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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
KALENDARIUM WYDARZEŃ ROKU 2012
STYCZEŃ
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- występ dzieci i młodzieży z SP w Leźnie - Jasełka we współczesnej odsłonie, dzieci zaśpiewały kolędy
- występ dzieci z ZSSZ w Gdyni – grupa „Czar – Dasz”. Odbył się koncert piosenek rozrywkowych w nowych aranżacjach.
- koncert kolęd i pastorałek wykonany przez dzieci pod opieką katechetki prowadzącej Kółko Biblijne oraz występ fortepianowy w wykonaniu
uczestniczki Kółka Biblijnego.
- spotkanie integracyjne młodzieży z SKC przy Gimnazjum nr 19 oraz mieszkańców zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Młodzi na medal: V Liceum w Oliwie, młodzi przychodzą do Domu z prezentami i programem artystycznym
- Wolontariat. Solidarność. Pasja. Rozwój – konkurs dla pomorskich wolontariuszy, nagrodą dla laureatów był wyjazd do Parlamentu Europejskiego,
do Brukseli. Uczestnictwo w konkursie, do Belgii wyjechała wolontariuszka Emilia.
– Jesteśmy wśród ludzi, dla ludzi i z ludźmi - na ekranie cyfrowym w kolejce SKM wyświetlane było multimedialne przesłanie hospicyjne.
- Przyjaciele z Leźna – wizyta młodzieży w Domu Hospicyjnym.
- „El noi de la mare” - Chór Uniwersytetu Medycznego zaśpiewał kolędy dla chorych.
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- Bal Karnawałowy zorganizowany przez studentów UG
- z cyklu koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” – Agencja Artystyczna PRO MUSICA „Karnawałowa niespodzianka” - Grupa „Radosne Krasnale”
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Pod Kasztanem: organizacja ferii zimowych dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania (m.in.: jazda na
nartach, jazda na łyżwach, bal, gra w kręgle)
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
- stała wystawa prac uczestników Centrum w budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie (cały rok)
- udział VI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „ Świat Nikiforów”
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Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
- z okazji Dnia Babci i Dziadka goszczono zerówkowiczów z gdyńskiej Szkoły Podstawowej nr 40; maluszki przygotowały radosny i ciepły program
artystyczny
- 19.01.2012 grupa uczestników WTZ wzięła udział w przedstawieniu jasełkowym wraz z grupą mieszkańców DPS z Gdyni z ul. Pawiej oraz dziećmi
z gdyńskiego przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia"
Świetlica Słoneczne Wzgórze
- od 27.01.2012r. do 12.02.2012r. realizacja ferii zimowych: po raz kolejny świetlica zorganizowała zimowisko dla podopiecznych świetlicy (33 osoby);
dzieci mogły ciekawie spędzić czas
- styczeń-marzec: udział w projekcie „Narty – Snowbord – Łyżwy – sporty zimowe dla Ciebie”
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
Wyjście do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical „Shrek”
LUTY
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- integracyjne zajęcia plastyczne dla seniorów z udziałem dzieci z Domu Kultury przy ul. Śląskiej; dzieci wraz z mieszkańcami przygotowały dekoracje
na Bal Karnawałowy
- Archidiecezjalne Obchody Dnia Chorego: uczestnictwo w Eucharystii w Katedrze Oliwskiej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
- z okazji dnia Św. Walentego odbył się koncert akordeonowy w wykonaniu mieszkańca Pana Kazimierza
- udział w Balu Karnawałowym w DPS w Gdyni przy ul. Pawiej, na prośbę gospodarzy uczestnicy ubrali się na czerwono
- Bal karnawałowy w konwencji balu morskiego - „Na pełnym morzu" z udziałem gości z DPS w Stegnie, Polanek i Stawisk oraz z gdyńskiego Klubu
Seniora Tęcza; wspólna zabawa i integracja uczestników Balu
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Koniec czy szansa? - debata multimedialna dot. ekonomicznych problemów ludzi ciężko chorych
- Debata multimedialna w Domu Hospicyjnym dot. kwestii leczenia chorych nowotworowo i refundowania ich pobytu w takich domach opieki
(retransmisja debaty na antenie Radia Gdańsk)
- Księża, Żużlowcy i Ludzie mediów - charytatywny Turniej Hokeja w Gdańskiej hali Oliwia na rzecz Szpitala na Polankach i Domu Hospicyjnego
Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Każdy może zostać ambasadorem życia: dyskusja przedstawicieli świata medycznego i biznesu nt godnego odchodzenia ciężko chorego człowieka
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Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- Bal przebierańców i przedstawienie - Teatr „Qfer”- wszystkie grupy
- Cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” – Agencja Artystyczna PRO MUSICA
- „Afrykańska przygoda” Grupa „Radosne Krasnale”
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
Prezentacja prac plastycznych z okazji Dnia Chorego w budynku Zespołu Szkół w Suchym Dębie
Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
Podpisanie porozumienia o praktyczną naukę zawodu z Zespołem Szkół Policealnych w Gdyni dotyczącym praktyk zawodowych w zawodzie technik
masażysta.
11/02/12 Uroczysta Msza św. w intencji chorych (XX Światowy Dzień Chorego) w Gdańsku Oliwie, podczas której udzielany był Sakrament
Namaszczenia Chorych.
Akcja Dożywiania osób bezdomnych przy dworcu PKP w Gdańsku Głównym (wydawana była ciepła zupa).
W dniach 27 - 29 lutego „Druga Szansa" gościła partnerów z Kopenhagi - Kim Brynaa, Susanne Christensen, Birgitte A. Bojko, Peter Schantz, Jørgen
Christensen. Przez trzy dni wymieniano się doświadczeniami, szukano nowych sposobów pracy z młodzieżą i zastanawiano się, jak można efektywniej
pracować.
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
- udział i wyróżnienie prac uczestników z WTZ w ramach konkursu „Olimpiada olimpijczycy”
- aukcja prac uczestników WTZ.
MARZEC
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- Spektakl pt. „Kolorowy świat" w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 58 w Gdańsku. Dzieci wystąpiły w rolach kredek o rożnych kolorach
przedstawiając jak pomalowany jest świat,
- Obchody Dnia Kobiet z zaangażowaniem dwóch przedstawicieli męskiej społeczności Centrum. Wszystkim Paniom zostały wręczone kwiatki oraz
zorganizowano dla nich słodki poczęstunek
- Rekolekcje ks. Mariusza Lisa z Parafii Świętego Kazimierza Królewicza- nabożeństwa poranne z nauką, popołudniowa koronka do Miłosierdzia
Bożego, piątkowa Droga krzyżowa
- Spotkanie integracyjne z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowane dla mieszkańców w kawiarence. Wspólne muzykowanie oraz słodki
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poczęstunek
- Katechezy biblijne, w każdy poniedziałek marca.
WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. św. o. Pio
Udział kilkudniowym gdyńskim festiwalu „KOLOSY”, gdzie oglądano i słuchano opowieści podróżników z całego świata
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
„Cichy i pokorny Oblubieniec Maryi” - uroczyste obchody dnia patrona - świętego Józefa; wręczenie certyfikatów oraz wydarzenie kulturalne
przygotowane przez wolontariuszy Domu.
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- wspólne wyjście do kina „Podróż na tajemniczą wyspę”- „Anielska Kraina”
- Cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” – Agencja Artystyczna PRO MUSICA - „To nieprawda, że wyginęły dinozaury” Grupa „Radosne
Krasnale”
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
Okolicznościowy Kiermasz Wielkanocny w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, w budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego,
w Zbrojowni w Gdańsku, w budynku Urzędu Gminy Suchy Dąb.
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
Uczestnictwo podopiecznych w spektaklu pt. ”Łza Ziemi” w OKSiR w Cieplewie.
„Tak Pomagam!" pod tym hasłem w dniach 16 i 17 marca w całej Polsce Caritas przeprowadziła II Ogólnopolską Zbiórkę Żywności. Także
w Archidiecezji Gdańskiej poprzez włączenie się w tą akcję pozyskano artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe
w przechowywaniu: mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbatę, słodycze, itp. Zebrane artykuły spożytkowano m.in.
w jadłodajni gdańskiej Caritas w Sopocie.
WTZ Łapino
Kiermasz prac wielkanocnych na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Misterium Męki Pańskiej w Sopocie; Udział w ogólnosopockiej Drodze Krzyżowej – oprawa aktorska. Część podopiecznych Młodzieżowej Placówki
Wychowawczej oraz wolontariusze zostali zaangażowani do Współtworzenia Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami Sopotu.
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Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
- Wyróżnienie pracy plastycznej uczestnika WTZ, w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspólna Droga „Mój Nikifor”, został laureatem
ogólnopolskim.
- Udział w konkursie kulinarnym zorganizowanym przez Fundację Zdrowi „ESCCO” w którym zdobyto I miejsce na najlepszą potrawę kaszubską.
- Rozstrzygnięcie konkursu na Pisankę Kaszubską (II miejsce dla uczestników WTZ) i Piosenkę Kaszubską (I miejsce dla uczestników WTZ)
- Wyjście do Teatru Miejskiego w Gdyni na przedstawienie „Piaf”
KWIECIEŃ
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II. Wspólne oglądanie filmu dokumentalnego „Klucze do nieba” przez kleryka, mieszkańców i pracowników.
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Finał Kampanii Pól Nadziei na Pomorzu. Konferencja Prasowa w Sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, spotkali się Dyrektorzy Hospicjów
pomorskich i omówili przebieg Kampanii. Kwestowało około 5 tysięcy wolontariuszy, bez których akcja by się nie udała. Adam Korol czterokrotny
mistrz świata w wioślarstwie wspierał całą Kampanię i zachęcał do tej szlachetnej idei.
- Pola Nadziei: korowód bębniarzy, w którym uczestniczył Prezydent miasta Sopotu Pan Jacek Karnowski. Na molo sopockim można było obejrzeć
irlandzkie tańce. Żonkile na molo były półmetkiem całej Akcji. Były okazje do rozmów ze sportowcami. W części drugiej aktorzy i muzycy trójmiejscy
uświetnili swoimi występami Dzień Akcji w Gwieździe Morza.
- Trójmiejscy Muzycy i Aktorzy dla hospicjów na Pomorzu: z okazji Pól Nadziei udział wzięło ponad 20 muzyków trójmiejskich oraz 5 aktorów Teatru
Wybrzeże.
- Żółty korowód i Koncert Anny Rusowicz
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- „Gdzie jest Jajko?” akcja organizowana wspólnie z MOPR - wszystkie grupy
- Cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” - Agencja Artystyczna PRO MUSICA
- „Uwolnione kropelki” Grupa „Radosne Krasnale”
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Pod Kasztanem
Organizacja śniadania wielkanocnego dla podopiecznych wraz z zabawą w szukaniem jajka
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
Uczestnictwo w Archidiecezjalnym Odpuście ku czci św. Wojciecha.
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Kuchnia dla ubogich im. św. Alberta Chmielowskiego
Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich i bezdomnych. Z zaproszenia skorzystało ok. 270 osób. Spotkanie rozpoczął JE. Ks Abp Sławoj Leszek
Głódź święcąc przygotowane pokarmy. Po błogosławieństwie wspólnie zaśpiewano 1 zwrotkę pieśni wielkanocnej, po której wszystkim zebranym Ks.
Arcybiskup życzył smacznego. W śniadaniu uczestniczył także Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu oraz Anna Jarosz – Dyrektor MOPS w
Sopocie. Swą obecnością także spotkanie uświetnił Dziekan Dekanatu Sopot Ks. Marian Krzywda. Po spożyciu posiłku każdy z zaproszonych gości
mógł pomalować pisankę – na specjalnym stoliku czekało 200 ubarwionych przez uczestników Młodzieżowej Placówki Wychowawczej jajek. Punkt
malowania obsługiwany był przez wolontariuszy Caritas, którzy także podawali gościom gorący żurek, bigos, napoje. W obsługę śniadania zaangażowali
się także klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego. Śniadanie przygotowała Stołówka dla ubogich im. św. Brata Alberta. Przy wyjściu każdy
otrzymał paczkę żywnościową oraz babkę. W organizację paczek i poczęstunku włączył się MOPS Sopot.
W niedzielę 17 kwietnia obchodziliśmy święto Miłosierdzia Bożego, uroczysta Msza Święta odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w GdańskuWrzeszczu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 procesją z Obrazem Jezusa Miłosiernego ulicami parafii i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej – ks. Janusz Steć. W liturgii udział wzięli parafianie, Parafialne i
Szkolne Koła Caritas oraz pracownicy Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z podopiecznymi. Podczas Homilii Dyrektor Caritas, mówił o człowieku
miłosiernym, a w sposób szczególny nawiązywał do modlitwy św. Siostry Faustyny, która miała być zachętą dla nas do bycia miłosiernym.
WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. św. o. Pio
W Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio w Gdyni pacjenci oraz podopieczni naszego Centrum dzięki uprzejmości wolontariusza Wojciecha,
zawodowego pilota wycieczek po Ziemi Świętej, mogli uczestniczyć w foto-podróży „Śladami Drogi Krzyżowej”
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
Wielkanocny kiermasz wyrobów
MAJ
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- Udział mieszkańców w Sopockiej Biesiadzie Seniora. Mieszkańcy przygotowali inscenizację do wiersza Jana Brzechwy „Żuraw i czapla”
- Delegacja mieszkańców jako jury udała się na konkurs „Jestem patriotą” do SP nr 62 zorganizowany przez polonistkę.
- Udział mieszkańców i pracowników w obchodach VII Dni Godności Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanym z tej okazji festynie na świeżym
powietrzu.
- Koncert pieśni maryjnych z różnych stron świata, pieśni patriotycznych oraz przebojów scen światowych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego im.
Karola Szymanowskiego.
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Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Uroczysty Koncert Wdzięczności dla Wolontariuszy - wystąpił Zespół Maleo Reggae Rockers z Liderem Maleo, przyjechali również goście
z Wilenszczyzny „Dixi”.
- Zespół Orchis Energia Sopot upiększył teren wokół domu sadząc przepiękne krzewy i kwiaty.
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- wizyta najmłodszych w Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo-gaśnicza nr 1 w Gdańsku) z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka - „Radosne
Krasnale”
- wspólne wyjście na wystawę gadów afrykańskich – wszystkie grupy
- wyjście do kampusu UG na pokaz Chińskich sztuk walki - „Anielska Kraina”
- bal zorganizowany przez studentów animacji społecznej z UG z okazji Dnia Dziecka” – „Radosne Krasnale”, „Anielska Kraina”
- Cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” – Agencja Artystyczna PRO MUSICA
- „Morskie opowieści” Grupa „Radosne Krasnale”
W Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku wręczono Bursztynowe Ósemki w ramach XIII Gdańskiej Edycji Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
Wśród laureatów znalazło się aż 7 wolontariuszy zaangażowanych w działania Szkolnych Kół Caritas w swoich szkołach. Także wśród wyróżnionych
byli wolontariusze związani z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Laureaci: Kacper Chodak (Gimnazjum nr 19), Karolina Jakubowska(VII LO), Dorota
Kruk(XIV LO), Michał Łaszczewski (ZSZ nr 19), Agata Łepkowska(SP47), Aleksandra Olechnowicz (ZS Gastronomiczno-Hotelarskich), Mariola
Rybak (Technikum w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych). Wyróżniony: Jarosław Illa (Gimnazjum nr 2), Karolina Groszewska (nasza podopieczna
i wolontariuszka młodzieżowa) została laureatką nagrody 8 wspaniałych.
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
- Udział w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia – Dzieciom
- X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
15.05 - VII Trąbkowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
- Uczestnictwo podopiecznych OREW w Olimpiadzie sportowej organizowanej przez ORW Żuławski Słonecznik w Giemlicach
- Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki w Kleszczewie.
Świetlica Słoneczne Wzgórze
- Wycieczka do Torunia z okazji Dnia Dziecka na Festyn „Bądźmy razem” organizowany przez Caritas Polska (20 osób)
- Udział w „Gdańskim Dniu sąsiada” na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdańsku Św. Wojciechu (20 osób) pod hasłem „Nakręć się razem
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z nami" - zorganizowanie zbiórki nakrętek na koncentrator tlenu dla małej 2 - letniej Emilki.
Spotkanie w Sopocie (24-25/05) było piątym i przedostatnim spotkaniem partnerów realizujących projekt NoProfit Europe. W spotkaniu wzięło udział
19 osób (z Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch i Polski). Głównym tematem spotkania była społeczna odpowiedzialność biznesu.
WTZ Łapino
- udział w X Bałtyckim Festiwalu Nauki
- udział w zawodach- „Bulle z Kościerzyną”
- udział w Kociewskich Igrzyskach Sportowych w Pelplinie.
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Pomoc przy organizacji Festynu Rodzinnego w Sopocie. Podopieczni odpowiedzialni byli za montaż namiotu oraz za pomoc w organizowaniu
poszczególnych stanowisk.
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
- Wizyta międzynarodowych gości związanych z różną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych
- Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych w Gdyni
Pielgrzymka pracowników CAG do Wilna (14-17 czerwca, 50 osób)
Warsztaty Terapii zajęciowej w Łapinie
- Wycieczka do Krakowa
- Zajęcia integracyjne w WTZ- wizyta dzieci z kl. VI z ZPiG w Kolbudach
- Udział w Marszobiegu Osób Niepełnosprawnych
- Zwiedzanie PGE ARENA
CZERWIEC
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Boże Ciało w Domu Hospicyjnym św. Józefa, w procesji uczestniczyli chorzy z rodzinami, pracownicy i wolontariusze
- kurs dla wolontariuszy - wiedza zdobyta na kursach umożliwia pracę na oddziale i poza nim
- uczestnictwo w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę Hospicjum dla Dzieci w Gdyni.
- przedstawienie na balkonie Domu - uczniowie Sopockiej Autonomicznej Szkoły wystąpili w przedstawieniu „Romeo i Julia”
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Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Pod Kasztanem
- III miejsce w konkursie plastycznym "Bliżej Siebie" dla podopiecznej Anny
- spektakl „5 minut” wystawiany dla społeczności lokalnej na scenie Stacji Orunia przez młodzież ze świetlicy
-uczestnictwo w meczu piłkarskim w ramach EURO 2012
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
- udział w II Dniu Niepokonanych – Ergo Arena
- konkurs plastyczny dla artystów amatorów „Impresje Kaszubskie”
- II Integracyjne Zawody Sportowe – Miłoradz: 2 brązowe medale
- II edycja Konkursu Fotograficznego „ Fot.ON nasz świat”
- Bieg patrolowy - Puck – Drużyna WTZ zdobyła złoty medal
WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. św. o. Pio
- uczestnictwo w IV Gdyńskim Maglu Twórczym - celem imprezy jest integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społecznością lokalną
Gdyni poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych.
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
- uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
- nagroda wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym: „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”.
Ks. Janusz Steć - Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Małgorzata Niemkiewicz - Sekretarz Zarządu Caritas oraz Jolanta Kruk - kierownik
projektu zaprezentowali Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji społecznej i zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy
pn. „Szkoła drugiej szansy - wersja polska" na Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, która odbyła się w Żukowie w dniu 11.06.2012 r. Projekt „Druga
Szansa" został przyjęty oraz oceniony pozytywnie.
W dniach 14-17 czerwca pracownicy Caritas uczestniczyli w autokarowej pielgrzymce do Wilna. Pobyt w Wilnie to przede wszystkim modlitwa oraz
zwiedzanie. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich Eucharystia przed wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej poprowadzona przez Dyrektora
Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Ks. Janusza Stecia. W towarzystwie przewodnika Pani Aliny zwiedzano muzeum Adama Mickiewicza, Ostrą Bramę,
Katedrę Wileńską i jej podziemia, dom św. s. Faustyny Kowalskiej, cmentarz na Rossie, Kościół Bernardynów, Cerkiew św. Ducha, Kościół św. Piotra i
Pawła, Zarzecze, Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Uniwersytet Wileński, Kościół Miłosierdzia Bożego oraz Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego. W drodze powrotnej do zwiedzono Troki: zamek Księcia Witolda na wodzie, ulica Karaimska.
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Udział w festynie z Okazji Dnia dziecka na Molo.
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Akcja letnia Caritas: turnusy kolonii stacjonarnych w Ośrodku Szkoleniowo-Kolonijnym w Warzenku, obozy wędrowne w górach i spływy kajakowe
dla młodzieży.
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
rozstrzygnięcie konkursu „Piękno letniej łąki”, w którym wyróżnienie zdobył uczestnik WTZ
LIPIEC
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- pierwsze spotkanie z cyklu „Dzień Mieszkańca” polegające na integracji i aktywizacji podopiecznych, wspólna modlitwa na Mszy św. oraz
poczęstunek i integracja w „Klubie pod Księżycem”
- wycieczka po ZOO kolejką z przewodnikiem, który opowiadał o zwierzętach i historii ZOO
- koncert zespołu Galicyjskie Kolory z Ukrainy wykonany na instrumentach takich jak bandura, skrzypce i akordeon
- wycieczka nad deptak nadmorski na Zaspę, przejazd kolejką oraz spacer po molo.
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- „Okulary dla Hospicjum” – akcja wolontariuszy - zbiórka używanych okularów – jako wsparcie chorych mających trudną sytuację finansową
- wizyta 50. osobowej grupy z Federacji Organizacji Socjalnych z Warmii z wizytą w Domu Hospicyjnym.
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Pod
- organizacja wakacji letnich dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania (lipiec-sierpień)
- organizacja kolonii letniej w Głuchołazach dla 15 podopiecznych
Decyzją Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia z dniem 1 lipca 2012r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej przejęła opiekę nad
Domem Samotnej Matki w Gdańsku – Matemblewie prowadzonym przez Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia.
Świetlica Słoneczne Wzgórze
Organizacja półkolonii dla wychowanków świetlicy oraz dzieci spoza niej. Pokazywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz sposobów
gospodarowania tym czasem, wycieczki, wspólne gry i zabawy, wspólne wyjazdy na plażę i wyjścia do kina, muzeum (26 osób).
Rozpoczęcie akcji pn. TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW polegającej na współpracy diecezjalnej Caritas, parafii – Parafialnych Zespołów Caritas
i wiernych. Caritas przez Parafię/PZC przekazała puste plecaki ludziom dobrej woli, którzy po wypełnieniu ich artykułami szkolnymi zwracali je do
parafii. „Tornistry pełne uśmiechów” pod koniec sierpnia zostały przekazane przez parafie ubogim dzieciom mieszkającym w parafii. W ramach akcji
kompletne wyprawki szkolne otrzymało 2000 dzieci.
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Wolontariusze skupieni wokół Centrum Wolontariatu Caritas i wolontariusze poszczególnych placówek, uczestniczyli w projekcie dla młodych liderek
i liderów organizacji młodzieżowych. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Morena, a jego celem projektu było opracowanie, przetestowanie
i upowszechnienie modeli zapewniających trwałość funkcjonowania pomorskich organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie
Wystawa prac podczas Jarmarku Dominikańskiego (lipiec/sierpień)
SIERPIEŃ
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- pokaz przygotowany przez wolontariuszkę o jej pobytach w Kalifornii, opowieść zilustrowana slajdami oraz wspomnieniami.
- finał akcji „Tornister pełen uśmiechów” w Domu - zorganizowano zbiórkę artykułów szkolnych dzięki, którym wypełniono plecaki
- wycieczka do Żukowa - odwiedziny w parafii oraz wizyta w muzeum parafialnym, gdzie podziwiano dziedzictwo ziemi żukowskiej: haft kaszubski,
orany, obrazy i inne cenne kulturowo i artystycznie przedmioty.
Centrum Caritas „Na Dolnej”
Kolonie w Warzenku - czternastodniowy wyjazd na kolonie pod hasłem „Chrześcijański Patriotyzm”. Bohaterką wyjazdu była Joanna D’Arc. Dzieci
poprzez zabawy poznawały jej życie i dokonania.
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- pacjenci malowanie koszulki dla wolontariuszy
- kilka osób ze Szkoły św. Jana de La Salle w Gdańsku systematycznie odwiedzało pacjentów Domu Hospicyjnego oraz pomagało przy porządkowaniu
domu i terenu wokół.
Świetlica Słoneczne Wzgórze
- kolonia letnia w Ostrowie (12 osób)
- przestawienie kabaretowe przygotowane przez grupę młodzieżową; grupa przedstawiła m.in. takie skecze jak: „Niebo” Kabaretu Paranienormalni,
„Zupa chińska” i „Stadion Narodowy” Kabaretu Ani Mru Mru oraz „Drogówka” Kabaretu Młodych Panów. Na przedstawienie kabaretowe zostali
zaproszeni goście z dwóch placówek Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Świetlica „Pod Kasztanem” i dzieci i młodzież z Centrum Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku oraz Księża z Parafii p.w. św. Wojciecha w Gdańsku (60 osób)
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WRZESIEŃ
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- 13. rocznica przyjęcia pierwszych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej połączona z obchodami Dnia Mieszkańca: uroczysta Msza św.,
następnie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku.
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
Domownicy i wolontariusze nakręcili film o Domu Hospicyjnym i jego działalności.
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
Odpust ku czci patronki bł. Matki Teresy z Kalkuty – spotkanie z rodzicami, władzami samorządowymi z terenu powiatu gdańskiego
Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni
21 września Centrum obchodziło 10-cio lecie działalności. Wśród gości byli m.in. JE Bp Ryszard Kasyna, który przewodniczył uroczystej Eucharystii,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdynia Jerzy Miotke, Dyrektor MOPS w Gdyni Mirosława Jezior, Dyrektor DPS w Gdyni Lilianna Szewczuk,
Naczelnik Wydziału Zdrowia UM Gdynia Teresa Marzejon, Naczelnik Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych UM Gdynia Alicja
Gontarz, przewodniczący Rady Dzielnicy Cisowa Jerzy Drela a także podopieczni, wolontariusze, współpracownicy oraz przedstawiciele innych
placówek Caritas.
Warsztat Terapii Zajęciowej
uczestnictwo w Olimpiadzie Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych w Gdyni: 10 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe medale.
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
inscenizacja pt. „Mówimy nie wszystkiemu, co złe”
Caritas Archidiecezji Gdańskiej podpisała porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym dotyczące współpracy w zakresie działalności
naukowej i dydaktycznej. Porozumienie zakłada możliwość korzystania przez Uczelnię z placówek Caritas - hospicjum stacjonarnego, działającego w
ramach Domu Hospicyjnego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II w Gdańsku. W obu placówkach będą
odbywały się zajęcia dla studentów. Współpraca obejmować będzie m.in.: dzielenie się najnowszą wiedzą w zakresie medycyny i opieki paliatywnej,
realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy personelem medycznym, rozpowszechnianie wolontariatu hospicyjnego,
a także kształtowanie właściwych postaw studentów wobec osób nieuleczalnie chorych i umierających.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już po raz siódmy przeprowadziła konkurs "Lodołamacze", którego celem jest
promowanie pracodawców, którzy kierują się zasadami solidarności społecznej. 3 września 2012 r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbył się
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regionalny finał VII edycji konkursu - wśród laureatów nagrody znalazł się Ks. Dyrektor Janusz Steć, który uhonorowany został nagrodą specjalną:
LODOŁAMACZ SPECJALNY 2012 „Kapituła postanowiła przyznać tytuł LODOŁAMCZA SPECJALNEGO ks. Januszowi Steciowi jako wyraz
uznania za jego dotychczasową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. W szczególności zaś za jego zaangażowanie i pracę na rzecz
aktywizacji zawodowej tej grupy osób.”
W sobotę 8 września na sopockim hipodromie 7 sygnatariuszy podpisało pakt, w którym wyrazili wolę współpracy na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w Sopocie. Poza CARITAS Archidiecezji Gdańskiej akt podpisali: Gmina Miasta Sopotu, Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło
Gdańskie, Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji, Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Społecznego i Fizycznego „ZORZA”, Stowarzyszenie
„Przyjazny Sopot”, Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA. „Intencją niniejszego
paktu jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w Sopocie. Zamiarem sygnatariuszy paktu jest podejmowanie działań w celu
aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.“
Udział w imprezie z okazji powitania jesieni: „Kaszubska Wanoga” w Somoninie
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
- angażowanie młodzieży w organizację Festynu Organizacji Pozarządowych; odopieczni MPW brali czynny udział promując działalność Młodzieżowej
Placówki Wychowawczej - prowadzili stoisko z materiałami promocyjnymi MPW i CAG oraz stoisko kulinarne, które jak zwykle cieszyło się dużą
popularnością.
- kontynuacja programu pracy, pomoc w nauce, spotkania z rodzicami i opiekunami, a także zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
- VIII Nadbałtycka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Pucku - udział wzięła 5 – osobowa delegacja uczestników WTZ
- V Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Gdyni – udział 5 osobowej delegacji uczestników WTZ, wyróżnienie
- film „ Madagaskar” w kinie Gemini w Rumi
PAŹDZIERNIK
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- VII Bal Seniora. - już po raz siódmy nasi mieszkańcy zostali zaproszeni na VII Bal Seniora organizowany przez władze Miasta Gdańsk. Udział w balu
wzięło 250 seniorów z placówek działających na rzecz osób starszych prowadzonych na terenie Gdańska
- obchody 34. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mieszkańcy wspominali dzień 16 X 1978 roku opowiadając reakcji na wybór Papieża
Polaka w ich domach. Kontynuując obchody obejrzeliśmy film z Piotrem Adamczykiem w roli głównej „Karol człowiek, który został Papieżem”.
- Święto pracowników służby zdrowia, których patronem jest św. Łukasz. Była to okazja do podziękowania za codzienną, pełną zaangażowania pracę
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personelu na rzecz chorych, wymagających całodobowej opieki pacjentów oraz wręczenia wyróżnień najbardziej zaangażowanym pracownikom.
- Spotkanie z muzyką zorganizowane przez MOPR Gdańsk. Jako pierwszy wystąpił mieszkaniec naszego Centrum – Pan Kazimierz, następnie odbył
się krótki występ
- Święto patronalne - uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Prałat Jacek Nawrot. Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście
i mieszkańcy zostali zaproszeni na uroczysty obiad oraz występ muzyczny przygotowany przez ZSS nr 17 w Gdyni,-grupę Czar-dasz i pokaz tańca
towarzyskiego przygotowany przez młodzież zespołu „Tęcza” z DPS Gdynia
Centrum Caritas „Na Dolnej”
„Roczek” - Centrum obchodziło swoje pierwsze urodziny. Każda z grup miała krótką prezentację.
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
Akcja Pola Nadziei - po raz drugi hospicja Trójmiasta postanowiły razem prowadzić kolejną Kampanię Pól Nadziei na Pomorzu. 7 października po
Mszy św. koncelebrowanej przez Bpa Ryszarda Kasynę odbyło się posadzenie cebulek żonkila symbolizującego życie i promyk słońca. W
uroczystościach wzięli udział m.in. prezydenci miast, przedstawiciele hospicjów.
- Inauguracja - Msza św., której przewodniczył ks. Marian Krzywda rozpoczęła Kampanię Pól Nadziei 2012/2013, podopieczni z rodzinami,
zaproszeni goście, pracownicy i wolontariusze zasadzili żonkile, które wyrosną na wiosnę. Atrakcją tego dnia było zwiedzanie wystawy Pana Krzysztofa
Najdy, oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii pw. św. Mikołaja z Gdyni
- Małgorzata Żerwe Radio Gdańsk o hospicjum - cykl 7 półgodzinnych audycji o działalności domu w Radio Gdańsk, emisja w październiku i
listopadzie
- Oratorium „Mesjasz” Haendla w kościele p.w. Gwiazda Morza dla Hospicjów wykonany przez Polską Filharmonię Kameralną w Sopocie oraz Chór
Filharmonii Wrocławskiej, pod batutą Andrzeja Kosendiaka, W tym wydarzeniu wziął udział Arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, recytował
fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” – Agencja Artystyczna PRO MUSICA - „Cyganeczka Maja” Grupa Radosne Krasnale
Dom Samotnej Matki Caritas
Uroczyste otwarcie nowego etapu Domu Samotnej Matki Caritas - rozpoczęła się modlitwą różańcową w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Po różańcu nastąpiło przejście do bramy Domu Samotnej Matki i odsłonięcie tablic informacyjnych. W tym dniu miało też miejsce podpisanie Umowy
między Caritas Archidiecezji Gdańskiej, a Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. W imieniu zgromadzenia Umowę tę podpisała
Matka Generalna Martyna Hanusiak, ze strony Caritas – ks. Janusz Steć – Dyrektor Gdańskiej Caritas. Uroczystość zgromadziła wielu gości, którym ks.
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Dyrektor podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz Domu Samotnej Matki. Do osób tych należeli m. in. przedstawiciele Miasta i
Samorządu Wojewódzkiego: wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, wicemarszałek Hanna Zych-Cichoń. Obecni byli też przedstawiciele innych
placówek CAG., oraz dobrodzieje placówki.
Centrum Wolontariatu
W dniach 5-6 października wolontariusze obozów, kolonii oraz spływów kajakowych spotkali się w Warzenku by podsumować swoją pracę letnią.
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
- Zabawa integracyjna z okazji obchodów „Tygodnia Ziemniaka”;
- Koncert pt. „Przeboje mistrzów, czyli muzyka która na łączy, bawi i zachwyca”
Świetlica Słoneczne Wzgórze
Udział podopiecznych w „Międzypokoleniowym biegu rodzinnym” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 40 w Gdańsku Św. Wojciechu
Dzień skupienia pracowników CAG - W drodze do świętości… Spotkanie odbyło się na terenie Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy
w Gdańsku Oliwie. Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął Ks. Łukasz Białk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Msza św. odprawiana przez Ks. Piotra Brzozowskiego – Zastępcę Dyrektora CAG oraz Ks. Łukasza była okazją do wspólnej modlitwy podziękowaniem za otrzymywane łaski i prośbą o opiekę Bożą nad dziełami prowadzonymi przez Caritas.
W październiku Ks. Janusz Steć odwiedził wioskę Laare w Kenii, gdzie Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje projekt „Pomoc dla Laare” – finansuje
wiercenie studni. Podczas wizyty udzielona została pomoc żywnościowa i medyczna.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie
- zajęcia z samoobrony
- udział w Dniu Organizacji Pozarządowych Gminy Kolbudy
LISTOPAD
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- obchody Światowego Dnia Seniora - wspominanie najważniejszych wydarzeń z życia placówki z minionego roku
- dogoterapia - goście z Fundacji Dobrych Zwierząt z Gdyni
- obchody święta Odzyskania Niepodległości, w placówce gościła klasa IIIa z SP nr 48 w Gdańsku, pod opieką wychowawczyni Anny Olkowskiej
i siostry Agnes; dzieci wykonały wzruszający występ upamiętniający kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
- z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zostało zorganizowane uroczyste spotkanie dla pracowników, których obowiązki zawodowe łączą się
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z obszarem pomocy społecznej i pracy socjalnej; wszystkich zgromadzonych przywitał Dyrektor CAG – ks. Janusz Steć oraz Dyrektor Katarzyna
Jasińska; odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej zaangażowanych i wyróżniających pracowników Centrum
- realizacja projektu „Spotkanie z kulturą” - wyjazd na koncert zatytułowany „Andrzejkowe wróżby” finansowany z Pomorskiego Funduszu
Młodzieżowego
- udział z zabawie andrzejkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki, mieszkańcy tradycyjnie obeszli ten dzień- było lanie wosku, wróżby
i tańce
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- Katecheza o przemijaniu – odwiedziny młodzieży i ks. proboszcza z Leźna; goście wykonali piękne różańce, które wręczyły chorym
- Miejsce dla Twardzieli - spotkania warsztatowe z psychologiem
Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- Cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” - Agencja Artystyczna PRO MUSICA „Jesienna podróż po Europie”, grupa „Radosne Krasnale”
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
XV Powiatowa Olimpiada Sportowa dla osób niepełnosprawnych w Pruszczu Gd – 5 medali złotych, 3 srebrne, 6 brązowych
Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki
- wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce
- inscenizacja pt. „Jaś i Małgosia”
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie
- odwiedzenie Domu Seniora Tęcza w łapinie z okazji Dnia Seniora
- zwiedzanie starej papierni w Łapinie
- udział w Olimpiadzie Sportowej w Pruszczu Gdańskim
- udział w żywej lekcji biologii w ZPiG w Kolbudach
- zabawa andrzejkowa
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
- organizacja trzydniowego biwaku jesiennego z programem socjoterapeutycznym w Trąbki Wielkie
- na początku listopada podopieczni placówki wzięli udział w akcji sprzątania opuszczonych grobów na terenie sopockiego cmentarza
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
- zawody Unihokeja w Pucku, spotkanie integracyjne z WTZ Puck i WTZ z Wejherowa, zdobycie II miejsca
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Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas
23-24.11.2012 – pierwsze dwudniowe spotkanie uczestników projektu „Razem mamy więcej – międzypokoleniowa aktywność na rzecz osób starszych”
(stworzenie 10 zespołów międzypokoleniowych łączących młodzież szkolną oraz osoby dorosłe i seniorów chętnych do angażowania się w działania
na rzecz osób starszych w najbliższym otoczeniu)
GRUDZIEŃ
Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
- podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypominano najważniejsze wydarzenia z minionego roku, w których
uczestniczyli wolontariusze Centrum; podziękowano wolontariuszom za pracę, oddanie i bezinteresowność
- Dzień Mieszkańca - Msza święta, którą odprawił wicedyrektor Caritas ks. Piotr Brzozowski wspólnie z kapelanem ks. Jerzym Kownackim. Odbył się
koncert w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zrzeszonych przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Teatr We Mgle
wystąpił z repertuarem „Piosenki Starszych Panów”
- projekt „Gimnastyka umysłu” - zakupiono gry planszowe i audiobooki oraz projekt „Dojrzały Klub Filmowy – DKF” - ideą klubu jest przegląd
filmów; oba projekty zrealizowano z Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego
- rekolekcje adwentowe głoszone przez ks. dr Jana Uchwata
- Spotkanie Wigilijne – gośczczono JE Ks Abpa Seniora Tadeusza Gocłowskiego, oprawę muzyczną przygotowała rodzina PP., z którymi wspólnie
śpiewano kolędy
Centrum Caritas „Na Dolnej”
„Choinka na Dolnym Mieście” - wspólne ubieranie choinki wraz z przedstawicielami organizacji, firm oraz miasta tworzących Partnerstwo „Dolne
Miasto Otwarte”
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie
- 4 grudnia podczas Gali Bursztynowego Mieczyka w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku Kapituła Nagrody przyznała Domowi Hospicyjnemu
wyróżnienie dla najlepiej działających na Pomorzu placówek.
- Choinka Nadziei zapłonęła w Hotelu Haffner w Sopocie, wśród wielu zaproszonych były władze Sopotu, Marszałek Województwa, przyjaciele,
partnerzy, pracownicy i wolontariusze; zostały wręczone „Bursztynowe serca Nadziei”, Anioł wdzięczności i symboliczne róże
- wspólne kolędowanie z wolontariuszką z Akademii Muzycznej w Gdańsku
- koncert chóru „AD HOC” pod dyrekcją Anny Wilczewskiej
- Wigilia dla Chorych i Rodzin
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Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- „Mikołajkowy Zawrót Głowy” – czyli szwedzki stół z okazji 6 grudnia - dla każdego coś dobrego: bardzo wykwintna niespodzianka przygotowana
przez wychowawców dla wszystkich podopiecznych Centrum
- Teatr „Pinezka”, przedstawienie pt. „Stary clown i morze” dla wszystkich podopiecznych Centrum oraz ich rodzin oraz zaproszonych gości (świetlice
Caritas i sympatycy Centrum)
- Wigilijne spotkanie
- wyjście do GAK na przedstawienie „Opowieść Wigilijna” – „Anielska Kraina”
- cykl koncertów: „Pokochaj muzykę i bajki…” – Agencja Artystyczna PRO MUSICA - „Święty Mikołaj i świąteczne życzenia” grupa „Radosne
Krasnale”
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Pod Kasztanem
- Spektakl „Opowieść o …” wystawiany dla społeczności lokalnej na scenie Stacji Orunia przez młodzież ze świetlicy
- organizacja Spotkania wigilijnego dla podopiecznych i ich rodzin połączone z przedstawieniem jasełkowym oraz wręczaniem upominków dla
rodziców i dzieci
Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
Kiermasz okolicznościowy: bożonarodzeniowy w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, w budynku Starostwa Powiatu
Gdańskiego, w Zbrojowni w Gdańsku, w budynku Urzędu Gminy Suchy Dąb.
17 Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych pn. „Do siego roku” - wyróżnienie 1 osoba, dyplom uznania za wysoki poziom artystyczny
1 osoba
Dom Samotnej Matki Caritas
uroczysta Wieczerza Wigilijna w Domu Samotnej Matki z udziałem ks. Janusza Stecia – Dyrektora CAG
Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
kontynuowano współpracę z Radą Dzielnicy Cisowa oraz parafią pw. Chrystusa Dobrego Pasterza; w ramach tej współpracy zorganizowano m. in.
spotkanie opłatkowe oraz paczki dla najbardziej potrzebujących, samotnych i ubogich mieszkańców dzielnicy
Świetlica Słoneczne Wzgórze
uroczysta Wigilia wraz z zaproszonymi gośćmi: przedstawienie jasełkowe, wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, czytanie Pisma Świętego,
pogadanka na temat obrzędów wigilijnych, obdarowanie wychowanków paczkami oraz gości wykonanymi przez dzieci pracami (wychowankowie i goście,
około 80 osób)
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Ogólnopolska zbiórka żywności „Tak, Pomagam!” - 14 i 15 grudnia w całej Polsce Caritas przeprowadziła akcję zbierania żywności z długim
terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu; zbierano mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbatę,
słodycze, itp. Zebrane artykuły pozwoliły nakarmić wielu potrzebujących m.in. w jadłodajni gdańskiej Caritas w Sopocie
5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; Caritas Archidiecezji Gdańskiej od lat włącza się w obchody tego święta doceniając
wolonatariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz swojej parafii, szkoły, placówki Caritas czy Centrum Wolontariatu. Uroczysta gala odbyła się 10
grudnia w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Podczas gali odbyło się wręczenie nagród Samarytanina roku 2012. Samarytaninem Roku 2012 pośród
Parafialnych Zespołów Caritas został PZC działający przy parafii Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Samarytaninem Roku 2012 pośród Szkolnych
Kół Caritas zostało wybrane SKC z Gimnazjum nr 1 z Rumi. Jako Samarytanina Roku 2012 Wolontariatu Placówek Caritas wybrano Panią Grażynę
Kordułę a Samarytaninem Roku 2012 - wolontariuszem działającym przy Centrum Wolontariatu Caritas został Paweł Kaczmarek. Galę uświetnił
koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem. W trakcie gali obyły się także TARGI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS i SZKOLNYCH KÓŁ
CARITAS w ramach projektu RAZEM MAMY WIĘCEJ... Była to świetna okazja do tego, by pokazać często wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób
potrzebujących.
Coroczne spotkanie wigilijne pracowników CARITAS Archidiecezji Gdańskiej odbyło się w poniedziałek 17 grudnia 2012 r. w Refektarzu
pocysterskim na terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego. Przybyłych gości powitał Ks. Piotr Brzozowski Zastępca Dyrektora Caritas
Archidiecezji Gdańskiej, po czym zaprosił do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu Anotoniny Krzysztoń. Po koncercie Ks. Janusz Steć, Dyrektor
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej złożył sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń mijającego roku. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie
Nagrody Dyrektora CAG - Pracownik Roku 2012 - laureatką została Magdalena Grabska – kierowniczka Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego
Caritas w Minkowicach. Kolejnym punktem uroczystego spotkania było odczytanie Ewangelii i błogosławieństwo opłatka. JE Ks. Abp Sławoj Leszek
Głódź, po poświęceniu opłatka zwrócił się do zebranych pracowników dziękując im za zaangażowanie, z jakim realizują posługę miłosierdzia wobec
potrzebujących. Zaraz potem wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia, po których nastąpiło wspólne spożywanie wieczerzy.
W wigilijny poranek JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź pobłogosławił nowe samochody – busy przeznaczone dla uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej Caritas oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW). Zakup samochodów został dofinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem powiatów wejherowskiego i ziemskiego gdańskiego.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie
Kiermasze Bożonarodzeniowe w ZPiG na Morenie, Zbrojowni Gdańskiej, Galerii Bałtyckiej, Hotelu Radisson, Urzędzie Gminy Kolbudy
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Dla wszystkich samotnych, ubogich, bezdomnych Gdańska Caritas przygotowała wieczerzę wigilijną. Z życzeniami do zgromadzonych przybyli m.in.
JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, Pan Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu, Pani Anna Jarosz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Pan Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON. Na początku wszyscy razem zaśpiewali kolędę, po której Jego
Ekscelencja skierował do zgromadzonych słowa błogosławieństwa. Następnie głos zabrał Pan Prezydent swe serdeczne słowa do zebranych skierował
także Ks. Dyrektor Janusz Steć. Następnie odczytano Ewangelię i poświęcono opłatki. Po tej części spotkania goście zasiedli do stołów i częstowali się
tradycyjnymi potrawami wigilijnymi: barszczem, łazankami, pierogami z kapustą i grzybami, rybami, sałatkami i ciastem. W organizację spotkania
wigilijnego zaangażowali się wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęło ponad 200 osób.
Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
- Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na AIDS - udział w happeningu zorganizowanym przez UM Sopotu
- udział w Jarmarku Świątecznym organizowanym przez UM Sopot oraz KMS w Sopocie; podopieczni MPW odpowiedzialni byli za prowadzenie
stoiska ze świecami Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
- spotkanie wigilijne, podczas którego spotkali się wszyscy podopieczni, rodzice, wolontariusze, jak również absolwenci Młodzieżowej Placówki
Wychowawczej
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi
- wizyta gości zza granicy związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych
- Kiermasz Bożonarodzeniowy wyrobów w placówce, w Teatrze Miniatura w Gdańsku, w Urzędzie Miasta Rumi
- aukcja prac uczestników WTZ, część rozrywkowa, uroczysty posiłek, zabawa.
- wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl „Kolacja dla Głupca”
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