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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Wolontariat placówkowy w roku 2012
Kuchnia dla ubogich im. św. Alberta Chmielowskiego
Wolontariusze działający w Kuchni dla ubogich świadczyli pomoc przy rozładunku towarów oraz
sprzątaniu (2 osoby). Ponadto obsługiwali zgromadzonych na śniadaniu Wielkanocnym i Wigilii
(20 osób). W dowóz i wydawanie gorących posiłków w Gdańsku przy dworcu PKP włączyły się
3 osoby.
Magazyn PEAD
Przez cały rok 2 osoby systematycznie pomagały przy rozładunku towarów – artykułów
żywnościowych stanowiących pomoc dla najuboższych mieszkańców diecezji.
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
W roku 2012 z placówką współpracowało 73 wolontariuszy, którzy świadczyli na rzecz
mieszkańców następujące formy pomocy:
- wspólne spędzanie czasu z podopiecznymi (m.in. rozmowy w pokojach, czytanie książek,
parzenie kawy i herbaty itp.),
- pomoc w organizacji uroczystości na terenie placówki (m.in. spotkania seniorów, bale, występy,
obchody świąt itp.),
- spacery z mieszkańcami, pomoc w dotarciu do różnych miejsc (np. do banku, lekarza, sklepu
itp.),
- wykonywanie zakupów dla podopiecznych,
- inne zadania zlecone przez koordynatora wolontariatu.
Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
Działania wolontariuszy w Centrum Pomocowym w roku 2012 wspierały pracę w czterech
pionach placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej, Ambulatorium Rehabilitacyjne, Oddział
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Zakład Opiekuńczo Leczniczy.
Pracę

wolontarystyczną

wykonywało

30

wolontariuszy

po

podpisaniu

porozumień

wolontariackich, również 1 wolontariusz z Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej.
Podpisano 8 umów z nowymi wolontariuszami, a 3 wolontariuszy z gimnazjum wypracowało
niezbędną ilość godzin pracy charytatywnej. Oprócz nich w charytatywnym działaniu realizowali
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się wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas przy Gimnazjum nr 1, 3 i 16 oraz przy Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 i LO nr 9 w Gdyni oraz wielu innych początkujących wolontariuszy.
Wolontariuszami zostali też byli uczestnicy WTZ, którzy znaleźli pracę. Łączna liczba
wolontariuszy aranżujących spotkania z podopiecznymi naszego Centrum oraz pomagających
w realizacji różnych uroczystości to około 50 osób, w tym 40 wolontariuszy wspomagających
działania codzienne i okazjonalnie, 2 uczestniczących w wycieczkach WTZ i zajęciach na basenie.
Łączna suma godzin przepracowanych przez wolontariuszy na rzecz Centrum Pomocowego
Caritas to około 3000 godzin.
Nasi wolontariusze wykonywali również prace na rzecz osób nie będących naszymi pacjentami,
a którzy zgłosili się do nas z prośbą o pomoc.
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa
W życiu naszego Domu Hospicyjnego im. św. Józefa uczestniczyło 80 wolontariuszy. W ciągu
roku realizowali swoje zadania w ramach kilku rodzajów wolontariatu:
 medyczny – w którym osoby bezpośrednio posługiwały przy chorych; posługa polega na
rozmowach, spacerach, robieniu zakupów, czy też czytaniu prasy oraz pomocy przy
czynnościach pielęgnacyjnych;
 wolontariat akcyjny – gdzie wolontariusze pomagali przy organizacji różnych imprez
promujących idee hospicyjne oraz w zbiórkach funduszy na rzecz naszego Domu;
 wsparcie w żałobie – w którym wraz z psycholożkami, przeszkoleni wolontariusze
udzielali wsparcia psychologicznego osobom po stracie;
 wolontariat liturgiczny – dbając o wystrój kaplicy, poprzez czynny udział w liturgii oraz
tworzenie oprawy muzycznej;
 administracyjny – pomoc w prowadzeniu zapisu wydarzeń w hospicjum, współtworzenie
strony internetowej oraz innych biurowych czynnościach;
 wolontariat „zielony” – pomoc w dbałości o tereny zielone, z racji umiejscowienia
naszego Domu – park.
Centrum im. św. s. Faustyny w Rumi
Pracę Centrum wspierało 7 wolontariuszy, w tym 2 studentki UG, 1 mieszkanka Rumi
(nauczycielka jęz. angielskiego), rodzice uczestników WTZ.
Rodzaj współpracy:
 nauka języka angielskiego podopiecznych DDP,
 wspieranie Seniorów DDP w czynnościach życia codziennego,
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 spotkania integracyjne poza godzinami pracy WTZ,
 pomoc w przygotowaniach teatralnych, współpraca z Teatrem Miejskim w Gdyni
(warsztaty teatralne),
 organizowanie kiermaszów świątecznych,
 sprzedaż świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”,
 pomoc rodziców na wycieczkach, zawodach sportowych, codzienna działalność placówki.
W roku 2012 gościliśmy w ramach programu EVS dwie wolontariuszki: z Francji i Gruzji. Ich
obecność w placówce to działania na rzecz osób niepełnosprawnych i jesieni życia.
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
W Centrum Matki Teresy współpraca z wolontariatem dotyczyła przede wszystkim kontaktów ze
Szkolnymi Kołami Caritas i ich koordynatorami. Dzieci i młodzież tworząca struktury SKC po
raz kolejny pomogła w organizacji Odpustu w placówce oraz wsparła swoją pracą podczas akcji
promującej 1 % (młodzież rozdawała ulotki). Poza tym z ośrodkiem współpracowało 2 stałych
wolontariuszy, którzy wspierali palcówkę zarówno akcyjnie, jak i w pracy codziennej. W ciągu
roku 2012 odbyły się trzy zabawy taneczne dla podopiecznych, do których oprawę muzyczną
zapewnił nam jeden z wolontariuszy (z wykształcenia muzyk). Poza tym wolontarystycznie zagrał
koncert kolęd podczas placówkowej Wigili. Natomiast stała grupa wolontariuszy (3 osoby)
regularnie - kilka razy w tygodniu wspierała Ośrodek przy realizacji Projektu „Samodzielni –
Sprawni”
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im bł. Piotra Jerzego Frassatiego
Do Centrum w roku 2012 regularnie uczęszczało:
 7 wolontariuszy (pomoc w reedukacji i organizacji zajęć tematycznych),
 4 wolontariuszy z wymiany międzynarodowej

(pomoc w organizowaniu „życia”

Centrum),
 1 wolontariuszka – prowadzenie klubu seniora.
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Pod Kasztanem
W działalność Świetlicy włączyło się w 2012 roku 12 wolontariuszy. Praca wolontariuszy
przybierała różne formy: od drobnych napraw po stałą współpracę - pomoc dydaktyczna,
tworzenie programów i prowadzenie zajęć, organizacja imprez.
W ramach wolontariatu europejskiego EVS w placówce pracowało 5 wolontariuszy: Agnes
z Węgier, Giorgi z Gruzji, Anita z Macedonii, Milo z Włoch, Kanashvili z Gruzji.
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Świetlica Słoneczne Wzgórze
W pracę placówki zaangażowanych było 8 wolontariuszy, ich praca polegała na prowadzeniu
zajęć warsztatowych z matematyki, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, historii, zajęć
komputerowych oraz organizacji czasu wolnego wychowanków w świetlicy (gry, zabawy,
konkursy).
Dobra świetlica
Wolontariusze świetlicy to grupa ok. 14 osób, które 1-2 razy w tygodniu, po ok. 3-4 godziny
dziennie wykonywali prace na rzecz placówki i i jej uczestników: dzieci, młodzieży oraz osób
starszych.
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Od kilku lat Młodzieżowa Placówka Wychowawcza gości u siebie wolontariuszy europejskich –
EVS, w roku 2012 również, współracowano z Vergilio Włoch oraz z Oaną z Rumunii. Oboje
wolontariusze zakończyli swoje projekty we wrześniu, ale na ich miejsce przyjechali: Anahit
z Armenii oraz Aranka z Węgier. Dzięki tej współpracy podopieczni mogą poznać inne kultury,
zwyczaje, a także doskonalić swoje umiejętności językowe.
Oprócz wolontariuszy zagranicznych działania MPW wspomagają wolontariusze: Angelika,
Radek i Paweł przychodzą regularnie wspierając w ten sposób codzienne działania placówki. Do
głównych zadań Angeliki należały: pomoc w nauce, współorganizowanie i współprowadzenie
zajęć, udział w zajęciach terenowych. Do zadań Radka należała pomoc w prowadzeniu zajęć
kulinarnych oraz warsztatów językowych. Paweł natomiast odpowiedzialny był za przygotowanie
warsztatów dot. mediacji i komunikacji oraz za pomoc w nauce. Ponadto zaangażowany był
w mediacje rodzinne i grupowe.
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
Działalność Centrum wzbogacona była o pracę 14 wolontariuszy, którzy świadczyli pomoc
 w czynnościach opiekuńczych i porządkowych,
 w organizowaniu zajęć opiekuńczych,
 w organizowaniu imprez.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie
Z warsztatem w roku 2012 współpracowało 3 wolontariuszy, którzy pomagali uczestnikom
podczas zajęć terapeutycznych.
Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w gminie Żukowo
W 2012 roku 7 kobiet pomagało w prowadzeniu zajęć w świetlicach, ponadto brały udział we
wspólnych wyjazdach oraz imprezach ogólno świetlicowych.

Pracę placówek CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w roku 2012 wspierało 360
wolontariuszy systematycznie włączających się zarówno w codzienne życie placówek, jak
i organizowanie wydarzeń „specjalnych”.
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