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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej została powołana przez Biskupa Gdańskiego w dniu  

25 kwietnia 1990 r. jako charytatywne ramię gdańskiego Kościoła. W 2015 roku 

obchodziła jubileusz 25 istnienia i działalności. Uroczysta Charytatywna Gala 

jubileuszowa pn. „Caritas w czterech porach roku” odbyła się 12 października 2015 r. 

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku i zgromadziła ok. 

1100 osób: przedstawicieli władz kościelnych i świeckich, instytucji współpracujących, 

przyjaciół i dobroczyńców, pracowników i wolontariuszy Caritas. Galę prowadziła 

Bożena Olechnowicz, wydarzeniem artystycznym był koncert Antonio Vivaldiego 

„Cztery pory roku” w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego 

z Sopotu pod dyrekcją Ariela Ludwiczaka. Podczas gali gdańska Caritas otrzymała Gryfa 

Pomorskiego, którego wręczyła Hanna Zych Cisoń – członek zarządu woj. pomorskiego, 

a Maciej Grabowski Minister Środowiska – wręczył dyplom dla Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej za organizowanie konkursów proekologicznych dla rodzin wielodzietnych. Na 

zakończenie gali przeprowadzona została zbiórka charytatywna na rzecz rodzin 

wielodzietnych – dziewczynki w strojach nawiązujących do baśni rozprowadzały zapałki 

– cegiełki. 

 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w roku 2015 w liczbach: 

- 350 pracowników (w przeliczeniu na etaty), 

- ponad 6 000 wolontariuszy: 5 000 Szkolne Koła Caritas, 1 000 Parafialne Zespoły 

Caritas,   

- ponad 3 miliony godzin pomagania,  

- ponad 100 000 obiadów, 

- 2 300 osób korzystających z łaźni, 

- 300 osób korzystających z Punktu fryzjerskiego, 

- ponad 100 000 zł zapomóg, 

- blisko 100 ton żywności w akcjach „Tak! Pomagam” i „Tutka Miłosierdzia”,  

- 1 000 dzieci i młodzieży biorących udział w wypoczynku z Caritas, 

- ponad 400 dzieci na zajęciach w świetlicach Caritas, 

- ponad 250 osób niepełnosprawnych w projektach i placówkach,  

- po nad 200 tysięcy usług medycznych, 

- blisko 100 seniorów w klubach seniora, 

- 250 pacjentów w domu hospicyjnym, 
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- 8 700 pacjentów rehabilitacji i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, 

- 18 100 wizyt w Poradni Leczenia Bólu. 

 

Działalność gdańskiej Caritas dokonuje się głównie poprzez specjalistyczne placówki 

zlokalizowane 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, rozwoju wolontariatu. Tam 

urzeczywistnia się miłość miłosierna, często bedąca przejawem „wyobraźni 

miłosierdzia”.   

 

Działania podejmowane w 2015 roku kontynuowały realizację wieloletniej strategii 

opartej na trzech rodzajach aktywności:  

 

ZATRUDNIENIE W CARITAS  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zatrudniała  na 

podstawie umów o pracę 257 osób (217 kobiet i 40 mężczyzn). Jako pracodawca 

gdańska Caritas dawała zatrudnienie 24 osobom niepełnosprawnym oraz 16 emerytom 

i rencistom.  W wymiarze pełnego etatu zatrudnionych było 226 osób, a 31 – 

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
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w wymiarze niepełnego etatu.  W roku 2015 zawarto 265 umów cywilno-prawnych, 35 

umowy o dzieło oraz 22 umów kontraktowych. 

 

 
 

Terytorialny przekrój zatrudnienia w Caritas Archidiecezji Gdańskiej w roku 2015:  

 tereny miejskie - 210 osób (Gdańsk – 92 osoby, Sopot – 53, Gdynia – 45, Rumia – 

20), 

 tereny wiejskie - 47 osób (Krzywe Koło – 13 osób, Łapino – 13, Trąbki Wielkie – 

18, Minkowice – 3).  

 

 

 

W roku sprawozdawczym wielu pracownikow gdańskiej Caritas zostało uhnorowanych 

nagrodami i wyróżnieniami. 
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28 maja 2015, z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, podczas 

uroczystości w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku pielęgniarki z Centrum Pomocowego 

Caritas im. o. Pio zostały uhonorowane za szczególną postawę wobec pacjentów 

i długoletnią pracę. Złotym Czepkiem wyróżniono Stanisławę Gmur, zaś Joannę Horską 

i Bożenę Małecką - dyplomami uznania. Także pielęgniarki Domu Hospicyjnego 

Caritas  św. Józefa w Sopocie otrzymały od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

wyróżnienie za dotychczasową pracę: Mirosława Spryszak otrzymała Złoty Czepek, 

Danuta Necel oraz Renata Demska odebrały dyplomy za wzorową pracę w ochronie 

zdrowia.  

1 października podczas Gali „Ubi Caritas” w Warszawie statuetkę św. Faustyny i dyplom 

otrzymała Małgorzata Niemkiewicz – sekretarz zarządu gdańskiej Caritas. 

12 października podczas charytatywnej Gali 25-lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej 

„Caritas w 4 porach roku” pracownicy gdańskiej Caritas otrzymali nagrody 

i wyróżnienia: 

- Elżbieta Seredyn v-ce Minister Pracy i Polityki Społecznej wręczyła 3 nagrody Pro 

publico bono – za działania na rzecz rodziny: Elżbiecie Kacynel-Rendzio, Marzenie 

Pałubickiej i  Aldonie Mionskowskiej, 

- Paweł Orłowski v-ce Minister Infrastruktury i Rozwoju wręczył dyplomy uznania  za 

działania innowacyjne realizowane m.in. w projektach 2 osobom: Małgorzacie 

Niemkiewicz i  Jolancie Kruk,   

- Teresa Hernik Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wręczyła Marii Sobczyk dyplom uznania za szczególne 

zaangażowanie w aktywizację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy, 

- Hanna Zych Cisoń – członek zarządu woj. pomorskiego wręczyła dyplomy 

Koordynatorkom z Centrum Wolontariatu Caritas: Alicji Szostek i Karolinie 

Lewandowskiej, 

- Piotr Kowalczuk – z-ca prezydenta miasta Gdańska wręczył medale dla zasłużonych 

4 kierowniczkom świetlic:  Patrycji Skrzyńskiej, Aleksandrze Szuma-Ganczarek, Sylwii 

Trzoska-Zimny oraz Marcie Szulc, 

- Joanna Cichocka-Gula Wiceprezydent Miasta Sopotu wręczyła dyplom uznania  za 

działalność na rzecz mieszkańców Sopotu Marcinowi Bednarzowi, 

- JE Ks Abp Sławoj Leszek Głódź wręczył nagrody diecezjalne byłym Dyrektorom CAG: 
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Ks. Prałatowi dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi i Ks. Prałatowi Ireneuszowi Bradtke. 

Ponadto nagrody diecezjalne otrzymały także dr Aleksandra Modlińska  i Małgorzata 

Niemkiewicz. 

WOLONTARIAT W CARITAS  
 

Działalność gdańskiej Caritas wspierało w roku 2015, w różnych formach 

wolontariatu, niemal 6 500 osób: dzieci, młodzieży i osób dorosłych działających 

w Parafialnych Zespołach Caritas – ok. 1 000 osób, Szkolnych Kołach Caritas – 4 963 

osoby, wolontariacie Centrum Wolontariatu – 102 osoby, wolontariacie placówkowym 

– 409 osób oraz wolontariusze European Voluntary Service – 18 osób.  

 

 

Wolontariuszka Centrum Wolontariatu Caritas - Zuzanna Dubiak - uczestniczka projektu 

Szkoła Młodych Liderów (zakończonego w sierpniu 2015 roku) otrzymała wyróżnienie 

w ramach konkursu „Aktywni w mieście” (organizowanego przez Regionalne Centrum 

Wolontariatu i miasto Gdańsk). Natomiast inne uczestnicy projektu Szkoła Młodych 

Liderów - Ania i Natalia - rozpoczęły z Miastem Gdynia realizację własnego projektu 

„Dream navigation” (o motywowaniu młodych ludzi do działania). 

Szkolne Koło Caritas z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 

w Gdańsku zostało laureatem konkursu „Szkoła aktywna społecznie” (w kategorii 

„gimnazjum”). Szereg innych szkół, w których prężnie działają Szkolne Koła Caritas 

brało udział w tym konkursie.  

15%

77%

2%

6%

0%

Wolontariat w CAG w 2015 r. 

PZC

SKC

wolont. CW

wolont. placówkowy 
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W październiku 2015 r. dwoje wolontariuszy wspierających sopocką działalność na 

rzecz osób potrzebujących otrzymało wyróżnienia Fundacji POLCUL, która nagradza 

osoby zaangażowane w ruchy kultury i budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

oraz współpracę z jej sąsiadami. Oboje otrzymali nagrody za pracę charytatywną - pan 

Zbigniew Jendrzejewski od 6 lat wspiera działania Stołówki dla ubogich a pani Justyna 

Filemonowicz – Jaworska jest wolontariuszką-fryzjerką wykonującą nieodpłatnie usługi 

fryzjerskie w Punkcie fryzjerskim Caritas. 

W październiku także, podczas Gali 25-lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej otrzymali 

nagrody i wyróżnienia następujący wolontariusze: Hanna Klimek-Włodarczak – wybitna 

trenerka olimpijczyków z Atlanty i Sydney, która w Caritas stworzyła sekcję pływacką 

osób niepełnosprawnych otrzymała  Honorową Statuetkę Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dyplomy uznania za – za codzienną posługę 

wobec osób potrzebujących, wychowywanie młodych ludzi do czynienia dobra 

otrzymały panie działające w strukturach PZC: Aniela Cirocka (Łebno), Halina Galewska 

i Teresa Sosińska (Gdańsk), Halina Potrykus (Wejherowo), SKC: Maria Utko i Marzena 

Dymek (Gdańsk) oraz Parafialny Zespół Caritas z parafii Bożego Ciała w Gdańsku.  

Podczas Gali Wolontariatu (3 grudnia) nagrody Samarytanina Roku 2015 otrzymali:  

- w kategorii wolontariusz placówki - Aneta Węsierska, wolontariuszka CPC im. Jana 

Pawła II w Gdańsku oraz Domu Hospicyjnego Caritas im. Św. Józefa w Sopocie,  

- w kategorii wolontariusz Centrum Wolontariatu - Magdalena Koza i Anna Koza,  

- w kategorii PZC - Parafialny Zespół Caritas z parafii pw. MB Bolesnej w Gdańsku,  

- w kategorii SKC - Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku.  

Dodatkowo wręczono specjalne wyróżnienie dla Benigny Galer z PZC przy parafii MB 

Saletyńskiej w Gdańsku Sobieszewie, która już od ponad 21 lat angażuje się w pomoc na 

rzecz osób najbardziej potrzebujących w swojej parafii. 
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Centrala Diecezjalna CARITAS Archidiecezji Gdańskiej 
 
www.gdansk.caritas.pl  

 

e-mail: gdansk@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 

 

Centrala Diecezjalna CAG realizowała działania w obszarach:  

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, obsługa informatyczna i doradztwo prawne. 

Opis działań podejmowanych w poszczególnych placówkach zamieszczono w dalszej 

części sprawozdania.  

 

Nowe dzieła  

W Wielką Sobotę 4 kwietnia 2015 został poświęcony i uroczyście otwarty Punkt 
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fryzjerski Caritas. Podczas Śniadania Wielkanocnego dla ubogich miało miejsce 

oficjalne otwarcie kolejnego dzieła miłosierdzia. Zachęceni przez Papieża Franciszka 

utworzyliśmy Punkt Fryzjerski. Uroczystego otwarcia dokonali JE Ks. Abp Sławoj 

Leszek Głódź, Jacek Karnowski Prezydent Sopotu, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu 

z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Halina Lewkowicz z Fundacji Energa i Anna 

Groth fryzjerka-wolontariuszka. Po przecięciu wstęgi Jego Ekscelencja pobłogosławił 

pomieszczenie, a potem pobłogosławił i zawiesił krzyż. W miejscu tym mogą ostrzyc 

osoby bezdomne i ubogie. 

17 czerwca 2015 r. w Sopocie, w budynku sopockiego Domu Hospicyjnego Caritas 

otwarto kolejne Okno życia (trzecie w Archidiecezji Gdańskiej). Inicjatorką 

i pomysłodawczynią powstania okna w Sopocie była Joanna Cichocka-Gula, 

wiceprezydent Sopotu.  W miejscu, gdzie od 11 lat towarzyszy się człowiekowi 

cierpiącemu u schyłku jego życia, w tym dniu zamanifestowano jednoczesną troskę 

i szacunek dla chwili jego przyjścia na świat. Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa stał 

się w tym momencie „oazą bezpieczeństwa” dla życia, jego godności i poszanowania 

u początku i kresu ziemskiego bytowania. 

9 października 2015 r. w gdańskiej Caritas uroczyście otwarto i poświęcono Dzienny 

Dom Seniora powstały w ramach realizacji programu Senior-Wigor. Celem Programu 

jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania 

z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także 

usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku 

lokalnym. W ramach Programu przewidziano działania pozwalające na aktywne 

spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów 

w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Placówka Caritas to 

pierwszy taki dom w woj. pomorskim i w Polsce. Dom zlokalizowano w placówce na 

gdańskim Dolnym Mieście, docelowo z oferty domu może korzystać 30 seniorów 

w wieku 60+. Zajęcia w domu odbywają się codziennie w godz. 7.00 – 15.00.  

II. Przygotowanie i koordynacja realizacji projektów 

W roku 2015 gdańska Caritas realizowała projekty współfinansowane ze środków UE – 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, 

programu Erasmus + oraz programu Grundtvig, ponadto projekt dofinansowany ze 
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środków PFRON i rządowego programu ASOS (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 do października 2015  Caritas Archidiecezji Gdańskiej jako jeden 

z partnerów realizowała projekt utworzenia i prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) Dobra Robota. Caritas odpowiedzialna była za działania edukacyjne 

w obszarze ekonomii społecznej w ramach tzw. Edukatorni oraz prowadzenie Szkoły 

Menadżerów Ekonomii Społecznej.   

W okresie realizacji projektu zrealizowano ponad 2000 spotkań dotyczących rozwoju 

ekonomii społecznej na terenie 13 powiatów woj. pomorskiego, które miały na celu 

upowszechniać wiedzę nt. ekonomii społecznej. W drugim okresie realizacji projektu 

spotkania poświęcone były utworzeniu forów na rzecz wypracowania Lokalnych Modeli 

Ekonomii Społecznej i utworzenie lokalnych partnerstw działających na rzecz ich 

wdrażania.  

W ramach projektu OWES, Caritas Archidiecezji Gdańskiej w 2015 r. zorganizowała 

trzecią edycję Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej, w której przyszli 

przedsiębiorcy społeczni kształcili swoje umiejętności biznesowe. W listopadzie 

zorganizowano spotkanie absolwentów wszystkich trzech edycji, co okazało się być 

doskonałą platformą wymiany informacji i doświadczeń. Łącznie – trzy edycje SMES- 

ukończyło pond 40 osób z subregionów metropolitalnego i nadwiślańskiego. Od 

listopada 2015 r. partnerstwo przystąpiło do realizacji drugiego pięcioletniego okresu 

realizacji OWES.  

ŻYCIOWE WĘDRÓWKI 

Projekt „Życiowe wędrówki” finansowany był ze środków Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). W ramach działań utworzono 

6 zespołów międzypokoleniowych (seniorzy PZC i młodzież SKC) oraz 4 zespoły 

wewnątrzpokoleniowe (seniorzy PZC i seniorzy z placówek). Dzięki temu udało się 

zwiększyć aktywność 140 osób. Zespoły zostały utworzone w 10 miejscach na terenie 

województwa pomorskiego (Gdańsk Dolne Miasto – 2, Gdynia – 1, Żukowo i okolice – 2, 
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Gdańsk Przeróbka – 1, Gdańsk Żabi Kruk – 1, Sopot – 1, Rumia – 1, Gdańsk Przymorze – 

1). Wśród uczestników, jak zakładano, 90 % to mieszkańcy miast a 10 % mieszkańcy 

wsi. Przy budowaniu zespołów wykorzystano istniejącą sieć struktur Parafialnych 

Zespołów Caritas i zaproszono do udziały osoby w wieku 60+ oraz Szkolne Koła Caritas 

zrzeszające młodzież uczącą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.   

W ramach projektu realizowano kilka modułów: 

- moduł „Stare wędrówki” – dla 4 zespołów wewnątrzpokoleniowych zorganizowano 56 

spotkań. Seniorzy mieli możliwość powrócenia do wspomnień z dawnych lat, 

z entuzjazmem dzielili się wspomnieniami z przeżytych podróży uzupełniając 

informacje fotografiami z dawnych lat, 

- moduł „Duże wędrówki” – dla 6 zespołów międzypokoleniowych zorganizowano 30 

spotkań o różnych krajach (m.in.: Karaiby, Francja, Włochy, Mołdawia, Ukraina, 

Hiszpania, Kongo) z podróżnikami, autostopowiczami, pasjonatami podróży, 

wolontariuszami EVS. Spotkania rozpoczynała pogadanka na temat danego państwa, 

następnie uczestnicy wraz z podróżnikiem, wolontariuszami, animatorem zespołów 

gotowali wspólnie „obcą” potrawę.  

- moduł „Nowe wędrówki” – zorganizowano 48 h warsztatów z obsługi komputera. 

Wzięło w nich udział 6 zespołów międzypokoleniowych (seniorzy, młodzież). W ramach 

modułu odbyły się również zajęcia z wykwalifikowanym fotografem, który zaraził swoją 

pasją obie grupy wiekowe.  

- moduł „Małe wędrówki” – w ramach modułu zostało zorganizowane szkolenie (6h) 

dotyczące pracy metodą projektu dla liderów zespołów. Podczas spotkań z zespołami 

przedstawiono sposoby opracowywania planu, budżetu, podziału obowiązków, 

koordynacji podróży. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zespoły mogły zorganizować 

bardzo ciekawe podróże, ich wybory padły m.in. na: Szymbark, Kaszubski Park Miniatur, 

Gdyńskie Centrum Filmowe, Teatr Muzyczny, Muzeum Emigracji. 

- moduł „Lepsza jakość życia” – odbyły się 24 h warsztatów z dietetykiem. 

Przedstawiony przez dietetyczkę materiał był dostosowany do potrzeb żywieniowych 

w wieku młodzieżowym oraz wzbogacony o informacje dotyczące odżywiania się 

w wieku starszym. Młodzież miała również zajęcia fitness. Dla seniorów zorganizowano 

zajęcia z lekarzem geriatrą.  
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SAMODZIELNI SPRAWNI II 

Projekt  Samodzielni – Sprawni II jest projektem wieloletnim realizowanym  w  ramach  

13  konkursu  PFRON. Realizację projektu rozpoczęto 1 kwietnia 2014 r.  a  zakończenie 

zaplanowano na dzień 31 marca 2017 r. Głównym celem projektu jest nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych  do  samodzielnego  

funkcjonowania  uczestników  projektu - osób niepełnosprawnych. 

W  projekcie,  na  dzień  31  grudnia  2015 r.  zatrudnionych  było 30 pracowników: 

5 logopedów, 5 psychologów, 1 trener pływania, 1 koordynator,  1  księgowa, 

1 rehabilitant, 1  masażysta, 1 pedagog/położna, 14 terapeutów zajęciowych. 

Projekt realizowany jest w sześciu placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej tj.: 

1. Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni, 

2. Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku, 

3. Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi,  

4. Warsztat 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. 

W  projekcie  w  roku  2015 wzięło udział 107 osób: 51 dzieci i młodzieży (16 dziewcząt 

i 35 chłopców) oraz 56 osób dorosłych (19 kobiet i 37 mężczyzn). Działania  projektu  

wspierało 14 wolontariuszy, którzy towarzyszyli uczestnikom podczas  przejazdów na 

zajęcia, wycieczek, pomagali trenerom w przygotowaniu zajęć oraz dbali o zachowanie 

ładu i porządku podczas prowadzonych zajęć. 

Dla  każdego  uczestnika  opracowany  został  Indywidualny  Plan  Działań,  w  którym 

określono cele rehabilitacji, zalecenia dot. treningów rehabilitacyjnych itp.  

W ramach projektu realizowano: 

- rehabilitację społeczną indywidualną, która 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,  

- rehabilitację społeczną grupową, która 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 pomogły uczestnikom 

komunikować się z innymi, uczyły funkcjonowania w grupie a także kształtowały 
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postawy lojalności, uczciwości, odpowiedzialności za innych, 

- rehabilitację ruchową indywidualną, dzięki której przywracano lub rozwijano 

u uczestników w możliwie wysokim stopniu sprawność organizmu, stymulowano proces 

leczenia przede wszystkim przez aktywność ruchową; zajęcia rehabilitacji ruchowej 

indywidualnej  odbywały się w sesjach dostosowanych do potrzeb uczestników zgodnie 

z zaleceniami lekarza rehabilitacji; część beneficjentów korzystała z masaży leczniczych 

oraz z zajęć na basenie. 

- rehabilitację ruchową grupową, która była realizowana m.in. w postaci gimnastyki oraz 

zajęć na basenie. 

Ważnym osiągnięciem w okresie sprawozdawczym było podjęcie przez uczestniczkę 

projektu 1-miesięcznej praktyki zawodowej w branży gastronomicznej. 

 
 

forma wsparcia liczba korzystających  
w 2015 r. 

rehabilitacja ruchowa indywidualna dzieci 19 

rehabilitacja ruchowa indywidualna dorośli 21 

rehabilitacja ruchowa grupowa dzieci 8 

rehabilitacja ruchowa grupowa dorośli 7 

rehabilitacja społeczna indywidualna dzieci 36 

rehabilitacja społeczna indywidualna dorośli 37 

rehabilitacja społeczna grupowa dzieci 19 

rehabilitacja społeczna grupowa dorośli 51 

 

SOPOCKA DRUGA SZANSA  

Projekt skierowany jest do młodych dorosłych (18-25 lat) mieszkających w Sopocie, 

którzy nie pracują, nie uczą się i mają problemy z prawem lub/i nadużywają substancji 

psychoaktywnych. W ramach projektu uczestnicy odbywają trening społeczno-

zawodowy realizowany poprzez konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe 

z psychologiem, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, zajęcia praktyczne na 

sopockich błoniach oraz zajęcia w ramach klubu aktywności.  

Dzięki uczestnictwu w całorocznym treningu młodzi dorośli zwiększyli swe 

kompetencje: 

-  społeczne: m.in. nauczyli się poruszać w obszarze rynku pracy, tworzyć samodzielnie 
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CV, zdobywać informacje o możliwości zatrudnienia oraz samodzielnie wyszukiwać 

ogłoszenia o pracy. Podejmowali także działania wolontariackie pracując na rzecz osób 

potrzebujących. Między innymi dzięki temu wzrosło u uczestników poczucie własnej 

wartości. Stało się to dużym krokiem we wzbudzeniu motywacji do zmian w swoim 

życiu, początkiem  nowego etapu rozwoju osobistego, odkrywania swoich zdolności 

i talentów, a przede wszystkim wyrównanie startu w dorosłe, samodzielne życie  

zawodowe; m.in. nauczyli się obsługi specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych 

przy pracach związanych z utrzymaniem, konserwacją i pielęgnacją zieleni (np. kosa 

spalinowa, sekator). Ponadto, poznali zasady budowania i tworzenia trawnika, 

a następnie jego pielęgnacji, przycinania i zagęszczania. Uczestnicy nauczyli się również 

budowy profesjonalnych rowów melioracyjnych do odwadniania terenów zielonych.  

W roku sprawozdawczym projektem objęto 10 osób (mężczyźni), z czego 5 osób podjęło 

pracę, 1 osoba została pozbawiona wolności a pozostałe 4 osoby kontynuują 

uczestnictwo.  

EVS (EUROPEAN 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. We wrześniu 2015 

r. koordynatorką projektu z ramienia gdańskiej Caritas została Gvantsa, która w maju 

zakończyła swój projekt odbywania wolontariatu. Poza koordynatorką projektu pobyt 

młodych Europejczyków wspierają mentorzy – też wolontariusze.  

W 2015 gościliśmy w gdańskiej Caritas 18 młodych wolontariuszy:  

- Julian z Ukrainy, Angie i Victor oraz Antonio z Hiszpanii, Volha z Białorusi, Cihan 

z Turcji, Gvantsa z Gruzji, Nebosja z Macedonii, Camelia z Rumunii, którzy przyjechali do 

Polski w roku 2014, 

-  rozpoczęli swój wolontariat w 2015 roku: Lada i Victoria z Ukrainy, Natallia i Pavel 

z Białorusi, Tatjana z Macedonii, Pedro z Hiszpanii, Nino i Mari z Gruzji oraz Martim 

z Portugalii.  

Wolontariusze EVS podczas pobytu realizowali w placówkach Caritas autorskie 

projekty, często związane z krajami ich pochodzenia.  Poprzez zabawę, zajęcia kulinarne 

i artystyczne zapoznawali podopiecznych ze swoim językiem, tradycjami, kulturą 

i zwyczajami ich krajów.  
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W roku 2015 gdańska Caritas także koordynowała pobyt 2 młodych Polek 

odbywających swój wolontariat za granicą: Ewy i Karoliny na Białorusi.  

VOLARE 

W roku 2015 kontynuowano realizację projektu pn. VOLARE. VOLunteering Actions for 

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

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

2015).  

Uczestnikami projektu były osoby młode (16-25 lat), które przedwcześnie  opuściły 

system edukacyjny, osoby o niskich kwalifikacjach. Tematem przewodnim projektu było 

nabywanie umiejętności kluczowych dzięki działalności wolontariackiej.  

W roku 2015 odbyły się dwie wizyty studyjne dla młodzieży. Gospodarzem pierwszego 

spotkania byli Włosi, mobilność nawiązywała do tematu "Rozwiń swoje Miasto: Włącz 

się". "Zadaniem" wyjazdu było wnieść więcej natury do społeczności lokalnej poprzez 

innowacyjne metody. Podczas trzech realizowano warsztaty w celu opracowania 

projektu, a pozostałe dwa przeznaczone były na nawiązywanie kontaktu z lokalnymi  

firmami, szkołami i organizacjami, po to aby zaoferować produkty, tak by społeczność 

mogła doświadczyć kontaktu z naturą. Gospodarzami drugiego spotkania byli Hiszpanie. 

W programie mobilności były: warsztaty artystyczne, pokaz tresury zwierząt, pobyt 

w domu spokojnej starości i integracja z podopiecznymi domu oraz zwiedzanie miasta.  

Ostatni dzień pobytu zakończył się konferencją, na której zostały przedstawione 

prezentacje działań trzech partnerów projektu Anglii, Hiszpanii oraz z Polski. Ważnym 

punktem konferencji było wystąpienie młodzieży, która opowiadała jak udział 

w projekcie wpłynął na ich życie. 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” i „Different volunteering activities and the required capacities”. Opracowano 

również poradnik dla nauczycieli „Teachers handbook”. 

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”, odpowiedzialna jest m.in. za koordynację wdrożenia nowego 
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Modelu interwencji w 6 szkołach (po 2) we Włoszech, Hiszpanii i Turcji. 

W realizację projektu zaangażowanych jest jeszcze dziewięciu partnerów z Europy: 

4 partnerzy z Włoch: Regione Autonoma della Sardegna (koordynator), CIOFS- 

Formazione Professionale, IVAL – Italian Institute of Evaluation i Finis Terrae; 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). 

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

dotyczących interwencji w edukacji i kształceniu zawodowym zapobiegającym 

wczesnemu (przedwczesnemu) opuszczaniu szkół.  

W 2015 roku odbyło się jedno robocze spotkanie partnerskie w Turcji. Celem spotkania 

było szczegółowe zaplanowanie wdrożenia interwencji m.in.: szkolenia badaczy, 

kryteria wyboru jump@operators i organizacji ich pracy. Ważnym elementem było 

opracowanie koncepcji szkolenia kluczowej dla powodzenia projektu – tzw. 

jump@operators. W efekcie tych działań w grudniu 2015 odbyły się szkolenia dla 

zespołów lokalnych interwencji w Cagliari (Włochy) i Walencji (Hiszpania). 

Projekt realizowany jest w ramach programu LLL – Uczenie się przez całe życie. 

Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na 

poziomie europejskim,  w tym obszarze. 

SOCIAL KEYS 

Rok sprawozdawczy był drugim rokiem realizacji projektu, który będzie realizowany do 

roku 2017, a finansowanego ze środków  programu Erasmus+ 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.  

W roku 2015 odbyły się 2 spotkania partnerstwa: w lutym we Włoszech (Perugia), 

a w czerwcu w Polsce (Gdańsk). Trzecie spotkanie zaplanowane na listopad w Belgii 

(Bruksela) ze względu na zagrożenie terroryzmem zostało przeniesione na styczeń 

2016 r. Podczas spotkania w Perugii ustalono iż zawodem z obszaru ekonomii 

społecznej, którego będzie dotyczył projekt jest manager podmiotu ekonomii społecznej 
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(pes). Przy czym zawód ten rozumiany musi być dwojako: manager – założyciel pes 

i manager zatrudniony w już istniejącym pes. Jednocześnie rozpoczęto prace nad 

przygotowaniem dokumentów związanych z zaproszeniem do projektu grona 

interesariuszy mogących wesprzeć proces uznawalności ich kompetencji i wdrażania ich 

do praktyki. Podczas spotkania w Gdańsku głównym tematem stały się profile 

i programy szkoleń dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje managera pes (w obu 

rozumieniach). W czasie pomiędzy bezpośrednimi spotkaniami ustalono zawartość 

strony internetowej projektu (http://www.socialkeys.eu), przygotowano materiały na 

nią, prowadzono indywidualne spotkania z potencjalnymi interesariuszami.  

SCHOOL to WORK  

Od 1 kwietnia 2015 r. gdańska Caritas jest partnerem w projekcie pn. „Project Initiation 

- School to Work - re-integrative measures”. Liderem projektu trwającego 1 rok jest 

Norden Association (Szwecja) zaś drugim partnerem European Social Fund Agency 

(Litwa). Projekt finansowany jest ze środków Instytutu Szwedzkiego. 

Celem projektu jest wypracowanie metod badawczych, pozwalających na szybką 

interwencję w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej młodzieży przedwcześnie 

kończącej naukę. W projekcie skupiono się na badaniu i ocenie metod: 

- docierania do młodzieży przedwcześnie opuszczających szkołę (ELS) oraz nie 

uczących się, nie pracujących i nie dokształcających się (NEET), 

- wspomagających, aby lepiej wspierać młode osoby w podejmowaniu kształcenia 

lub pracy. 

Ponadto w ramach projektu zakłada się podjęcie dobrej współpracy z pracodawcami 

i zainteresowanymi stronami oraz badanie i analizowanie zadań publicznych pod kątem 

kwestii prawnych dotyczące młodych w szczególnej sytuacji.   

W roku sprawozdawczym uzupełniono istniejącą listę członków grupy tematycznej 

projektu flagowego School to Work „Re-integrative measures” o organizacje będące 

potencjalnymi partnerami w planowanych projektach EFS, zidentyfikowano obszary 

będące przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich w ramach 

wszystkich grup tematycznych. W planach pozostało przygotowanie projektów, 

budowanie stosownych partnerstw oraz złożenie co najmniej jednego wniosku 

w ramach EFS. 
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ECMYNN 

Od maja 2015 r Caritas Archidiecezji Gdańskiej uczestniczy w projekcie „Enhancing 

Competences to Meet Needs of Young's Neets (ECMYNN)”. Jest to projekt, który ma na 

celu poszerzenie kompetencji osób pracujących z grupą NEET (ang. not engaged in 

education, employment or training – osoby pozostające bez edukacji, zatrudnienia czy 

treningu). Liderem projektu jest gmina San Giovanni Teatino z Włoch, pozostali 

partnerzy: Atom z Grecji, Territorio Sociale z Włoch, San Sandurnino z Hiszpanii. 

Zakładanym efektem projektu będzie stworzone w międzynarodowej sieci kompendium 

„Wytyczne do skutecznego zarządzania NEET w Europie”, a także próba zreformowania 

usług zatrudnienia i szkoleń praktycznych skierowanych do młodzieży w wieku 15-29 

lat. Oczekuje się, że projekt ECMYNN przyniesie ogólną poprawę jakości usług 

poradnictwa zawodowego, pomocy psychospołecznej i indywidualnego szkolenia 

prowadzonego przez organizacje uczestniczące w projekcie. Zadaniem, za które w pełni 

odpowiada Caritas jest stworzenie Open Education Resorce. Jest to narzędzie 

internetowe, platforma, służącą zarówno do komunikacji między partnerami jak i do 

prezentacji opracowanych badań i narzędzi. 

 

  
 

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, wolontariuszy i podopiecznych 

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 
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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. W 2015 r. kontynowano także 

comiesięczne Msze św. dla i za przyjaciół Domu Samotnej Matki Caritas w Gdańsku 

Matemblewie.   W roku 2015 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: 

Peregrynacja kopii figury Matki Bożej z Lourdes po Archidiecezji Gdańskiej 

11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, o godz. 9.30 w Katedrze Oliwskiej 

rozpoczęło się Nabożeństwo oczekiwania na przybycie kopii figury Matki Bożej 

z Lourdes. W tym dniu rozpoczęła się oficjalnie roczna peregrynacja figury po 

Archidiecezji Gdańskiej. Sprowadzona z Lourdes kopia odwiedzała najpierw placówki 

gdańskiej caritas, następnie zgromadzenia zakonne i domy pomocy społecznej. Od maja 

zaś nawiedzała parafie, by w grudniu zakończyć wędrówkę w nowopowstałej parafii pw. 

Matki Bożej z Lourdes.  

Niedziela Miłosierdzia Bożego  

Patronalnym świętem Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. W 2015 r. uroczystości 

związane ze świętem zostały włączone w obchody 100-lecia parafii pw. św. Mikołaja 

w Gdyni. Msza święta pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia była na 

żywo transmitowana przez TV Polonia, dzięki czemu wierni z Polski i ze świata mogli 

w niej uczestniczyć. Przedstawiciele Caritas zostali włączeni w czynności liturgiczne: 

dyrektor Centrum s. Faustyny czytała II czytanie, wolontariusz - jedno z wezwań 

Modlitwy Wiernych, a uczestnicy WTZ szli w procesji z darami niosąc samodzielnie 

wykonane prace. Po Mszy św. wszyscy uczestniczący zostali zaproszeni na tradycyjny 

tort odpustowy.  

Święto patrona gdańskiej Caritas – św. Brata Alberta Chmielowskiego  

17 czerwca 2015 r. uroczystości patronalne połączono z poświęceniem i otwarciem 

Okna Życia w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie.  

Dzień skupienia pracowników CAG 

W sobotę 7 listopada pracownicy gdańskiej CARITAS odbyli swój doroczny dzień 

skupienia. Spotkanie odbyło się na terenie Parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni. 
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Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął ks. mgr lic. Krzysztof Mudlaff, Ojciec 

duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego. Dzień skupienia rozpoczął się od 

konferencji pt. „Jeśli nie poznasz siebie, nie poznasz Boga”. 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. 

Pielgrzymka osób bezdomnych do Częstochowy  

14 listopada 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną 

Górę, w której uczestniczyło 17 osób z Archidiecezji Gdańskiej. W programie 

pielgrzymki była Droga Krzyżowa i Msza św. przed obrazem Matki Boskiej.  

Spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej   

Coroczne spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej odbyło się 

w piątek 18 grudnia 2015 r. w Refektarzu pocysterskim na terenie Gdańskiego 

Seminarium Duchownego. Seniorki z Domu Seniora im. Jana Pawła II w przedstawieniu 

„Wigilia Polska” przypomniały świąteczne tradycje i przybliżyły kilka ciekawostek 

związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w odległych czasach. W czasie 

spotkania Ks. Janusz Steć – Dyrektor wręczył pracownikom Ordery XXV-lecia Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej. 

 

V. Świadczenie doraźnej pomocy osobom potrzebującym 

 

Kuchnia dla ubogich im. św. Alberta Chmielowskiego (w budynku Centrali Diecezjalnej) 

wydawała nieodpłatnie posiłki osobom ubogim, bezdomnym i potrzebującym. W ciągu 

roku wydano ponad 72 000 posiłków. Osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia 

nie mogły korzystać z posiłków w stołówce dowożono je do ich domów (ponad 7600 

posiłków). W ramach działalności kuchni organizowano świąteczne spotkania dla 

samotnych i ubogich (Wielkanoc i Boże Narodzenie, ok. 350 osób na każdym).  

 

Łaźnia dla osób bezdomnych i ubogich (w budynku Centrali Diecezjalnej) stwarzała 

możliwość kąpieli osobom bezdomnym i mieszkającym w tzw. „starym budownictwie” – 

w lokalach bez łazienek. W roku 2015 w łaźni skorzystano z ok. 2300 kąpieli. W ramach 
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łaźni prowadzono także „mini-ubieralnię” – osoby, które skorzytsały z kąpieli mogły 

otrzymać nową bieliznę, czystą odzież, obuwie. Łaźnia czynna była w godz. 8.00 – 11.00, 

w poniedziałki dla kobiet, a we wtorki i piątki dla mężczyzn.  

 

Punkt fryzjerski (przy Centrali Diecezjalnej) rozpoczął działalność w kwietniu 2015 r. 

Jego funkcjonowanie oparte jest o wolontariat realizowany przez fryzjerów. Punkt 

działał 1-3 razy w tygodniu po ok. 5 h. Korzystanie z usług fryzjerskich możliwe było po 

wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu na konkretny termin. W ciagu roku z usług 

skorzytały 373 osoby, w tym 28 kobiet. 

 

Zimowy Punkt Interwencyjny – prowadzony po raz szósty, tradycyjnie w dwóch 

terminach: styczeń-marzec i listopad – grudzień. ZPI był czynny w dni, kiedy 

temperatura przekraczała -5 stopni C, jak również w dniach, kiedy następowało nagłe 

załamanie pogody: porywisty wiatr oraz deszcz ze śniegiem. ZPI zapewniał pobyt 

interwencyjny w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do 

schroniska lub noclegowni.  

ZPI działał w 2015 r. przez 18 dni w pierwszym okresie działalności i 21 dni w drugim,  

we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 19.00 - 7.00. Z punktu korzystało od 8 do 13 

osób dziennie, podczas większych mrozów liczba ta zwiększała się do 15 osób.  

 

Pomoc indywidualna realizowana była głównie w oparciu o podania wpływające od 

osób potrzebujących. Najczęściej zwracano się z prośbą o wsparcie finansowe 

i rzeczowe (żywność, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły szkolne). 

Zapomogi finansowe o wartości blisko 22 000 PLN przekazano 29 osobom. Wsparcie 

udzielane było także w oparciu o umowę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – 

pomoc otrzymało 37 osób. Łączna wartość pomocy wyniosła blisko 82 000 PLN 

i przeznaczona była m.in. na sfinansowanie/dofinansowanie zakupu leków 

onkologicznych oraz leków wspomagających leczenie onkologiczne, zakupu filtrów do 

respiratora, cewników, rurek tracheotomijnych, terapii zaburzeń rozwojowych, zakupu 

protez nóg, terapii komórkami macierzystymi, zakupu samochodu z oprzyrządowaniem 

dla osoby niepełnosprawnej.  Dzięki zbiórkom artykułów żywnościowych udzielono 

wsparcia żywnościowego ok. 19500 osobom: Tak, pomagam! edycja marzec i grudzień – 

ok. 7000 i 7500 osób,  Tutka Miłosierdzia: 5000 paczek. 
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Wsparcie dla rodzin wielodzietnych 

W 2014 r. w gdańskiej Caritas zapoczątkowana została nowa forma wspierania rodzin 

wielodzietnych. W ramach programu Rodzina+ zorganizowano 2 konkursy („Razem 

oszczędzamy wodę i energię” oraz „Rodzinna opowieść wigilijna”). W roku 2015 

kontynuowano tę formę i zorganizowano konkurs ekologiczny pn. „Nowe ze starego”. 

Zadaniem rodzin było stworzenie nowego przedmiotu (nowej funkcjonalności) 

z przedmiotów już nieużywanych, zepsutych, nieprzydatnych. Prace oceniane były pod 

kilkoma kryteriami: oryginalności pomysłu, jakości wykonania pracy, użyteczność 

przedmiotu, walorów artystycznych stworzonego przedmiotu oraz oryginalności 

prezentacji pomysłu. Finał konkursu odbył się we wrześniu na sopockim Molo, podczas 

5 Pomorskich Dni Energii. 73 laureatom wręczono nagrody w postaci talonów na odbiór 

nowoczesnych, energooszczędnych zmywarek. 

Działaniami równoległymi do konkursu dla rodzin były warsztaty recyklingowe, 

podczas których prawie 100 dzieci przygotowywało z materiałów wtórnych 

instrumenty muzyczne, gry planszowe i przestrzenne.   

 

Pomoc zagraniczna  

1) Pomoc dla Ukrainy – przekazano pomoc w wysokosci 2500 zł przeznaczoną na paczki 

świąteczne dla dzieci  

2) Pomoc dla Kenii – za pośrednictwem dr Aleksandry Modlińskiej z Domu Hospicyjnego 

Caritas im. św. Józefa przekazano pomoc medyczną o wartości 2500 zł 

3) Pomoc dla Czadu – dofinansowanie budowy studni w miejscowości Gambala 

(umożliwiono dostęp do wody ok. 200 rodzinom zamieszkującym 2 wioski). 

 

Fundusz stypendialny – Program SKRZYDŁA  

Rok 2015 był 8. rokiem realizacji Programu SKRZYDŁA - systematycznej 

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

sprawozdawczym stałym wsparciem objętych było 92 uczniów: 

- 20 stypendiów finansowanych przez Caritas Polska,  

- 30 stypendiów od indywidualnego darczyńcy,  

- 42 stypendia od pojedynczych darczyńców. 
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VI. Działalność reprezentacyjna 

 

Działalność reprezentacyjna CARITAS Archidiecezji Gdańskiej polegała na 

uczestniczeniu członków zarządu i kadry zarządzającej w konferencjach i seminariach, 

pracę w lokalnych i regionalnych radach i gremiach zajmujących się sprawami 

społecznymi. Członkowie Zarządu zasiadali w 2015 r. w następujacych gremiach: 

Wojewódzka Rada Zatrudnienia (Dyrektor) i Gdańska Rada Oświatowa (Zastępca), 

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (Sekretarz) i Pomorska Rada 

Organizacji Pozarządowych (Sekretarz). 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. 

  



27 

 

Stałe placówki CARITAS Archidiecezji Gdańskiej 
 

Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II 
 

 

Dyrektor:   

ul. Fromborska 24  

80-389 Gdańsk 

Anna Kostusik tel. 58/ 511 35 00, fax 58/ 511 35 05 

 e-mail: centrumjp2@caritas.pl 

 

W Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II zatrudnione były 63 osoby 

w wymiarze 61 etatów łącznie. 

W placówce prowadzona była działalność specjalistyczna: 

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 

jednocześnie całodobową opiekę 50 osobom w podeszłym wieku i 15 osobom 

przewlekle somatycznie chorym. Dom zapewniał przebywającym w nim mieszkańcom 

nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale świadczył także usługi opiekuńcze, 

wspomagające w codziennym życiu, organizował życie kulturalne, współpracował ze 

środowiskiem lokalnym w celu podtrzymywania relacji społecznych, umożliwiał 

podopiecznym korzystanie z przysługujących im usług zdrowotnych, opieki medycznej 

i rehabilitacji, zapewniał mieszkańcom pomoc i wsparcie ze strony wolontariuszy. 

W roku 2015 z placówki skorzystały 82 osoby, w tym 58 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 

jest głównie dla pacjentów, którzy są w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu 

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 
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pewien czas opieki pielęgnacyjnej połączonej z leczeniem i rehabilitacją. Zakład 

dysponuje 40 miejscami w salach dwu-, trzy- i czteroosobowych. W roku 

sprawozdawczym z ZOL-u skorzystały 163 osoby, w tym 113 kobiet.  

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej świadczył usługi rehabilitacyjne, w zakresie 

których znajdowały się: 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 2015 r. z wizyt u lekarza 

rehabilitanta skorzystało 79 osób, w tym 54 kobiety, wykonano 78 216 zabiegów 

rehabilitacyjnych oraz 79 wizyt lekarskich.  

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oferowała do wypożyczenia: łóżka 

szpitalne sterowane pilotem, koncentratory tlenu oraz ssaki medyczne. W roku 2015 

podpisano 107 umów na wypożyczenia.  

 

Centrum podejmowało współpracę z zakresu realizacji zajęć praktycznych i praktyki 

zawodowej uczniów i studentów z: 

- Centrum Kształcenia PLEJADA Szkoła Policealna NOVUM, 

- Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 

- Szkoły Policealnej „Progres”,   

- Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, 

- Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych, 

- Gdańskiego Seminarium Duchownego.         

Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio 
 

 ul. Jęczmienna 8  

81-089 Gdynia 

Dyrektor: Marek Szymański tel. 58/ 667 81 83, fax 58/ 667 81 85 

p.o. Dyrektora: Jolanta Kruk e-mail: centrum.o.pio@caritas.pl 

 

W Centrum Pomocowym  Caritas im. Św. Ojca Pio na dzień 31 grudnia 2015 r. 

zatrudnionych było 45 osób, w tym  2 osoby na ½ etatu, 3 osoby na ¾ etatu, 1 osoba na 

0,65 etatu. 

W strukturze Centrum działały: 
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1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

2. Oddział Rehabilitacji  

3. Pracownia Fizjoterapii  

4. Warsztat Terapii Zajęciowej 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy – pacjentami ZOL byli chorzy w wieku między 22 a 95 

rokiem życia, z przewlekłymi chorobami, po urazach i zabiegach chirurgicznych, którzy 

przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego, z ukończonym procesem diagnozowania, 

leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagali 

hospitalizacji. ZOL realizował całodobowe świadczenia leczniczo-pielęgnacyjne. 

Bezpośrednią opiekę nad pacjentami sprawował wykwalifikowany personel: lekarze, 

pielęgniarki, opiekunowie oraz zespół terapeutyczny: rehabilitant, psycholog, logopeda, 

terapeuta zajęciowy, wolontariusze oraz praktykanci szkół wyższych. 

W odbywały się zajęcia praktyczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo, fizjoterapia. 

W 2015 r. ZOL dysponował 34 miejscami, w ciągu roku w  ZOL przebywało łącznie 125 

osób, w tym 75 kobiet.  

Oddział Rehabilitacji - celem rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 

stacjonarnych była kompleksowa rehabilitacja pacjentów, których stan kliniczny nie 

pozwalał na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Oddział w 2015 roku 

dysponował 16 miejscami dla pacjentów rokujących 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 2015 z usprawniania na oddziale skorzystało 195 osób, w tym 138 kobiet.  

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. Prowadzono ćwiczenia grupowe dla pacjentów ze 

schorzeniami bólowymi kręgosłupa. Ponadto na wyposażeniu pracowni jest wysokiej 
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klasy urządzenie do terapii falami uderzeniowymi, wszystkie zabiegi krioterapii 

wykonywane są przy pomocy oparów ciekłego azotu.  

Z rehabilitacji ambulatoryjnej skorzystało 2836 pacjentów,  w tym 2041 kobiet.  

Pracownia była bazą dydaktyczną dla studentów kierunku Fizjoterapia, prowadzono 

zajęcia praktyczne na wszystkich odcinkach rehabilitacji.  

Warsztat Terapii Zajęciowej – podstawą działania WTZ były zajęcia rehabilitacyjne 

zmierzające do usamodzielnienia  i  podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne 

uczęszczające do placówki. Cele te osiągano poprzez działania indywidualne i grupowe 

w pracowniach: plastycznej, arteterapii, tkacko-rymarskiej i dekoratorsko-gospodarczej. 

Poza działaniami zgodnymi z profilami pracowni uczestnicy, adekwatnie do swoich 

możliwości uczyli się samodzielności niezbędnej w życiu codziennym.  m. in. poprzez: 

przygotowywanie posiłków, utrzymanie czystości, higieny osobistej, poprawy kultury 

bycia, dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, załatwianie podstawowych spraw 

w urzędach, w ośrodku zdrowia, planowanie zakupów, współpracę w grupie 

i poszanowanie drugiej osoby oraz branie odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

Uczestnicy brali również udział w praktykach i stażach na rynku otwartym oraz 

w działaniach wolontarystycznych. We wszystkich podejmowanych aktywnościach 

podopieczni otrzymywali dodatkowe wsparcie psychologa i fizjoterapeuty. W roku 2015 

z rehabilitacji społeczno-zawodowej w WTZ korzystało 25 osób, w tym 15 kobiet. 

W pracowniach WTZ powstało w ciągu roku ok. 1000 prac, uczestnicy prezentowali 

efekty zajęć terapeutycznych podczas 8 kiermaszów. Na XIII Przeglądzie Małych Form 

Teatralnych „Doceń swój talent” jeden z uczestników otrzymał wyróżnienie dla aktora 

za najlepszą rolę, a placówka -  III nagrodę. Podopieczni brali udział w praktykach 

i treningach zawodowych: udział w treningu umiejętności zawodowych na terenie 

placówki – 4 osoby jako szatniarz, 2 osoby jako pomoc konserwatora, 1 osoba - obsługa 

xero, Bizon, projekt „Centrum Dzwoni” – 1 uczestnik - prace porządkowe, Ster – 

1 uczestnik - praktyka w stadninie koni. 
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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 Centrum im. św. s. Faustyny zatrudniano 23 osoby (19 - pełny etat i 2 - ½ etatu, 

2 osoby – umowy cywilno-prawne). 

Działalność realizowana w placówce dokonywała się poprzez prowadzenie: 

1. Warsztatu Terapii Zajęciowej 

2. Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. 

 

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 

sztuce, 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 samodzielnego życia 

i doskonalenie umiejętności 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 - prace graficzne, produkcja papieru czerpanego; 

 pracownia przyrodniczo – gospodarcza - rozwijanie umiejętności związanych 
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z opieką nad zwierzętami, pielęgnacją roślin, działaniami porządkowymi 

w placówce i wokół budynku. 

W zajęciach w WTZ korzystało 40 osób, w tym 15 kobiet. Każdy uczestnik WTZ średnio 

otrzymał 1610 godzin wsparcia  w ciągu roku. Uczestniczono w 5 kiermaszach prac. 

W roku 2015 zorganizowano kilkudniowe wycieczki do Jastrzębiej Góry, Sobieszowa, 

Rynu i Karpna.  

Czworo uczestników WTZ zostało zrekrutowanych do projektu „Centrum karier osób 

niepełnosprawnych CKON”. Projekt realizuje zajęcia teoretyczne i próbki pracy 

w wyznaczonych zakładach i będzie kontynuowany w roku 2016. 

Placówka kontynuowała współpracę z Teatrem Miejskim w Gdyni: udział 

w przedstawieniach teatralnych, kontynuacja warsztatów z udziałem aktorów z Gdyni. 

W Domu Dziennego Pobytu z rehabilitacją aktywizowano osoby starsze, 

mieszkańców Rumi, osoby w większości samotne, w przedziale wiekowym 55-92 lat. 

Działania aktywizujące obejmowały 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 skorzystało 40 osób, w tym 26 kobiet, 

w ramach rehabilitacji wykonano blisko 11 500 zabiegów.  

 

 

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 w 2015 r, zatrudnionych było 13 osób. 

W ramach Centrum prowadzono: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej 
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Środowiskowy Dom Samopomocy – od kwietnia 2015 roku placówka przeniosła się 

do nowego obiektu: bez barier architektonicznych oraz w pełni wyposażonego 

dwukondygnacyjnego budynku, w którym znajdują się: kuchnia z aneksem jadalnym, 

sala ogólna, dwa wielofunkcyjne pomieszczenia, pokój do indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego oraz dwie łazienki. Łączna powierzchnia budynku wynosi 155 m². Od 

sierpnia 2015 roku rozszerzył swoją działalność i wsparciem objął nie tylko do osoby 

z upośledzeniem umysłowym, ale także dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi 

(zwiększono ilość podopiecznych o 5 osób). W związku z czym od drugiego półrocza 

2015 roku z zajęć terapeutycznych codziennie korzystało 16 osób (w tym 5 kobiet). 

Działania, podobnie jak w latach ubiegłych, zmierzały do ogólnego rozwoju i poprawy 

sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną  niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. Działania 

wpływały na kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach 

międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, 

rozbudzały aktywność i indywidualną ekspresję artystyczną. 

Warsztat Terapii Zajęciowej  

Do priorytetów działania WTZ ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne umysłowo 

w roku 2015 należało: 

1) kształtowanie umiejętności z zakresu samoobsługi, rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia oraz optymalne 

usprawnienie psychofizyczne i społeczne – prowadzące do funkcjonowania 

osoby w sferze myślenia, przeżywania doznań estetycznych oraz działania, 

2) aktywizacja zawodowa w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia, 

3) zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz umożliwienie korzystania 

z pomocy lekarza specjalisty, 

4) integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnym 

poprzez organizowanie wspólnych spotkań, wycieczek, festynów itp. 

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów w roku 2015 w placówce prowadzone były 

następujące treningi: trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening 

funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

terapia zajęciowa, zajęcia komputerowe, trening umiejętności społecznych 

i interpersonalnych, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności z zakresu technik 
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szkolnych, terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo psychologiczne. Dodatkowymi 

formami działań były spotkania integracyjne, zabawy taneczne, spotkania z okazji świąt 

i urodzin, festyny i pikniki. Ponadto prowadzone były działania mające na celu 

aktywizowanie uczestników w kierunku podjęcia zatrudnienia, w tym: wzbudzanie 

motywacji do podjęcia pracy, kształtowanie umiejętności poszukiwania pracy, 

współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

W roku sprawozdawczym z oferty WTZ skorzystało 25 osób (w tym 12 kobiet). Każdy 

z uczestników otrzymał średnio 1603 godziny wsparcia. Podczas zajęć w pięciu 

pracowniach powstało ok. 1000 prac, m.in. 200 prac ceramicznych, 250 prac 

wikliniarskich, 150 prac ze szkła. W roku 2015 Centrum bł. Matki Teresy z Kalkuty 

ośmiokrotnie miało okazję prezentować swoje prace na wystawach i kiermaszach prac. 

Uczestnicy brali udział w wielu imprezach zewnętrznych zdobywając nagrody 

i wyróżnienia. Podczas VII Olimpiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych i osób 

w wieku 55 + w Gdyni zdobyli dwa brązowe medale, a w  XVIII Olimpiadzie dla osób 

niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim - 2 złote medale, 3 srebrne, 1 brązowy. W  XXI 

Konkursie Plastycznym dla Osób Niepełnosprawnych pn. „Świąteczne życzenia” 

otrzymali wyróżnienie. 

 
 
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 2015 r. zatrudnionych było 10 osób, a działalnością Warsztat 

objął 27 osób niepełnosprawnych: 12 kobiet i 15 mężczyzn. Rehabilitacja osób 

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

witrażu, kuchnia dydaktyczna). 

Rodzaje działalności prowadzonej w warsztacie: 

- rehabilitacja zawodowa i społeczna,  

- trening ekonomiczny, 

- terapia psychologiczna,  

- rehabilitacja ruchowa.  
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Ponadto prowadzone były różne formy zajęć rozwijające umiejętności życia 

codziennego: arteterapia – terapia przez sztukę, filmoterapia – film, program 

telewizyjny jako środek oddziaływania terapeutycznego; estetoterapia – kontakt 

z pięknem, wyjścia do galerii, muzeów, udział i organizacja wystaw, relaksacja – 

wykorzystanie techniki relaksu jako oderwania od smutnych doznań i negatywnych 

bodźców (muzyka poważna, śpiew ptaków, szum morza, odgłosy burzy i deszczu, 

trening wg Schulza i Jakobsona, techniki wizualizacyjne), socjoterapia – kształtowanie 

pozytywnych postaw w relacji pełnosprawny -niepełnosprawny poprzez udział we 

wspólnych działaniach, aromaterapia – często połączona z relaksacją, oddziaływanie 

zapachów w celu pobudzania zmysłów, sylwoterapia – oddziaływanie przyrody/lasu 

w celach terapeutycznych; hortikuloterapia – terapia poprzez pracę na działce, zajęcia 

rekreacyjne – spotkania taneczne, gry zespołowe i konkursy. 

W 2015 r. podczas zajęć terapeutycznych w pracowniach powstało ok. 950 prac. WTZ 

w Łapinie organizował kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz wystawiał 

prace podczas Jarmarku Dominikańskiego.  

 

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 2015 roku 3 osoby. 

W Centrum Wolontariatu realizowano działania polegająe na: 

- współpracy z koordynatorami wolontariatu w poszczególnych placówkach – wsparcie 

osób zajmujących się wolontariatem placówkowym  

- wspieraniu rozwoju wolontariuszy Akcji Letniej 

studenci i licealiści 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 
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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 ponad 700 dzieci i młodzieży 

 

wypoczynek dzieci i młodzieży liczba osób 

ferie zimowe (2 turnusy) 160  

kolonie letnie (4 turnusy) 384  

obozy wędrowne (2 obozy x 75 uczestników) 150  

spływy kajakowe (4 spływy x 15 uczestników) 45  

 739 

 

- 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 2015 r.  

        

 

 

liczba SKC

SP

Gimn

ZS

LO

liczba uczniów w SKC

SP

Gimn

ZS

LO
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W 2015 r. powołano 6 nowych Szkolnych Kół Caritas: 

1) Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, 

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. dr W. Błeńskiej w Kowalach, 

3) Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku, 

4) Gimnazjum nr 17 w Gdańsku, 

5) Zespół Szkół w Przywidzu, 

6) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP w Gdyni. 

- koordynowano powstawanie i działania Parafialnych Zespołów Caritas 

Parafialne Zespoły Caritas stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Caritas. 

Zadaniem PZC jest: 

- koordynacja i prowadzenie działalności charytatywnej na terenie parafii, 

- wspieranie działalności Caritas diecezjalnej przez włączanie się we wspólne 

akcje charytatywne, pomocowe.  

W 2015 głównym zadaniem koordynatora prac 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 wspólnych akcji pomocowych (np. udział w kolejnych edycjach 

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

szkolnych w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”, włączanie się w akcję 

„Tutka charytatywna” – w roku 2015 była to „Tutka miłosierdzia”, pomoc 

w organizacji Dnia Dziecka oraz rekrutacji dzieci z parafii na letnie i zimowe 

wyjazdy organizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej itp.), 

- usprawnianiem systemu komunikacji pomiędzy Centrum Wolontariatu z PZC, 

rodzaj szkoły  liczba SKC  liczba wolontariuszy  
w SKC  

Szkoła Podstawowa  43 1026 
Gimnazjum  49 1473 

Zespół Szkół  32 2233 
Liceum Ogólnokształcące  41 283 

 165 5015 
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- wymianą informacji i doświadczeń pomiędzy PZC, 

- uaktualnianiem bazy danych i dokumentacji PZC. 

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. w strukturach gdańskiej Caritas istniało 107 

Parafialnych Zespołów Caritas, w tym  2 nowopowołane: przy parafii Chrystusa Dobrego 

Pasterza w Gdyni Cisowej oraz MB Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie; 

1 z dotychczas istniejących zawiesił działalność pod koniec roku - PZC przy parafii Św. 

Jana Chrzciciela i Św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni. Łącznie w Parafialnych 

Zespołach Caritas Archidiecezji Gdańskiej działało ok. 1000 wolontariuszy – w tym ok. 

840 kobiet (dane szacunkowe określone na podst. sprawozdań przesłanych przez PZC). 

- 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: 126 sklepów – 1 060 wolontariuszy - 23 600 kg artykułów żywnościowych = 

7 000 osób obdarowanych, 

GRUDZIEŃ: 140 sklepów – 1 970 wolontariuszy - 32 000 kg artykułow żywnosciowych = 

7 500 osób obdarowanych.  

TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW akcja polega na angażowaniu wspólnot parafialnych 

do pomocy dzieciom i młodzieży w przygotowaniu do nowego roku szkolnego; akcja 

prowadzona po raz 5, ponad 2 000 dzieci i młodzieży otrzymało wyposażone plecaki. 

SZKOLNE OŁÓWKI CARITAS – akcja prowadzona na przelomie sierpnia i września, 

zbiórka przyborów szkolnych w hipermarketach, w efekcie akcji przygotowano 

i przekazano 430 wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących 

oraz doposażono 20 świetlic Caritas. 

- od października 2014 do czerwca 2015 Centrum Wolontariatu Caritas koordynowało 

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 wiedzę i umiejętności w byciu dobrym wolontariuszem i lepszym liderem 

w swojej grupie rówieśników. 

GALA WOLONTARIATU – 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 

w Auli św. Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie zorganizowano uroczystą Galę Wolontariatu. 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów, 

wolontariusze działający w placówkach oraz bezpośrednio związani z Centrum 

Wolontariatu Caritas we Wrzeszczu. Przybyli także wolontariusze zagraniczni (EVS). 
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Wśród zaproszonych gości był Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Ksiądz 

Biskup Wiesław Szlachetka. Dla Caritas jako organizatora była to okazja do 

podziękowania wolontariuszom za ich całoroczną pracę, wręczenia wyróżnień dla 

najbardziej zasłużonych oraz powitania w naszym gronie nowo powołanych Szkolnych 

Kół i Parafialnych Zespołów Caritas. 

Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki 
 

 

Dyrektor: 

ul. Pasteura 1 

83-043 Trąbki Wielkie 

Ks. Bolesław Antoniów (I-IV) tel. 58/ 305 45 22, fax 58/ 305 45 60 

Magdalena Jurkowska (od V) e-mail: trabki@caritas.pl 

 

Centrum Rehabilitacji św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich w 2015 roku 

zatrudnionych było 19 osób.   

W Centrum działalność prowadzona była w ramach: 

1. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego,  

2. Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 

3. Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej.  

W placówce prowadzono także zajęcia w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, 

z których korzystał 1 podopieczny. Zajęcia były realizowane we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.  

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim wraz ze sprzężeniem, w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem oraz w stopniu 

znacznym oraz głębokim. Podopieczni realizują w placówce obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, odpowiednio do 24. roku życia (kształcenie specjalne) lub 25. roku 

życia (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). Placówka oferuje zajęcia indywidualne;            

z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Podopieczni byli podzieleni w 5 grup, 

które prowadził nauczyciel- wychowawca. W ramach zajęć grupowych pracowano m.in. 

metodą Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, terapią behawioralną, Metodą Krakowską, 

Metodą Ruchu Rozwijającego. Podopieczni brali także regularnie udział w zajęciach  

dogoterapii, hipoterapii oraz basenu. Psycholog prowadził konsultacje dla rodziców 



40 

 

podopiecznych. Głównym celem działań jest szeroko pojęte, wsparcie w rozwoju oraz 

funkcjonowaniu podopiecznego, zgodnie z jego potrzebami oraz możliwościami.  

W 2015 r. do OREWu uczęszczało 16 podopiecznych z terenów gmin Trąbki Wielkie, 

Pszczółki, Przywidz, Starogard Gdański oraz Pruszcz Gdański. 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

Na zajęcia przyjmowane były dzieci, które z powodu różnych dysfunkcji miały problemy 

z osiągnięciem dojrzałości szkolnej bądź były zagrożone niepełnosprawnością. Dzieci 

mogły uczestniczyć w zajęciach do momentu pójścia do szkoły. Zajęcia w ramach 

Wczesnego Wspomagania to zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą lub rehabilitantem, w wymiarze zgodnym z potrzebami i możliwościami 

dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem, maksymalna liczba godzin w miesiącu w ramach 

zajęć to 8. Zajęcia odbywają się w godzinach porannych lub popołudniowych.  

W placówce zaobserwowano duże zapotrzebowanie na zajęcia w ramach Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju, w 2015 r. z zajęć korzystało 12 podopiecznych. Były to osoby 

z gmin Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański oraz Skarszewy. 

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej oferował: 

- kinezyterapię: ćwiczenia indywidualne, w obciążeniu, na przyrządach, korekcyjne, 

czynne, czynno- bierne, wspomagane, 

- fizykoterapię: magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki i fonoforeza, laseroterapia, 

krioterapia miejscowa 

- masaże: częściowe, całościowe, limfatyczne. 

W Zakładzie wykonano w 2015 roku 57 460 zabiegów, opieką objęto 2 009 pacjentów. 

 

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, Gdynia, Trąbki Wielkie, 
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- 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 27 osób w wymiarze 23,6 etatu, które w roku 

sprawozdawczym opiekowały się 247 pacjentami: 111 kobietami i 136 mężczyznami. 

W ramach stacjonarnej opieki paliatywnej świadczonej wobec osób w terminalnej fazie 

choroby nowotworowej oraz ich rodzin i bliskich realizowano: 

- całodobową opiekę medyczną, 

- pełne zabezpieczenie w leki, 

- leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna), 

- leczenie innych objawów somatycznych, 

- świadczenia pielęgniarskie, 

- zapobieganie powikłaniom, 

- rehabilitację wg zaleceń lekarza hospicjum, 

- konieczne konsultacje specjalistyczne, 

- zaspokajanie potrzeb psychologicznych, 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, 

- zaspokajanie potrzeb duchowych, 

- edukację i poradnictwo zdrowotne, 

- „opiekę wyręczającą” w hospicjum stacjonarnym (przyjmowanie chorych na 

maksymalnie 10 dni), 

- opiekę nad osieroconymi, wsparcie w żałobie. 

W ramach działalność placówki w społeczności lokalnej kontynuowano współpracę 

z samorządem lokalnym, organizowano wydarzenia kulturalne (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 
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pomorskie hospicja). Dyrektor Domu Hospicyjnego w ramach tzw. „Niedzieli 

z hospicjum” gościł w parafiach Archidiecezji Gdańskiej głosząc słowo do wiernych.  

Placówka prowadzi kursy medyczne dla kandydatów na wolontariusz medycznych. 

W roku sprawozdawczym w kursach wzięło udział ok. 60 osób.  

W czercwu, podczas uroczystości patrona gdańskiej Caritas – św. brata Alberta, w Domu 

Hospicyjnym zostało uroczyście otwarte i poświęcone Okno Życia.  

 

 

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 e-mail: pielegniarkilapino@wp.pl 

 

W dwóch placówkach zatrudnionych było łącznie 6 dyplomowanych pielęgniarek 

środowiskowo – rodzinnych: po 3 w każdej. 

 

Zestawienie liczbowe pacjentów i świadczeń wykonanych w roku 2015:  

 Minkowice Łapino 

Liczba pacjentów 6 615 6308 

Liczba wizyt łącznie  4 384 3785 

- świadczenia profilaktyczne: odwiedziny, 

edukacja, poradnictwo, kontrola leków, wizyty 

u noworodków, wizyty patronażowe 

1048 61 

- świadczenia diagnostyczne: pomiar RR, cukru, 

pobieranie materiału do badań 

2 152 2 996 

- świadczenia pielęgnacyjne: opatrunki, toaleta, 4 033 680  
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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 

986 642  

- świadczenia rehabilitacyjne: ćwiczenia ruchowe, 

usprawniające 

612 --- 

 

Każda placówka dysponowała dwoma samochodami, co umożliwiało dojazd do domów  

pacjentów. W roku sprawozdawczym pielęgniarki przejechały łącznie ponad 40 000 

km niosąc pomoc doraźną medyczną i wsparcie środowiskowe.  

 

Poradnia Leczenia Bólu 
 Al. Niepodległości 632 

81-855 Sopot 

 tel. 58/340 27 98 

  

 

Poradnia prowadziła działalność leczniczą.  

Lekarze udzielali porad  lekarskich, wykonywali badania przedmiotowe  i  podmiotowe 

oraz analizowali wyniki badań  dodatkowych,  zlecali leczenie farmakologiczne, 

wykonywali 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 2015 r. udzielono łącznie 4 258 porad, w tym 2 062 udzielonych kobietom 

oraz 2 661 osobom w wieku 65+.  

 

 

 

 

 



44 

 

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%  otrzymano w 2014 r. kwotę 362 978 PLN, którą przeznaczono na 

dofinansowywanie i wsparcie dzialalności placówek działąjacych w strukturze CAG OPP: 

- świetlice: 

 Centrum Caritas „Na Dolnej” 

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

 Pod Kasztanem 

 Placówka wsparcia dziennego Słoneczne Wzgórze  

 Młodzieżowa Placówka Wychowawcza 

 Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Żukowie 

- Dom Samotnej Matki Caritas im. Bł. O. Gwidona z Montpelier.  

 

Centrum Caritas „Na Dolnej” 
 ul. Dolna 4 

80-767 Gdańsk 

 tel. 58/ 302 30 37 

 e-mail: domnadolnej@caritas.pl 

 ul. Dobra 8 

80-746 Gdańsk 

Kierownik: Marta Szulc e-mail: dobraswietlica@caritas.pl 

 

W 2015 r. w Centrum zatrudnionych było 10 osób. 

Zlokalizowane w dwóch obiektach Centrum realizowało swe zadania poprzez 

prowadzenie: 

- Placówki opiekuńczo – wychowawczej Świetlica „Dobra”, do której uczęszczało 37 

dzieci, 

- Punktu Przedszkolnego „Klub Malucha” dla 11 dzieci, 

- Klubu Seniora „Starsza Młodzież” obejmującego wsparciem 25 osób w wieku 55+, 

- Domu Sąsiedzkiego – „Dolne Miasto”, z którego skorzystało ponad 200 mieszkańców 

dzielnicy 
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- Dziennego Domu Seniora „Gdański Wigor”, uroczyście otwartego z początkiem 

października 2015 r, a z którego docelowo może korzystać 30 seniorów.  

 

Każde z podejmowanych w Centrum działań dostosowywane było do wieku oraz 

potrzeb poszczególnych grup i osób i były to m.in. działania:.   

- edukacyjne -  realizowane m. in. w punkcie przedszkolnym – zgodne z minimum 

programowym wskazanym dla innych form wychowania przedszkolnego, a w świetlicy 

oraz w Klubie Seniora działania, które są dla podopiecznych nową treścią, nieznaną np. 

eksperymenty, korzystanie z komputerów, wycieczki edukacyjne itp.,  

- opiekuńcze – we wszystkich grupach działania są tak realizowane, aby podopieczni 

czuli się bezpiecznie i swobodnie, 

- wychowawcze – których celem jest kształtowanie np. postaw obywatelskich wśród 

podopiecznych, wdrażanie norm społecznych, utrwalanie zachowań tzw. „dobrego 

wychowania”, udział w wydarzeniach kulturalnych itp., 

- aktywizujące – w szczególności kierowane do seniorów, realizowane poprzez 

aktywności w placówce, jak i poprzez udział w wydarzeniach poza nią, np. występy, 

wystawy prac plastycznych,  

- reedukujące - zajęcia skierowane do dzieci, celem zajęć jest utrwalanie zdobytej 

wiedzy, niwelowanie zaległości edukacyjnych podopiecznych,  

- profilaktyczne – m. in. konsultacje logopedyczne dzieci z punktu przedszkolnego,  

- promujące konstruktywne formy spędzania wolnego czasu (arteterapia, 

muzykoterapia, sport itp.) – wszelkie działania z zakresu rekreacji, sztuki, plastyki, 

muzyki itp. 

- promujące zdrowy tryb życia – to spotkania ze specjalistami m.in. dietetykiem, 

instruktorem nordic walking, udział w zawodach sportowych, systematyczne zajęcia na 

świeżym powietrzu, zajęcia uświadamiające skutki złego odżywiania się,  

- z zakresu pomocy społecznej - m.in. dożywianie: codzienne posiłki, przekąski, 

poczęstunki dla podopiecznych.  

Dom Sąsiedzki  podejmował szereg działań dla i z udziałem mieszkańców: warsztaty dla 

rodziców z elementami „Szkoły dla rodziców”, Klub Mam, utworzenie filmowego klubu 

dyskusyjnego, warsztaty dla młodzieży, zajęcia z „Kuchni międzypokoleniowej”, 

międzypokoleniowe spotkania: seniorzy z młodzieżą, konsultacje z psychologiem czy 

warsztaty „Magia aparatu”. 
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Ponadto placówka realizowała działania animujące społeczność lokalną: Mecz Piłki 

nożnej, Choinka na Dolnym Mieście, udział w festynie „Retro Dolne Miasto”, organizacja 

Dni Sąsiadów.  

 

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 

 

W Centrum Frassatiego zatrudnionych było 7 osób. Klub Seniora prowadzony był przez 

wolontariuszkę. 

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 realizowane były zadania w obszarach: 

opiekuńczo - wychowawczym, edykacyjnym i reedukacyjnym, kompensacyjno - 

korekcyjnym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, psychologicznym 

i ogólnorozwojowym, arteterapii i terapii zajęciowej, profilaktycznym oraz dożywiania 

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

Do grupy Radosne Krasnale uczęszczało 17 dzieci (w tym 12 dziewczynek). 

Przedpołudniowe, czterogodzinne zajęcia prowadzone były codziennie, w dni robocze.  

W grupie Anielska Kraina opieką objęto 41 dzieci (23 dziewczynki), grupa także 

spotykała się codziennie i realizowała zajęcia popołudniowe trwających od 4 do 5,5 h.  

Sparta to grupa młodzieżowa mająca spotkania popołudniowe – 35 osób (19 

dziewcząt).  

 

W ramach działań placówki przeprowadzono m.in.: 

- 240 h terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku 5 - 10 lat, 
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- 144 h arteterapii dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 19 lat,  

- 113 h zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 3-19 lat. 

Ponadto podczas spotkań i zajęć wydano ponad 12 500 posiłków. 

      

W czasie całego roku pracownicy Centrum systematycznie współpracowali 

z pracownikami socjalnymi, kuratorami, pedagogami i wychowawcami szkolnymi 

podopiecznych, co pozwoliło na bardzo precyzyjne określanie potrzeb i możliwości 

pomocy uczestnikom i ich rodzinom. Centrum stanowiło także miejsce praktyk dla 

studentów kierunków pedagogicznych.   

Uczestnicy Klubu Seniora spotykali się 3 razy w tygodniu. Klub od kilku lat prowadzi 

wolontariuszka. Seniorzy chętnie korzystają z oferty klubu. W ramach spotkań 

korzystali z ciepłych posiłków. W roku 2015 do Klubu uczęszczało 7 osób (w tym 

4 kobiety). Łącznie odbyło się ponad 100 dwugodzinnych spotkań. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego 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 2015 r. w świetlicy zatrudniano 10 osób, w tym 3 osoby na stałe, pozostałe na umowy 

cywilno-prawne. W ciągu roku w zajęciach uczestniczyły 63 osoby: dzieci i młodzieży 

(32 dziewczęta). 

 

W 2015 roku działalność placówki realizowana była poprzez: 

1. prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

2. realizację zajęć dla młodzieży w ramach Klubu Młodzieżowego, 

3. pomoc konsultacyjną dla rodziców, warsztaty dla rodziców i wspólpracę z nimi. 

Placówka funkcjonowała codziennie, od poniedziałku do piątku. Zajęcia dla dzieci 

odbywały się w godzinach 12.00-17.00, a dwa-trzy razy w tygodniu do 19:00 (zajęcia 

Klubu Młodzieżowego). W planie dnia przewidziany był czas na odrabianie lekcji i naukę 
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własną, posiłek-podwieczorek, zajęcia grupowe, rozmowy indywidualne, zabawy i gry 

indywidualne, warsztaty umiejętności.  Zajęcia w świetlicy realizowano wg programu 

„Chcę-Mogę-Potrafię”. Podczas wakacji zorganizowano wspólny wyjazd na kolonię oraz 

zajęcia w ramach półkolonii. 

W ramach Klubu Młodzieżowego prowadzono zajęcia z arteterapii oraz zajęcia 

socjoterapeutyczne z programem profilaktycznym. Młodzież często sama kreowała 

spotkania podejmując tematy dla niej ważne, wymagające przedyskutowania. Często 

także pomagała przy organizacji różnorodnych imprez: bale, kiermasze, biwaki.  

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 także 

spotkania-warsztaty tematyczne dla rodziców: „Trudności dzieci w szkole”, „Jak słuchać 

żeby dzieci do nas mówiły” - ćwiczenia komunikacji, „Informacje nt. zagrożeń 

występujących w środowisku dzieci i młodzieży”. Odbyło się kilka wyjść integracyjnych 

(na kręgle, do kina) oraz wspólna wycieczka dzieci i rodziców do Malborka. 

W 2015 roku przeprowadzono łącznie ponad 1300 godzin zajęć: 107 artystycznych 

i arteterapeutycznych, 220 psychologicznych, 63 socjoterapeutycznych, 76 

logopedycznych, 140 godzin terapii pedagogicznej. 

Z wyjazdów w ramach akcji letniej 20 osób uczestniczyło w wyjeździe do Warzenka, 

8 osób wyjechało do Rynu na Mazurach, 20 – do Zakopanego, a 8 do Krakowa. Wszyscy 

uczestnicy korzystali  ze stacjonarnych form wypoczynku: 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 2015 r. zatrudnione były 4 osoby (3 etaty oraz 

1 umowa cywilno prawna).  

W ramach całorocznych działań opieką objęto 47 dzieci i młodzieży (w tym 24 

dziewczynki), które korzystały z różnorodnych z zajęć. Ponadto realizowano pomoc 

socjalną i podejmowano pracę z rodzinami. 
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- zajęcia edukacyjne: m.in. nadrabianie zaległości szkolnych, zajęcia doskonalące 

znajomość języków obcych, zajęcia warsztatowe  z „dobrego wychowania”; czytelnia 

prasy i dobrej książki, 

- zajęcia artystyczne: m.in. zajęcia teatralne i muzyczne, zajęcia plastyczne: rysunek, 

szkło, małe formy artystyczne, zajęcia taneczne i fotograficzne; udział w wystawach, 

koncertach, wernisażach, festynach itp., 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne: sportowe zajęcia ogólnorozwojowe, gry zespołowe, 

zajęcia turystyczno – rekreacyjne, 

- zajęcia integracyjne: gry i zabawy świetlicowe, zabawy z wykorzystaniem chusty 

animacyjnej, dyżury i zajęcia samoobsługowe i gospodarcze, udział w zdarzeniach 

okolicznościowych poza placówką (koncerty, festyny, pokazy),  

- pomoc socjalna: podwieczorek, wydawanie żywności rodzinom w ramach pomocy 

unijnej; higiena – porady i „interwencje” higieniczne, wyrabiacie nawyków,  

zaopatrzenie w odzież, 

- praca z rodziną: pomoc konsultacyjna rodzinom podopiecznych. 

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 160 h wsparcia tego typu).   

W czasie wolnym od nauki zorganizowano wypoczynek  zimowy (półzimowisko) dla 30 

osobowej grupy dzieci  i młodzieży, wypoczynek letni: półkolonie (36 osób) oraz kolonie 

wyjazdowe (22 osoby – Warzenko). Dla 8-osobowej grupy młodzieżowej w lipcu 

zorganizowano pięciodniowy 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. Z całorocznych zajęć 

korzystały 24 osoby: dzieci i młodzieży (8 dziewcząt). 
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W ramach zajęć w palcówce organizowano: 

- pomoc i wsparcie psychologiczne dla podopiecznych oraz ich rodziców: spotkania 

w poradni uzależnień, poradni rodzinnej; „DKF rodzicielski” - filmy podejmujące tematy 

wychowawcze, po nich odbywały się dyskusje prowadzone przez psychologów, 

- warsztaty socjoterapeutyczne (prowadzone 2 razy w tygodniu), dzięki którym starano 

się wyrównywać deficyty społeczne, emocjonalne, uczono rozpoznawać emocje, 

podejmowano pracę nad zachowaniami agresywnymi, zwiększano świadomość 

szkodliwości nadużywania używek i przyjmowania środków psychoaktywnych, 

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

- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (2h 1 raz w tygodniu), podczas których 

uczestnicy grali w gry zespołowe, wdrażano zasady 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 przygotowywali zdrowe i smaczne potrawy, w tym pochodzące z różnych  

krajów - korzystali z literatury oraz z obecności wolontariuszy EVS,  

- spotkania indywidualne - konsultacje wychowawcy z podopiecznym, rodzicami, 

członkami rodzin uczestników; dzięki tym spotkaniom udało się zapobiec wielu 

problemom wynikającym ze sposobu funkcjonowania danej rodziny. Był to również 

sposób nawiązania współpracy i budowania relacji z rodzicami/opiekunami, 

prowadzących do zmiany postawy i sposobu wychowywania i współpracowania 

z dzieckiem. 

Łącznie w ciągu roku przeprowadzono 992 godzin zajęć, w tym 100 godzin socjoterapii, 

po 50 godz. zajęć artystycznych, sportowych i kulinarnych. Latem 12 osób wzięło udział 

w obozie wędrownym w Tatrach oraz 12 osób wyjechało do Szwecji na 7-dniowy obóz 

krajoznawczo-ekologiczny. Jesienią odbył się biwak w Warzenku, podczas którego 

oprócz zajęć integracyjno-rekreacyjnych, młodzież zaangażowano do pomocy przy 

pracach porządkowych na terenie i wokół ośrodka. 
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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 roku 2015 w ośrodkach wsparcia dla dzieci i młodzieży w gminie Żukowo 

zatrudnione były na umowę zlecenie 22 osoby (18 osób w okresie I-VI 2015 i 19 osób  

w okresie IX-XII 2015); w wyniku zmian kadrowych pracę w świetlicach w drugiej 

połowie roku podjęło 4 nowych wychowawców; większość wychowawców to 

doświadczeni nauczyciele, z uprawnieniami do prowadzenia zajęć 

socjoterapeutycznych; jedna wychowawczyni ukończyła kurs socjoterapii w trakcie 

ostatniego roku (w ramach uzupełniania kwalifikacji), pracę organizowała 

i nadzorowała 1 koordynatorka.  

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

dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych 

takimi problemami jak alkoholizm, ubóstwo, bezrobocie, przemoc itp. Odbywały się 

2 razy w tygodniu po 3 godziny dla każdej z grup. Łącznie we wszystkich 14 świetlicach 

funkcjonowało 21 grup (16 grup opiekuńczo-wychowawczych i 5 grup 

socjoterapeutycznych). W zajęciach uczestniczyło łącznie w ciągu całego roku 315 dzieci 

i młodzieży (w tym 176 dziewczynek). 

W 2015 roku w świetlicach realizowany był program „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

ukierunkowany na kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zachęcanie ich do 

zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, gdzie aktywność ruchowa zastępuje 

siedzenie przed komputerem czy oglądanie telewizji i - w wraz z troską o higienę 

osobistą - sprzyja zdrowiu dzieci, utrzymaniu dobrego samopoczucia i budowania 

pozytywnych relacji z innymi.  

Program realizowany był poprzez: 

- zajęcia tematyczne w świetlicach – w tym gry dydaktyczne o tematyce zdrowotnej, 

zabawy ruchowe, gry i zabawy terenowe, zajęcia plastyczne, konkursy czystości, 

„sprzątanie świata” wokół świetlicy i przygotowanie poradnika „Aby zdrowym być…”,  

- organizację dwudniowego festynu wyjazdowego pod hasłem „Sportowo i zdrowo” 



52 

 

połączonego z turniejem międzyświetlicowym, spotkaniem z sekcją młodych 

zapaśników z Żukowa, warsztatami tanecznymi, a także konkursem „Czyściocha”, 

- spotkania z przedstawicielami służby zdrowia (pielęgniarka, stomatolog) – zajęcia 

dotyczące dbania o higienę i o zdrowe zęby, 

- wspólne imprezy ogólnoświetlicowe. 

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

W maju blisko 100 dzieci z młodszych klas szkół podstawowych uczęszczających na 

zajęcia do świetlic uczestniczyło w Balu Wiosennym zorganizowanym przez uczniów 

i nauczycieli ZSZiO w Żukowie.  

W okresie wakacji 37 podopiecznych świetlic wyjechało na obozy wędrowne w Tatry  

(18 dziewczynek i 19 chłopców). 

 

ZESTAWIENIE OŚRODKÓW WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - 2015 r. 

 

Miejscowość  Adres świetlicy 

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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Dom Samotnej Matki Caritas im. bł. o. Gwidona z Montpellier 

 

 

ul. Matemblewska 67  

80-283 Gdańsk 

Kierownik:  

S. Małgorzata Samuela Ciesielska 

tel. 58/ 522 43 41 , fax 58/ 522 43 43  

e-mail: matemblewo@caritas.pl 

 

W 2015 r. na rzecz Domu pracowało 10 osób: Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr 

Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Ksiądz oraz osoby świeckie.  

Działalność placówki była realizowana przez: 

- prowadzenie Domu Samotnej Matki Caritas 

- całodobowe czuwanie nad „Oknem Życia” 

- pomoc doraźną osobom potrzbującym, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym 

(odzież, artykuły spożywcze oraz wyprawki dla noworodków). 

Podstawowym zadaniem realizowanym w placówce jest stworzenie kobietom 

zagrożonym bezdomnością właściwych warunków  przeżycia okresu ciąży w spokoju, 

pomoc w okresie okołoporodowym i ukazywanie matkom, które znajdują się w trudnej  

sytuacji życiowej piękna i radości macierzyństwa, a także przygotowanie ich do 

samodzielnego życia. 

Placówka zapewnia kobietom w ciąży i matkom z dziećmi do lat trzech całodobową 

opiekę. Zaspakaja ich podstawowe potrzeby bytowe, zdrowotne i religijne. Matki 

nieletnie, które trafiają do Domu kontynuują naukę w szkole – w systemie gimnazjalnym 

lub ponad gimnazjalnym przygotowując się do konkretnego zawodu. 

DSMC w okresie sprawozdawczym zapewnił schronienie 70 matkom, w tym 6 nieletnim 

oraz 36 dzieciom. 

W czasie pobytu mieszkankom zapewniano różne formy wsparcia w zakresie: 

- kształtowanie umiejętności pełnienia roli matki, 

- nabycia praktycznych umiejętności w opiece nad dzieckiem, 

- nabycia praktycznych umiejętności życiowych, 

- przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie i pełnienia ról społecznych, 

- promowanie zdrowego stylu życia. 

Mieszkanki miały także możliwość korzystania z posługi ks. kapelana i siostry 

katechetki, uczestniczenia w Mszach św., katechezach i spotkaniach biblijno – 
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modlitewnych. Mogły także przygotowywać się do Sakramentów Świętych. W ciągu roku 

ochrzczono 7 dzieci, 6 matek przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. 

Dom Samotnej Matki Caritas udzielał także wsparcia osobom z zewnątrz: 

przygotowywano wyprawki dla niemowląt, odzież dla dzieci i dorosłych, żywność, 

mleko i kosmetyki dla dzieci, środki czystości. W 2015 roku przygotowano 95 wyprawek 

dla noworodków i niemowląt. Z pomocy doraźnej skorzystało 541 osób potrzebujących.  

26 maja 2015 r. odbyła się uroczystość nadania placówce imienia bł. o. Gwidona 

z Montpellier. Uroczystej Mszy Św. odprawianej w Sanktuarium Matki Bożej 

Brzemiennej przez księży pracujących w gdańskiej Caritas oraz kapłanów 

zaprzyjaźnionych z DSMC przewodniczył ks. prałat Andrzej Penke - dziekan Dekanatu 

Gdańsk Oliwa. Po Mszy Św. uczestnicy wydarzenia – zaproszeni goście udali się na 

pobliskie Wzgórze, aby u stóp figury Matki Bożej Brzemiennej pomodlić się Litanią 

Loretańską. Kolejnym punktem programu uroczystości było przedstawienie o bł. 

o. Gwidonie przygotowane przez podopieczne DSMC. Następnie uroczyście odsłonięto 

okolicznościową tablicę. Dopełnieniem uroczystości był piknik w ogrodzie. 

 

Załączniki do sprawozdania:  

 zał. 1. Kalendarium wydarzeń roku 2015, 

 zał. 2. Wykaz szkoleń i konferencji, w których uczestniczyli pracowników 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w roku 2015,  

 zał. 3. Wykaz projektów realizowanych w placówkach Caritas w roku 2015,  

 zał. 4. Ilościowy wykaz oraz opis pracy wolontariuszy w poszczególnych 

placówkach w roku 2015, 

 zał. 5. Lista Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie Archidiecezji 

Gdańskiej – stan na 31.12.2015, 

 zał. 6. Sprawozdanie finansowe.  

 

Skróty stosowane w załącznikach: 

CW - Centrum Wolontariatu 

Dolna – Centrum Caritas Na Dolnej i Dobra Świetlica 

DS - Dom Sąsiedzki Dolne Miasto, Centrum Caritas Na Dolnej 
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DSM – Dom Samotnej Matki Caritas 

EVS - Wolontariat Europejski 

Frassati – Centrum Wsparcia dla Dzieci i młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego 

Hosp – Dom Hospicyjny  

JPII – Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II 

KK - Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty 

KS - Klub Seniora – „Starsza Młodzież”, Centrum Caritas Na Dolnej  

Łap - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie 

Mink - Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej w Minkowicach 

MPW – Młodzieżowa Placówka Wychowawcza  

Pio - Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio 

OR - Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Pod Kasztanem"   

PZC – Parafialne Zespoły Caritas 

Rum - Centrum im. św. Siostry Faustyny 

TR - Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki 

Wzg - Świetlica "Słoneczne Wzgórze" 

Żuk - Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży 


