterapii  

4. Warsztat Terapii Zajęciowej 

5. Projekt „Warto być” 

6. 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 



24 

 

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 2014 r. ZOL dysponował do lipca 25 miejscami, a od lipca 34 miejscami 

finansowanymi przez NFZ, w ciągu roku w  ZOL przebywało łącznie 131 osób, w tym 77 

kobiet.  

 

Oddział Rehabilitacji - celem rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 

stacjonarnych była 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 2014 z pomocy na oddziale skorzystało 185 osób, w tym 134 kobiety.  

 

Pracownia Fizjoterapii  - z usług pracowni korzystali mieszkańcy Trójmiasta i okolic. 

Gabinety pracowni wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt fizykoterapeutyczny do 

wykonywania zabiegów z zakresu światłolecznictwa, magnetoterapii, laseroterapii, 

elektroterapii, krioterapii, masażu leczniczego. Pracownia posiada salę do kinezyterapii 

wyposażoną w urządzenia UGUL służące do ćwiczeń bloczkowo-ciężarkowych, rotory 

oraz step i urządzenie Terapimaster. Prowadzone były ćwiczenia zespołowe dla 

pacjentów ze schorzeniami bólowymi kręgosłupa. Ponadto na wyposażeniu pracowni 

jest wysokiej klasy urządzenie do terapii falami uderzeniowymi, wszystkie zabiegi 

krioterapii wykonywane są przy pomocy oparów ciekłego azotu. W 2014 r. dokonano 
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zakupu nowych urządzeń do magnetoterapii, elektroterapii i ultradźwięków. 

Z rehabilitacji ambulatoryjnej skorzystało 2690 pacjentów,  w tym 1926 kobiet.  

Pracownia była bazą dydaktyczną dla studentów kierunku Fizjoterapia, prowadzono 

zajęcia praktyczne na wszystkich odcinkach rehabilitacji.  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej – działalność warsztatu w 2014 roku, podobnie jak 

w latach poprzednich, skierowana była do osób z orzeczoną niepełnosprawnością 

w stopniu umiarkowanym i znacznym, niezdolnych do podjęcia pracy lub dalszego 

rozwoju bez uzyskania specjalistycznego wsparcia. Uczestnicy WTZ w minionym roku  

korzystali zarówno z rehabilitacji  zawodowej jak i społecznej prowadzonej przez 

instruktorów terapii zajęciowe, oraz psychologa, który poza zajęciami grupowymi 

prowadził również terapię indywidualną. W maju 2014 r. została zatrudniona nowa 

fizjoterapeutka, która systematycznie, dwa razy w tygodniu prowadziła zarówno 

indywidualne, jak i grupowe ćwiczenia ogólnousprawniające. Zajęcia warsztatowe, 

odbywały się codzienne przez 7 h. W 2014 roku z terapii skorzystało 30 osób, 1 osoba 

podjęła pracę na rynku otwartym, 3 osoby przeszły do ŚDS, 1 zrezygnowała ze 

względów zdrowotnych, 1 zrezygnowała na własną prośbę (sugestia kontynuacji nauki 

szkolnej).  

 Codzienna terapia odbywała się w pracowniach: 

 arteterapii – w ciągu roku w zajęciach tej pracowni skorzystało 11 osób, poza 

pracami manualnymi, przygotowującymi wyroby na kiermasze, opracowano 

również autorskie programy artystyczne z okazji świąt Bożego Narodzenia, 

Wielkiej Nocy oraz kiermaszu „Gdyński Magiel Twórczy”. 

 dekoratorsko - gospodarczej – przygotowanie urozmaiconych śniadań, 

zmywanie naczyń oraz podawanie obiadów w przygotowanej i utrzymanej 

w czystości jadalni; w roku 2014 uczestnicy rozpoczęli naukę pieczenia 

pierników, których dużą ilość przygotowano na kiermasze świąteczne. 

Kontynuowano naukę obsługi urządzeń gospodarstwa domowego oraz 

pracowano nad estetyzacją pomieszczeń i drobnymi pracami dekoratorskimi. 

 plastycznej – uczestnicy rozwijali swoje umiejętności artystyczne poprzez 

wykonywanie prac plastycznych tj. obrazów, plakatów informacyjnych, form 

przestrzennych oraz ikon z wykorzystaniem techniki decoupage. W roku 2014 
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jeden z uczestników zajął II miejsce w wojewódzkim Konkursie Plastycznym 

Sztuka Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez PFRON. 

 tkacko - rymarska – uczestnicy specjalizowali się w wytwarzaniu galanterii 

skórzanej, a szczególnie breloczków do kluczy, planując w przyszłości 

dopracowanie tego wyrobu w kierunku profesjonalnej propozycji kiermaszowej 

oferowanej poza warsztatem. 

W 2014 roku, podobnie jak i w poprzednich latach, kontynuowana była aktywizacja 

zawodowa uczestników w formie staży i praktyk. Odbywając pierwsze próby pracy poza 

warsztatami, uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia i konfrontacji swoich oczekiwań 

i umiejętności z rzeczywistymi możliwościami. Dzięki projektom zewnętrznym 

podopieczni placówki brali udział w szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach 

w zakładach pracy na rynku otwartym  

W zajęciach WTZ w 2014 r. uczestniczyło 30 osób, w tym 15 kobiet. 

 

Projekt „Warto Być - grupy wsparcia dla osób z choroba otępienną” pomocą objęto 28 

osób, w tym 20 pacjentów (w tym 18 pacjentów stacjonarnych i 2 pacjentów 

środowiskowych) i 8 opiekunów. 

 

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: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej 

2. Dom Dziennego Pobytu z rehabilitacją 

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.  
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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 16 kobiet. Średnio 1 uczestnik WTZ 

w roku 2014 otrzymał 1610 godzin wsparcia. Praktyki zawodowe w Barze Mlecznym 

w Gdyni odbyła 1 osoba. 

 

W Domu Dziennego Pobytu z rehabilitacją aktywizowano osoby starsze, 

mieszkańców Rumi, osoby w większości samotne, w przedziale wiekowym 58 - 92 lat. 

Działania aktywizujące obejmują zarówno sferę intelektualną, jak i fizyczną. Gimnastyka 

usprawniająca codzienna, zajęcia rehabilitacyjne zgodne z zaleceniem lekarza 

rehabilitanta, 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 w DDP skorzystały 32 osoby, w ramach rehabilitacji wykonano 
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ponad 13 000 zabiegów.  

 

Jadłodajnia - kuchnia Centrum przygotowywała posiłki dla podopiecznych swojego 

domu, a także dla mieszkańców Pomocowego Centrum Caritas im. Ojca Pio oraz dla 

mieszkańców Rumi. W 2014 roku wydano 24 500 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 - dom zapewniał wsparcie psychiczne 11 osobom 

upośledzonym umysłowo. Zadania realizowano podczas zajęć rehabilitacyjnych, 

indywidualnych i grupowych, w oparciu o ramowe plany pracy i indywidualne 

programy terapii i rehabilitacji uczestników. 

Do głównych działań placówki w roku 2014 podobnie jak w latach poprzednich należały 

m.in.: 

- rozwijanie i podtrzymywanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia 

- przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego 

oraz w miarę możliwości samodzielne organizowanie czasu wolnego 

- rozwój sprawności ruchowej i manualnej  

- rehabilitacja fizyczna i psychologiczna uczestników placówki 

- aktywizacja w kierunku uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym 

w warunkach pracy chronionej. 

Z oferty w roku 2014 skorzystało 13 osób (6 kobiet i 7 mężczyzn) z terenu czterech 
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gmin: Suchego Dębu (9 osób), Cedrów  Wielkich (1 osoba), Pszczółek (1 osoba) oraz 

gminy Pruszcz Gdański (2 osoby). Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 

mieli zapewnione codzienne posiłki, w sumie wydano 6 423 posiłki.  

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach ŚDS nastąpił wzrost samooceny, 

samodzielności, zaradności oraz umiejętności społecznych 11 osób 

z niepełnosprawnością intelektualną.  

W ramach programu naprawczego dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w okresie październik – grudzień 2014 r. Spółdzielnia 

Produkcyjno – Usługowa Rodło dokonała rozbudowy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krzywym Kole. Dzięki tej inwestycji wybudowano dwukondygnacyjny 

budynek o łącznej powierzchni 154,43 m². W nowym obiekcie znalazły się kuchnia 

z aneksem jadalnym, sala ogólna, dwa wielofunkcyjne pomieszczenia, pokój do 

indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz dwie łazienki.  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej  

Postępowania rehabilitacyjne prowadzone w WTZ zmierzały do ogólnego rozwoju 

i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych 

możliwości oraz kształtowania prawidłowego zachowania się w kontaktach 

międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, 

rozbudzania aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej.  

Postępowanie wspierająco – aktywizujące w WTZ w roku 2014 obejmowało: trening 

umiejętności życia codziennego, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening 

umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności z zakresu technik, 

kształtowanie poczucia, terapia zajęciowa, zajęcia ruchowe na powietrzu, terapia 

psychologiczna, zajęcia z aktywizacji zawodowej, trening ekonomiczny.  

Każdy z 25 uczestników WTZ otrzymał w ciągu roku średnio 1456 h wsparcia. Podczas 

zajęć w pięciu pracowniach (tkacko-wikliniarska, galanterii papierniczej, plastyczna, 

witrażu, kuchnia dydaktyczna) powstało ok. 1600 prac, które były wystawiane na 

wystawach oraz na licznych kiermaszach.  

W zakresie rehabilitacji zawodowej WTZ w roku 2014 prowadził intensywny trening 

przygotowania do pracy. Uczestnicy dwukrotnie wzięli udział w Targach Pracy dla osób 

niepełnosprawnych (w Gdańsku oraz w Sopocie). 
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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 w 2014 r. zatrudnionych było 10 osób, a działalnością Warsztat 

objął 25 osób niepełnosprawnych: 11 kobiet i 14 mężczyzn. Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych odbywała się w 5 pracowniach (ceramiczna, plastyczna, stolarska, 

witrażu, kuchnia dydaktyczna) i obejmowała: 

- rehabilitację zawodową i społeczną - założeniem była nauka podstawowych czynności 

przygotowujących do podjęcia pracy; poprzez odpowiednio dobrane techniki pracy, 

niepełnosprawni ćwiczyli upośledzone funkcje. Praca w zespole poprawiła 

funkcjonowanie w grupie społecznej i adaptację środowiskową, co sprzyjało lepszej 

zaradności i samodzielności niepełnosprawnych. 

- terapię psychologiczną - wprowadzono terapię krótko- i długoterminową oraz 

psychoedukację w zakresie umiejętności rozpoznawania emocji, nazywania ich 

i sposobów radzenia sobie z nimi; dla chętnych prowadzone były zajęcia relaksacyjne. 

- trening ekonomiczny odbywał się w trakcie trwania zajęć w formie bezgotówkowej 

oraz gotówkowej; dla każdego uczestnika prowadzona była indywidualna ewidencja 

rozliczeń finansowych.  

- rehabilitację ruchową, w roku 2014 uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych 

w Trąbkach Wielkich, a korzystając z dobrej pogody podejmowano różne aktywności na 

świeżym powietrzu: spacery, gry i zabawy na boisku w Łapinie.  

W 2014 r. podczas zajęć terapeutycznych w pracowniach powstało blisko 1200 prac. 

WTZ w Łapinie organizował kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz 

wystawiał prace podczas Jarmarku Dominikańskiego.  
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Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

 ul. Jesionowa 6 

80-261 Gdańsk 

Kierujący: Ks. Piotr Brzozowski  

Koordynator SKC: Karolina Lewandowska 

tel. 58/ 345 47 18      fax 58/ 345 47 09 

e-mail:   cwgdansk@caritas.pl 

Koordynator PZC: Alicja Szostek aszostek@caritas.pl 

 

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudniało w 2014 roku 3 osoby. 

 

W Centrum Wolontariatu realizowano działania polegająe na: 

- współpracy z koordynatorami wolontariatu w poszczególnych placówkach – wsparcie 

osób zajmujących się wolontariatem przyplacówkowym  

- wspieraniu rozwoju wolontariuszy Akcji Letniej 

studenci i licealiście starszych klas uczestniczyli w całorocznych przygotowaniach do 

pełnienia roli wychowawców na organizowanych przez Caritas wyjazdach: 1 raz 

w miesiącu wspólnie gotowali (integracja), 1 raz w miesiącu uczyli się nowych metod 

i technik pracy (Szkoła Wychowawców) i 1 raz w miesiącu uczyli się czegoś 

praktycznego (Warsztaty składkowe) 

- przygotowano i przeprowadzono Akcję Letnią i Zimowisko– sprawy formalne (karty 

zgłoszeniowe, rejestracja, pozyskanie i formacja kadra, opracowanie planu wydarzeń, 

ewaluacja, dbanie o dzieci i ich potrzeby po turnusach – informacje do rodziców, szkół, 

Parafialnych Zespołów Caritas), z wypoczynku skorzystało blisko 800 dzieci i młodzieży 

 

wypoczynek dzieci i młodzieży liczba osób 

ferie zimowe (2 turnusy x 96 uczestników) 192  

kolonie letnie (4 turnusy x 96 uczestników) 384  

obozy wędrowne (2 obozy x 75 uczestników) 150  

spływy kajakowe (4 spływy x 15 uczestników) 60  

 786 

 

 



32 

 

- 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 (m.in. 

zbiórki żywności, artykułów szkolnych). 

Stan na 31 grudnia 2014 r.  

        

 

 

 

 

 

 

- 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 2014 głównym zadaniem koordynatora PZC była kontynuacja działań związanych z: 

- integracją środowiska PZC na poziomie diecezji, 

- formacją członków PZC, 

liczba SKC 

SP 

Gimn 

ZS 

LO 

liczba uczniów w SKC 

SP 

Gimn 

ZS 

LO 

rodzaj szkoły  liczba SKC  liczba wolontariuszy  
w SKC  

Szkoła Podstawowa  41 1010 

Gimnazjum  48 1460 
Zespół Szkół  37 2210 

Liceum Ogólnokształcące  41 283 
 167 4963 
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- podnoszeniem kwalifikacji członków PZC do niesienia pomocy osobom 

potrzebującym, 

- podejmowaniem wspólnych akcji pomocowych (np. udział w kolejnych edycjach 

ogólnopolskiej zbiórki żywności „Tak, Pomagam!”, przygotowywanie wyprawek 

szkolnych w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”, inauguracja nowej akcji 

pn. „Tutka charytatywna”, pomoc w organizacji Dnia Dziecka oraz całej Akcji 

Letniej polegająca na rekrutacji w parafiach dzieci na kolonie, obozy i spływy itp.) 

- usprawnianiem systemu komunikacji pomiędzy Centrum Wolontariatu z PZC, 

- uaktualnianiem bazy danych PZC, 

- uzupełnianiem dokumentacji PZC. 

Wg stanu na 31 grudnia 2014 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.  

- 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: 90 sklepów – 953 wolontariuszy – 14 000 kg artykułów żywnościowych = 

6 650 osób obdarowanych 

GRUDZIEŃ: 116 sklepów – 937 wolontariuszy – 24 000 kg artykułow żywnosciowych = 

7 500 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 4, ponad 2 120 dzieci i młodzieży otrzymało 

wyposażone plecaki 

SZKOLNE OŁÓWKI CARITAS - zbiórka przyborów szkolnych w hipermarketach, 

w efekcie akcji przygotowano i przekazano 463 wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin 

potrzebujących oraz doposażono 20 świetlic Caritas 

- od października 2014 do czerwca 2015 Centrum Wolontariatu Caritas koordynuje 

projekt Szkoła Młodych Liderów w ramach konkursu Tesco Dzieciom. W ramach 

projektu prowadzone są 2 grupy młodych liderów (w Gdańsku i w Rumi), które 

nabywają wiedzy i umiejętności w byciu dobrym wolontariuszem i lepszym liderem 

w swojej grupie rówieśników. 
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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, 

- w ramach Ambulatorium Opieki Specjalistycznej – Poradnię Leczenia Bólu 

w Sopocie. 

Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa 
 

 

 

Al. Niepodległości 632  

81-855 Sopot 

Dyrektor: 

Ks. Tomasz Kosewski  

tel. 58/ 555 19 00, fax 58/ 551 33 77  

e-mail: hospicjumgd@caritas.pl 

 

W Domu Hospicyjnym zatrudniano 28 osób w wymiarze 24,10 etatu, które w roku 

sprawozdawczym opiekowały się 202 pacjentami: 125 kobietami i 77 mężczyznami. 

W ramach świadczonej stacjonarnej opieki paliatywnej świadczonej wobec osób 

w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich rodzin realizowane były 

następujące działania: 

- 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 
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- 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. 

 

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 marcu placówka obchodziła X-lecie swego istnienia. W ramach obchodów jubileuszu 

w uroczystość św. Józefa - patrona placówki odprawiona została Msza św. 

w Archikatedrze Oliwskiej,  której przewodniczyli JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź i JE Ks. 

Abp Tadeusz Gocłowski. Drugą częścią świętowania była Uroczysta Gala, podczas której 

uhonorowano Statuetkami Domu Hospicyjnego Św. Józefa osoby i instytucje, które 

w ciągu 10 lat wspierały działalność placówki. W ramach zamknięcia obchodów 

jubileuszu we wrześniu Dom Hospicyjny stał się gospodarzem XII Konferencji 

Paliatywnej. W dniach 5-6 września nad tematami dotyczącymi towarzyszenia 

w odchodzeniu, łagodzenia bólu i cierpienia pochylali się specjaliści z 26 ośrodków 

paliatywnych z Polski północnej. Konferencja zgromadziła praktyków i pozwoliła na 

bardzo ciekawą wymianę wiedzy i doświadczeń. 

 

 

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 
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 Łapino, ul. Sienkiewicza 50 

83 - 050 Kolbudy  

 tel. 694 485 562, tel./fax 58/ 683 69 32;  

Kierownik: Iwona Skwirowska e-mail: lapino@caritas.pl 

 

 

W placówkach zatrudnionych było łącznie 6 dyplomowanych pielęgniarek 

środowiskowo – rodzinnych:  3 w każdej. 

 

Zestawienie liczbowe pacjentów i świadczeń wykonanych w roku 2014:  

 Minkowice Łapino 

Liczba pacjentów 7 525 7 164 

Liczba wizyt łącznie  4 175 4 814 

- świadczenia profilaktyczne: odwiedziny, 

edukacja, poradnictwo, kontrola leków, wizyty 

u noworodków, wizyty patronażowe 

898 57 

- świadczenia diagnostyczne: pomiar RR, cukru, 

pobieranie materiału do badań 

2 013 3 829 

- świadczenia pielęgnacyjne: opatrunki, toaleta, 

kąpiel, toaleta p/odleżynowa, zmiana cewnika, 

wymiana sondy żołądkowej, pielęgnacja odleżyn, 

zdjęcie szwów, stawianie baniek, płukanie uszu 

3 718 717 

- świadczenia lecznicze: iniekcje domięśniowe, 

iniekcje dożylne, iniekcje podskórne, kroplówki 

943 982 

- świadczenia rehabilitacyjne: ćwiczenia ruchowe, 

usprawniające 

692 --- 

 

Każda placówka dysponowała dwoma samochodami, dzięki którymi pielęgniarki 

mogły dojechać do każdego pacjenta. Spiesząc z pomocą pielęgniarki pokonały ponad 

40 000 km.  
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Poradnia Leczenia Bólu 
 
  
Pełnomocnik Dyrektora CAG 

ul. Gen. Sikorskiego 2 A 

81 – 827 Sopot 

ds. podmiotu leczniczego tel 58/ 555 78 78 

Aleksandra Śnieg e-mail: asnieg@caritas.pl 

 

W poradni zatrudnione były 3 osoby: lekarz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii oraz Medycyny Paliatywnej, pielęgniarka - specjalistka Opieki Paliatywnej oraz 

fizjoterapeuta. 

 

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 2014 r. udzielono łącznie 5 045 porad, w tym 3 550 kobiet oraz 2 893 

osoby w wieku 65+.  

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 2014 r. blisko 350 000 PLN które przeznaczono na: 

- dofinansowanie działalność świetlic prowadzonych przez Caritas: 

 Centrum Caritas „Na Dolnej” 

 Centrum Wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. P. Frassatiego 

 Pod Kasztanem 

 Placówka wsparcia dziennego Słoneczne Wzgórze  

 Młodzieżowa Placówka Wychowawcza 
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 Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Żukowie 

- dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki 

- dofinansowanie działalności Domu Samotnej Matki Caritas.  

 

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 2014 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” - 15 dzieci (w tym 8 dziewczynek) 

3. Klub Seniora – „Starsza Młodzież” - 25 osób (22 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, 8.00-

12.00 - 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. 

Działania realizowane w placówce bezpośrednio przyczyniały się do aktywizacji 

mieszkańców dzielnicy Dolne Miasto. W ramach wspierania rodziców dzieci 
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uczęszczających do Centrum 1 raz w m-cu organizowane były warsztaty - „Czwartki 

przy kawie i herbacie”. 

Godnym podkreślenia jest szczególne osiągnięcie jednej z uczestniczek Centrum, która 

wygrała ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez radiową Trojkę „Pociąg 

do lepszego życia”. Nagrodą był wyjazd na kanonizację Jana Pawła II do Rzymu wraz 

z opiekunem, prace 3 innych dzieci zostały wyróżnione. 

 

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, 

socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, psychologicznym, arteterapii oraz dożywiania 

dzieci i młodzieży, materialnie/rzeczowo wspierano rodziny uczestników zajęć.  

Do grupy Radosne Krasnale uczęszczało 22 dzieci (11 dziewczynek). Grupa spotykała 

się codziennie i odbywała 4-godzinne zajęcia przedpołudniowe. 

W grupie Anielska Kraina opieką objęto 34 dzieci (18 dziewczynek), grupa także 

spotykała się codziennie na zajęciach trwających od 4 do 5,5 h.  

Sparta to grupa młodzieżowa mająca spotkania popołudniowe – 31 osób (15 

dziewcząt).  
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W ramach działań placówki przeprowadzono: 

- 274 h terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku 5 - 10 lat  

- 96 h/m-c 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.  

 

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 2014 do Klubu uczęszczało 8 Seniorów (5 kobiet). Łącznie 

odbyło się ok. 150 dwugodzinnych spotkań. 

Świetlica „Pod Kasztanem” 
 

 ul. Brzegi 45 

80-045 Gdańsk 

Kierownik: Aleksandra Szuma- tel. 58/ 322 54 09 

Ganczarek, Tomasz Ganczarek (na 

zastępstwo) 

e-mail: kasztanki@caritas.pl 

 

W 2014 r. w świetlicy zatrudniano 7 osób. W zajęciach wzięło udział 74 osoby: dzieci 

i młodzieży (39 dziewcząt). 

 

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 funkcjonowała codziennie, od poniedziałku do piątku. Zajęcia dla dzieci 

odbywały się w godzinach 12.00-17.00, dwa-trzy razy w tygodniu do 19:00 (zajęcia 
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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. Program zajęć realziowano zgodnie z programem 

pn. „Chcę – Mogę – Potrafię”.  

Pomoc konsultacyjna dla rodziców /współpraca z rodzicami polegała przede wszystkim 

na indywidualnych, systematycznych spotkaniach kadry z rodzicami oraz konsultacjach 

indywidualnych z psychologiem. 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie około 1500 godzin zajęć: 115 

artystycznych i arteterapeutycznych, 167 psychologicznych, 51 socjoterapeutycznych, 

360 edukacyjnych (korepetycje). 

W ramach akji letniej 10 dzieci wzięło udział w koloniach w Warzenku, 8 osób 

wyjechało do Rynu na Mazurach, a 16 wyjechało do Szwecji. Wszyscy zaś  uczestniczyli 

w stacjonarnych formach: półferii i półkolonii.  

 

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 2014 r. zatrudnione były 3 osoby.  

 

W ramach prowadzonej działalności objęto opieką 35 dzieci (20 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 150 h wsparcia tego typu).   
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W czasie wolnym od nauki organizowano wypoczynek  zimowy (półzimowisko) dla 26 

osobowej grupy dzieci  i młodzieży, wypoczynek letni: półkolonie (26 osób) oraz kolonie 

wyjazdowe (18 osób – Toruń, 13 osób - Szwecja). Dla 10-osobowej grupy młodzieżowej 

zorganizowano kilkudniowy biwak.  

 

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 2 osoby w wymiarze pełnego etatu.   

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) mające na celu wyrównanie 

deficytów społecznych, emocjonalnych, nauczenie rozpoznawania emocji, pracę nad 

zachowaniami agresywnymi, zwiększenie świadomości o szkodliwości nadużywania 

alkoholu i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, 

- zajęcia artystyczne: plastyczne, krawiectwo, zajęcia w pracowni technicznej,   

- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (1 raz w tygodniu), podczas których obydwie 

grupy podopiecznych grały w gry zespołowe oraz uczyły się zasad fair play.  

- zajęcia terenowe m.in. wyjścia grupowe na basen, do kina, teatru, przygotowanie 

i wystawienie Misterium Męki Pańskiej, wyjazdy na obozy wędrowne, biwaki, 

całodzienne wycieczki. Ponadto, w ramach zajęć terenowych podopieczni placówki 

wzięli udział w Festynie Organizacji Pozarządowych, jak również w akcji na rzecz 

lokalnej społeczności „Wakacje za własne pieniądze”.  

- zajęcia kulinarne w ramach kuchni dydaktycznej (1 raz w tygodniu); podczas zajęć 

uczestnicy uczyli się przygotowywać zdrowe i smaczne potrawy, przygotowywali od 

podstaw i gotowali różnorodne potrawy z wielu krajów świata, korzystając zarówno 
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z literatury, jak też ze współpracy z wolontariuszami EVS.  

- spotkania indywidualne - konsultacje wychowawcy z podopiecznym, rodzicami, 

członkami rodziny podopiecznego. Dzięki tym zajęciom/spotkaniom udało się zapobiec 

wielu problemom wynikającym ze sposobu funkcjonowania danej rodziny. Był to 

również sposób nawiązania współpracy i budowania relacji z rodzicami/opiekunami, 

zmierzającej do zmiany postawy i sposobu wychowywania i współpracowania 

z dzieckiem. 

Łącznie przeprowadzono 992 godzin zajęć, w tym 100 godzin socjoterapii, po 50 godz. 

zajęć artystycznych, sportowych i kulinarnych. Latem 10 osób wzięło udział w spływie 

kajakowym oraz w wyjeździe do Szwecji. 

 

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 pracowało 25 osób, których 

pracę organizowała i nadzorowała 1 koordynatorka.  

Zajęcia prowadzone w świetlicach Caritas na terenie gminy Żukowo skierowane były do 

dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu po trzy godziny dla każdej 

z grup. Łącznie we wszystkich 14 świetlicach funkcjonowało 21 grup (16 grup 

opiekuńczo-wychowawczych i pięć grup socjoterapeutycznych), w których opieką 

objętych było 284 dzieci i młodzieży. 

W 2014 roku w świetlicach realizowany był program „Cztery pory roku” ukierunkowany 

na kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, a poprzez obcowanie z przyrodą 

uczenia się wyrażania własnych emocji. Program realizowany był poprzez: 

- zajęcia tematyczne w świetlicach – w tym zajęcia edukacyjne, artystyczne (m.in. cykl 

prac plastycznych „Cztery szaty drzewa”), spotkania z leśnikami itp. 

- organizację dwudniowego festynu wyjazdowego pod hasłem „Bądź eko-twórczy” 

połączonego z konkursem wiedzy ekologicznej, przygotowaniem pokazu mody 
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ekologicznej oraz warsztatami tworzenia rozmaitych prac plastycznych z materiałów 

wtórnych  

- wspólne imprezy ogólnoświetlicowe – w tym:  

1) spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego w świetlicach połączone z organizacją 

EKO-MARATONU oraz wystawy prac wykonanych z materiałów wtórnych podczas 

festynu „Bądź eko-twórczy”  

2) spotkanie świąteczne połączone z wystawą prac „Cztery szaty drzewa” tworzonych 

przez dzieci podczas całorocznej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. 

Poza zajęciami tematycznymi związanymi z realizacją programu uczestnicy przez cały 

czas realizacji zadania mieli zapewnione dożywianie oraz pomoc w nauce, nastawioną 

na niwelowanie braków edukacyjnych i wyrównywanie szans.  

Każde dziecko uczęszczające do świetlicy przez cały rok skorzystało ze 168 h zajęć. 

W okresie wakacji 70 podopiecznych świetlic wyjechało na obozy wędrowne w Tatry. 

 
ZESTAWIENIE OŚRODKÓW WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - 2014 r. 
 

Miejscowość  Adres świetlcy 

Banino Parafia pw. NPNMP 
ul. Lotnicza 30, 80-297 Banino 

Borkowo Borkowo 
ul.  Szkolna 38, 83-330 Żukowo 

Chwaszczyno Parafia pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
ul. Żeromskiego 1, 80-209 Chwaszczyno 

Glincz SP w Glinczu 
ul. Brzozowa 6, 83-330 Glincz 

Leźno Świetlica „Promyczki”, Remiza OSP 
Leźno 28, 80-297 Leźno  

Łapino Świetlica Wiejska w Łapinie 
83-331 Przyjaźń 

Niestępowo SP w Niestępowie 
ul. Raduńska 62, 83-331 Przyjaźń 

Pępowo SP w Pępowie 
ul. Gdańska 117, 83-330 Pępowo 

Przyjaźń ZPGiSP w Przyjaźni 
ul. Szkolna 2, 83-331 Przyjaźń 

Skrzeszewo SP w Skrzeszewie, 83-331 Przyjaźń 

Sulmin SP w Sulminie, 83-331 Przyjaźń 

Tuchom SP w Tuchomiu 
ul. Gdyńska 106, 80-209 Chwaszczyno 

Widlino Widlino, 83-331 Przyjaźń 

Żukowo Świetlica „Arka” 
ul. Klasztorna 2, 83-330 Żukowo 
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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 2014 roku 

zatrudniało 20 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 2014 roku 57 500 zabiegów, opieką objęto 2005 pacjentów. 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

 Działalność edukacyjno - terapeutyczna 

W Ośrodku działały dwie grupy edukacyjne tzw. „Młodsza” i „Starsza”. Do Młodszej 

Grupy uczęszczało czworo podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dwoje z nich ze zdiagnozowanym autyzmem. 

Podopieczni w wieku od 8 do 18 lat. Cele edukacyjne realizowane były w ramach 

Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych. Treści kształcenie 
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opracowane zostały w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

W 2014 roku Starsza Grupa liczyła troje podopiecznych w wieku 16-22 lata. Zajęcia 

edukacyjno- terapeutyczne skupiały się m.in. na kształtowaniu umiejętności 

komunikacyjnych, kształtowaniu oraz rozwijaniu kompetencji społecznych; 

kształtowaniu umiejętności samoobsługowych. Nadrzędnym celem pracy było dążenie 

do osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju pozwalającego na możliwie największą 

samodzielność i komfort psychiczny podopiecznych. 

 Działalność rewalidacyjno – wychowawcza 

Na zajęcia grupowe uczęszczało 9 podopiecznych ze zdiagnozowaną 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (w 2 grupach). W ramach zajęć 

indywidualnych uczestniczył podopieczny w wieku 22 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 15 dzieci: 7 osób z grup edukacyjnych i 8 osób z grup rewalidacyjnych. 

 Rehabilitacja ruchowa: objęto 13 podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego oraz z 8 dzieci w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju. Troje dzieci posiada wyłącznie niepełnosprawność ruchową, siedmioro 

intelektualną, u jedenaściorga dzieci występuje sprzężenie niepełnosprawności. 

Rehabilitacja prowadzona była według indywidualnych programów rehabilitacji 

dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego dziecka.   

 

Ponadto w 2014r. podopieczni OREW uczęszczali na zajęcia: 

- hipoterapeutyczne (1 x tydz.), 

- dogoterapeutyczne (2 x m-sc). 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

W ramach zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju w terapii uczestniczyło 12dzieci. 

Podopieczni zostali objęci pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz 

rehabilitacją. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1-2 godziny tygodniowo. Formy 

i metody pracy zostały dostosowane do możliwości dzieci. Jedocześnie wychodząc 
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naprzeciw oczekiwaniom rodziców, prowadzona była systematyczna współpraca 

z rodzicami w formie poradnictwa i wsparcia merytorycznego. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

W okresie od kwietnia do grudnia 2014 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. 

 

Dom Samotnej Matki Caritas 

 

 

ul. Matemblewska 67  

80-283 Gdańsk 

Kierownik:  

S. Małgorzata Samuela Ciesielska 

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

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);. 

 

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 49 matek i 41 dzieci. 

W ciągu roku ochrzczono 9 dzieci, 2 matki przystąpiły do Sakramentu Bierzmowania. 

 

Mieszkanki w trakcie pobytu w Domu miały zapewnione różne formy wsparcia 
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w zakresie: 

 Kształtowanie umiejętności pełnienia roli matki 

 Nabycie praktycznych umiejętności w opiece nad dzieckiem 

 Nabycie praktycznych umiejętności życiowych 

 Przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie i pełnienia ról 

społecznych 

 Promowanie zdrowego stylu życia 

W wyżej wskazanych obszarach  przeprowadzono dla matek szkolenia i warsztaty. 

Zajęcia były prowadzone przez personel placówki i wolontariuszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do sprawozdania:  

 zał. 1. Wykaz szkoleń i konferencji, w których uczestniczyli pracowników 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w roku 2014,  

 zał. 2. Wykaz projektów realizowanych w placówkach Caritas w roku 2014,  

 zał. 3. Ilościowy wykaz oraz opis pracy wolontariuszy w poszczególnych 

placówkach w roku 2014, 

 zał. 4. Lista Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie Archidiecezji 

Gdańskiej – stan na 31.12.2014r., 

 zał. 5. Sprawozdanie finansowe.  

 


