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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej 
 
 

KALENDARIUM WYDARZEŃ ROKU 2015 
 
 

styczeń 
Koncert „Srebrne pantofelki królewny Anabelki” – grupa Radosne Krasnale; Wyjście na casting do programu „You Can Dance” (Frassati) 
Bal karnawałowy wszystkich świetlic  Caritas  
Bal Karnawałowy dla podopiecznych i przyjaciół placówki z OREW Czarna Woda oraz OREW Giemlice (TR) 
6 stycznia – losowanie nagrody podczas Orszaku Trzech Króli w Gdańsku – pielgrzymka do Rzymu – dla dobroczyńców z akcji TUTKA 
CHARYTATYWNA 
Dzień Babci i Dziadka – spektakl grupy przedszkolnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika z Gdyni Orłowie; 
Przedstawienie „Opowieść Wigilijna”- SP nr 9 z Sopotu (JPII) 
3 przedstawienia jasełkowe w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej (Hosp) 
Uczestnicy świetlicy zdobyli Puchar Złotej Koniczynki w I Turniej Rugby (OR) 
Kolędowanie członków PZC (ok. 50 osób) zorganizowane już tradycyjnie w CPC im. św. Jana Pawła II w Gdańsku (PZC) 
styczeń-luty: Urząd Miasta Rumi, Dom Kultury „Janowo” – wystawa prac uczestników WTZ (Rum) 
styczeń-czerwiec: realizacja projektu pn. „Szkoła młodych liderów” - uczestniczyły dwie grupy młodzieżowe: uczniowie gimnazjum 
i liceum z Rumi i z Gdańska (CW) 
styczeń-grudzień  Stała wystawa prac uczestników Centrum w budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie (KK) 
styczeń-grudzień: W każdy pierwszy czwartek odprawiana była Msza Św. w intencji osób wspierających DSMC w Matemblewie (DSM) 
luty 
Początek całorocznej peregrynacji kopii figury Matki Bożej z Lourdes: najpierw placówki CAG, następnie domy zakonne i placówki innych 
podmiotów oraz parafie Archidiecezji Gdańskiej 
XXIII Światowy Dzień Chorego – uroczystości archidiecezjalne w Katedrze Oliwskiej 
IV Bal Charytatywny w Sharaton  w Sopocie; Koncert poezji św. Tereski od Dzieciątka Jezus do muzyki Konrada Josowicza; Niedziele 
Hospicyjne – kazania w parafiach Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie i Przemienienia Pańskiego w Gdyni Chyloni 
(Hosp) 
Koncert „Rytmy Afrykańskiej Przygody” – grupa Radosne Krasnale; Gala i bal „Bałwany na karnawale”. Akcja UM – grupa Anielska Kraina 
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Bal karnawałowy prowadzony przez studentów UG – grupy: Radosne Krasnale, Anielska Kraina; „Twoje zdrowie w twoich rękach” – 
wszystkie grupy (Frassati) 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – debata dotycząca Danii i Węgier; Wyjazd na zabawę karnawałową do DPS Polanki; 
wyjście na film „Carte Blanche”; Kwiatowy Bal Karnawałowy; przedstawienie teatralne wykonane przez dzieci z przedszkola Stokrotka 
(JPII) 
Ferie z Caritas; Organizacja wypoczynku zimowego dla podopiecznych w tym m.in.: kulig, jazda na łyżwach, skakanie w parku trampolin 
(OR) 
Integracyjna zabawa karnawałowo- walentynowa; wyjazdy do kina na filmy: „ Pingwiny z Madagaskaru”  i „ Disco Polo” (KK) 
Ferie zimowe: 10-dniowy wypoczynek w góry (MPW) 
12 lutego (Tłusty czwartek) odbyła się dyskoteka dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gdyni (Pio, Rum)  
Integracja uczestników WTZ i SKC (Rum) 
Zabawa karnawałowa w WTZ (Łap) 
luty-marzec: Wizyty wolontariuszy zagranicznych w świetlicach żukowskich 
W każdej z 14 świetlic na terenie gminy Żukowo odbyło się min. jedno spotkanie z dwójką wolontariuszy z różnych krajów europejskich, 
podczas spotkań dzieci przez zabawy, konkursy itp. zdobywały wiedzę na temat innych krajów: kultury, tradycji, historii, języka itp. (Żuk) 
marzec 
Akcja IKARUS – pracownicy i wolontariusze SKC i CW promowali możliwość przekazania 1 % na rzecz gdańskiej Caritas: 3 przejazdy 
autobusu przez Trójmiasto, przekazywanie informacji na postojach (CW) 
Koncert „Wiosenna wyprawa Baltazara Gąbki”  – grupa Radosne Krasnale; Wyjście grupowe na Zawody Cheerleaders – grupa Sparta 
(Frassati) 
Występ dzieci ze szkoły baletowej; jubileusz 100lecia urodzin mieszkanki; seniorzy zwiedzali Europejskie Centrum Solidarności 
i Centrum Nauki Eksperyment (JPII) 
13-14 marca – 8. zbiórka żywności „Tak! Pomagam” 
16 marca – otwarcie wystawy zdjęć wielkoformatowych – 25 lat CAG - na ogrodzeniu Parku Oliwskiego  
Koncert skrzypcowy Zofii Sójka; uroczystości odpustowe; warsztaty dla wolontariuszy Caritas przygotowane przez Towarzystwo 
Pomocy Głuchoniewidomym; przygotowania do kwesty Pól Nadziei i Żółty Dzień w Hospicjum; „Lekcje pełne nadziei”: ZSO nr 2 w 
Gdańsku, Gimnazjum nr 12 w Gdyni, ZSS SP w Gdańsku (Hosp) 
Wyjazd do Kolnika na zawody BOCCIA (KK) 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia - Siostry wraz z podopiecznymi DSMC uczestniczyły we Mszy Świętej i brały 
udział w przygotowaniu uroczystości (DSM) 
Udział w plastycznym konkursie ekologicznym. Grupa MPW, która zgłosiła swoją pracę zajęła w nim pierwsze miejsce (MPW) 
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Teatr Miejski w Gdyni – „Ożenić się nie mogę”; Filharmonia Bałtycka – kwartet smyczkowy – koncert konkursowy, udział uczestników 
WTZ (Rum) 
Spektakl teatralny w placówce „Bajki Brzechwy” (TR) 
Zajęcia integracyjne w WTZ – wizyta uczniów V kl. z ZKPiG w Kolbudach; Kiermasze Wielkanocne: Urząd Gminy w Kolbudach, budynek 
Powiatu Gdańskiego, Galeria Bałtycka. Podopieczni w czasie kiermaszy brali udział w sprzedaży prac. (Łap) 
Spotkania rejonowe dla wszystkich członków PZC odbywające się dwa razy do roku na terenie archidiecezji, mające na celu m.in. 
wymianę doświadczeń pomiędzy Zespołami, podsumowanie zrealizowanych działań oraz omówienie planu pracy na najbliższy okres, 
poprzedzone wspólnym uczestnictwem we Mszy Św. 
Dzień skupienia członków PZC:udział we Mszy Św. oraz Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej (PZC) 

marzec – październik: Warsztaty dla rodziców z elementami Szkoły dla Rodziców – mieszkańców Dolnego Miasta (DS) 
marzec-grudzień: 10 spotkań w ramach międzypokoleniowych spotkań kulinarnych - dzieci z Klubu Malucha gotowały wspólnie z 
seniorami (DS) 
kwiecień 
Śniadania wielkanocne w placówkach; Śniadanie Wielkanocne dla ubogich 
Otwarcie Punktu Fryzjerskiego dla ubogich (Centrala) 
Koncert „Mrówki, mrowisko i mrowie kłopoty”  – grupa Radosne Krasnale; Wyjście do kina na film „Niezgodna” – grupa Sparta; Żółty 
Dzień, Akcja „Gdzie jest Jajko”, Śniadanie Wielkanocne – wszystkie grupy (Frassati) 
Pola Nadziei na Fromborskiej; Seniorzy zwiedzali Bazylikę Mariacką w Gdańsku; koncert Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów 
Fahrenheita (JPII) 
Finał Kampanii Pola Nadziei na Pomorzu; występ tanecznej grupy pań z Miejskiego Klubu Seniora – Gdynia Witomino; „Poznaj Bliskiego 
Sąsiada” – promocja Domu Hospicyjnego i akcja 1% w Pasażu Tessco w Gdyni; koncert na altówce – Krzysztof Tymendorf; Lekcje pełne 
nadziei: Gimnazjum przy ZSO nr 5 w Gdyni, SKC, II LO w Gdańsku, Gimnazjum w Kielnie (Hosp) 

Uroczyste otwarcie nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (KK) 
Podopieczni wzięli udział w corocznej akcji „Wakacje za własne pieniądze” – tym razem sprzątali teren wokół Sopockich Błoni. Wyjazd 
dwóch podopiecznych z opiekunem do Włoch w ramach projektu Volare -promocja wolontariatu (MPW) 
„Foto – podróż” do Jerozolimy: Wejście do Świątyni, do Betfage upamiętniającego triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy i do Ogrodu 
Oliwnego (Pio) 
Organizacja kiermaszu z okazji Odpustu Św. Wojciecha (Wzg) 
Gdynia – Chylonia – udział uczestników WTZ w uroczystościach z okazji 100 lecia parafii pw. Św. Mikołaja; Powitanie wiosny na 
Kaszubach – konkurs twórczości osób niepełnosprawnych (Rum) 
Dwudniowy festyn pod hasłem „Sportowo i zdrowo” w Warzenku (Żuk) 
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Udział w zawodach sportowych w Elblągu (Łap) 
maj 
Projekt moCZARY – warsztaty ekologiczne dla szkół i przedszkoli, wizyta w Straży Pożarnej, koncert „O przyjaźni, czarnej perle i małej 
syrence”  – grupa Radosne Krasnale (Frassati)  
Konkurs „Rabata dla Seniora” z Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych; Koncerty z okazji Dnia Matki: Szkoła 
Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku i Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Wrzeszczu; Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej-debata dotycząca Argentyny; Koncert Orkiestry Dętej Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku (JPII) 
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Trąbkach Wielkich - festyn integracyjny  
Koncerty: Grupy Dobrego Brzmienia i studentów wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku; przedstawienie „Piotruś Pan” -szkolny 
zespół „Koniczynka” SP nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie, Lekcje pełne nadziei: Gimnazjum Salezjańskie w Rumi; Kurs Wolontariatu 
hospicyjnego (maj-czerwiec, 24 osoby) (Hosp) 
Wyjazd do kina na film „ Apartament” (KK)  
Uroczyste nadanie imienia bł. O. Gwidona z Montpellier Domowi Samotnej Matki Caritas w Gdańsku: uroczysta Msza św i przedstawienie 
o bł. O. Gwidonie przygotowane przez podopieczne DSMC, odsłonięcie okolicznościowej tablicy i piknik w ogrodzie (DSM) 
Udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Mrowiska; drugi wyjazd w ramach projektu Volare, tym razem do Hiszpanii (MPW) 
Grupa uczestników WTZ Caritas w Gdyni wraz z instruktorką uczestniczyła w VII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami”, 
w Teatrze Miejskim w Gdyni; pięcioro uczestników WTZ – jako grupa teatralna "Wuzetka" uczestniczyło w XIII Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych "Doceń swój talent" organizowanym przez WTZ w Mikołajkach (Pio) 
Przegląd Teatrów osób niepełnosprawnych „Zaczarowani teatrem” w Gdyni; Zawody sportowe w Pucku, udział delegacji WTZ 
w Nadbałtyckiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych; 25.05 – 29.05 Jastrzębia Góra, wyjazd rekreacyjno – rehabilitacyjny (Rum) 
BAL WIOSENNY zorganizowany dla dzieci ze świetlic przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Żukowie (Żuk) 
Udział w Olimpiadzie Przyjaźni w Cedrach Wielkich (TR) 
Zajęcia integracyjne w WTZ w Pruszczu Gdańskim (Łap) 
Pielgrzymka do Lichenia (PZC) 
Organizacja Festynu Rodzinnego dla społeczności dzielnicy Św. Wojciech, Lipce (Wzg) 
czerwiec 
1 czerwca: „Dzień Dziecka na katamaranie” tematem przewodnim była ARKA NOEGO – 350 dzieci z terenu Archidiecezji bawiło się pod 
opieką 25 wolontariuszy (CW)  
Z okazji Dnia Dziecka podopieczni uczestniczyli w festynie organizowanym przez PGE Arenę (OR, Wzg) 
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Dni Sąsiada (DS., JPII) 
Występ Zespołu Tańca Ludowego Neptun z AWFiS w Gdańsku; przedstawienie „Skąpiec” Moliera - Gimnazjum nr 8; Piknik Rodzinny 
w Towarzystwie Edukacyjnym Vizja w Gdańsku (loteria połączona ze zbiórką na hospicjum); Lekcje pełne nadziei: SP nr 60 w Gdańsku, 
SP nr 9 w Sopocie, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących Gdańsk; Niedziele Hospicyjne – par. św. Anny i Joachima w Gdańsku 
(Hosp) 
Otwarcie Okna Życia w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie (17 czerwca) 
Festyn Rodzinny przed placówką i w ogródku, przedstawienie Teatru Pinezka, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami – wszystkie 
świetlice Caritas, lokalna społeczność  
UG Wydział Nauk Społecznych – Finał projektu „moCzary”. Rozdanie nagród konkursowych i zajęcia edukacyjne – grupa Anielska Kraina 
(Frassati) W ramach finału odbyły się zajęcia edukacyjne i konkurs plastyczny pt. „Bagienne królestwo”  III miejsce uczestniczki ze 
świetlicy Pod Kasztanem (OR) 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej – debata dotycząca Brazylii; Rozstrzygnięcie konkursu „Rabata dla Seniora” i wystawa; koncert 
Mirosława Dudy; Światowy Dzień Osób Starszych- piknik w Parku Reagana; 16-lecie Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II; 
Seniorzy na koncercie zespołu Pieśni i Tańca Mazowiacy (JPII) 
Wyjazd na kręgle do Tczewa; zawody sportowe na świeżym powietrzu; wyjazd do ZOO (KK) 
Siostry wraz z mamami i dziećmi uczestniczyły w Gdańskim Marszu dla Życia modląc się i dając świadectwo obrony życia (DSM) 
Spotkanie integracyjne GDYŃSKI MAGIEL  TWÓRCZY. Na Skwerze Arki, przy Bulwarze Nadmorskim Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 
inne organizacje współpracujące z osobami niepełnosprawnymi miały m.in. okazję zaprezentowania swoich wyrobów (Pio) 
Zawody sportowe w Miechucinie, osiągnięcie tytułowego miejsca dla uczestnika WTZ; Turniej Bowlingowy w Wejherowie „OLIMP”, 
udział 8 podopiecznych WTZ w zawodach; Śladami Abecadła Kaszubskiego, udział uczestników WTZ w propagowaniu kultury 
kaszubskiej; Spotkanie Integracyjno – Edukacyjne „ Spotkajmy się w legendzie”; 26.06 – 06.07.2015 Sobieszów, Jaskinia Niedźwiedzia, 
Kopalnia złota w Złotym Stoku, Stara Łomnica, Twierdza Kłodzko – udział uczestników WTZ w wypoczynku rekreacyjnym (Rum) 
Organizacja sympozjum o tematyce zaburzeń autystycznych w ramach projektu „Samodzielni Sprawni II” w PCPR w Pruszczu Gdańskim; 
wycieczka grupy rewalidacyjnej do Gdyni; wycieczka dla podopiecznych, rodziców i pracowników do Warszawy; udział w Dniu Sportu 
w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (TR) 
Wyjazd do Zakopanego; zajęcia integracyjne w WTZ – wizyta uczniów III kl. SP w Kolbudach; udział w olimpiadzie sportowej w Pelplinie  
Grupa podopiecznych brała udział w Akademia autoprezentacji w sieci (Łap) 
lipiec 
Wyjazd na biwak – Wyjazd do Rynu – grupa Sparta (Frassati) 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej – debata dotycząca Kolumbii; wycieczka na Westerplatte; koncert Zuzanny Wężyk i Estery Widuch 
(JPII) 
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Warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Nowe ze starego” – świetlice Caritas.  
Wakacyjny wyjazd starszej grupy podopiecznych świetlicy do Rynu (OR) 
Grill w „Zakątku Różanym” zorganizowany przez wolontariuszy; Niedziele Hospicyjne – par. św. Jadwigi Królowej w Gdyni i par. bł. 
Michała Kozala i bł. Jerzego Popiełuszki w Pruszczu Gdańskim (Hosp) 
Wyjazd na 5 dniową wycieczkę do Sobieszowa; wycieczka do Parku Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie; grill integracyjny (KK) 
Przedstawienie pod tytułem „Tym Słowem nad Słowa Życie” w Parafii Św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy przygotowane przez grupę 
teatralną „Nazaret”  z udziałem i podopiecznych DSMC (DSM) 
W pierwszej połowie lipca młodzież brała udział w różnych wyjściach w teren (Escape Room, gokarty) MPW 
przełom lipca i sierpnia: podopieczni wzięli udział w dziesięciodniowym obozie wędrownym w Tatrach (MPW) 
lipiec-sierpień: organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania – półkolonie (OR) 
sierpień 
Profesjonalna sesja zdjęciowa seniorek (KS) 
Warsztaty recyclingowe – grupa Radosne Krasnale, Nocna  Przygoda, Wyjście na kręgle – grupy Anielska Kraina, Sparta (Frassati) 
Festyn w Domu Pomocy Społecznej Ostoja; seniorzy na wycieczce w Ptasim Raju; koncert zespołu Galicia Folk Band; Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej – debata dotycząca Chile; „Aby umysł nie poszedł na emeryturę” – gimnastyka umysłu na Fromborskiej (JPII) 
Coroczna zbiórka artykułów szkolnych dla osób potrzebujących „Szkolne ołówki Caritas” (CW) 
Wyjście integracyjne wolontariuszy szlakiem Doliny Radości do Matemblewa; Niedziele Hospicyjne – par. św. Mikołaja w Łęgowie (Hosp) 

Wyjazd podopiecznych placówek Caritas Archidiecezji Gdańskiej na kolonie letnie do Warzenka (świetlice Caritas)  
Wyjazd starszej grupy podopiecznych świetlicy do Krakowa (OR) 
12 osób wzięło udział w wyjeździe krajoznawczo-ekologicznym do Szwecji MPW 
Sprzedaż prac podczas Jarmarku Dominikańskiego (Łap) 
wrzesień 
Udział w dzielnicowym festynie „Dolne Miasto w stylu Retro” (KS, DS) 
Olimpiada na Dolnym Mieście – organizacja meczu w piłkę nożną (DS) 
Wernisaż prac plastycznych – projekt arteterapii (Frassati) 
19 września: Finał - gala konkursu „Nowe ze starego” na sopockim Molo 
Ciastkowe popołudnia – wypiekanie ciastek przez wolontariuszy; Lekcje pełne nadziei: Gimnazjum przy ZS nr 3 w Gdańsku; Niedziele 
Hospicyjne – par. św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni Witominie i par. św. Izydora w Gowinie (Hosp) 
Odpust ku czci patronki bł. Matki Teresy z Kalkuty – spotkanie z rodzicami, władzami samorządowymi z terenu Powiatu Gdańskiego; 
wyjazd do kina na film „Król życia” (KK) 
W połowie miesiąca uczestnicy Młodzieżowej Placówki Wychowawczej tradycyjnie wzięli udział w Festynie Org. Pozarządowych (MPW) 
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23 września w Centrum Pomocowym Caritas w Gdyni obchodzono święto patronalne placówki (Pio) 
Wyróżnienie i rozstrzygnięcie konkursu prac plastycznych uczestników WTZ „Świat w kolorach”; V Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 
w Rumi – udział delegacji 6 osobowej uczestników WTZ, wyróżnienie (Rum) 
Zajęcia integracyjne w WTZ w Pruszczu Gdańskim (Łap) 
Spotkania rejonowe dla wszystkich członków PZC odbywające się dwa razy do roku na terenie archidiecezji, mające na celu m.in. 
wymianę doświadczeń pomiędzy Zespołami, podsumowanie zrealizowanych działań oraz omówienie planu pracy na najbliższy okres, 
poprzedzone wspólnym uczestnictwem we Mszy Św. (PZC) 
wrzesień-grudzień: wolontariusze odwiedzają świetlice Caritas prezentując swoje kraje, kulturę, tradycje (EVS) 
październik 
Gala 25-lecia CAG: Caritas w czterech porach roku, Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 
Warsztaty wikliny papierowej dla wolontariuszy Centrum w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II; współprowadzącymi byli 
mieszkańcy Centrum (CW, JPII) 
Udział w Gdańskim Festiwalu Seniora (KS) 
Senior Wigor – uroczyste otwarcie placówki w Gdańsku Dolnym Mieście  
Inauguracja kampanii „Pola Nadziei na Pomorzu”; wizyta dzieci z Leźna z różańcami dla podopiecznych wykonanymi przez dzieci z 
rodzicami; Gimnazjum nr 29 w Gdańsku zorganizowało zbiórkę darów dla hospicjum; Lekcje pełne nadziei:  Gimnazjum nr 21 w 
Gdańsku, XXI Sportowe LO w Gdańsku (Hosp) 
Wolontariuszki Tatjana i Lada szkoliły w Gdyni z zabaw integracyjnych (EVS) 
Park Trampolin - grupy Anielska Kraina, Sparta; Przedstawienie „Awanturka z leśnego podwórka”, koncert „Jesienny koncert na trzy 
świerszcze” – grupa Radosne Krasnale (Frassati) 
Koncert „Hity przez pokolenia” w Europejskim Centrum Solidarności; święto patronalne personelu medycznego; wspomnienie Świętego 
Jana Pawła II - Święto patronalne placówki; wyjście do kina na film „Panie Dulskie”; Seniorzy na Miejskim Balu Seniora w AmberExpo; 
jubileusz 100lecia urodzin mieszkanki; Ośrodek Debaty Międzynarodowej - debata dotycząca Wenezueli; wycieczka nad Jezioro 
Łapińskie – grzybobranie; Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (JPII) 
Wyjście do Centrum Naukowego w ramach Dnia Edukacji Narodowej (OR) 
Coroczny zjazd uczestników Szkół Drugiej Szansy, w którym udział wzięło 4 podopiecznych MPW. Spotkanie odbyło się w 
Monchengladbach, w Niemczech, a głównym tematem była różnorodna  aktywność; młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach 
dot. cyberprzemocy (MPW) 
Udział 20 podopiecznych w „Jesiennym biegu rodzinnym” organizowanym przez SP nr 40 w Gdańsku Św. Wojciechu (Wzg) 
05.10 Uroczystość odpustowa placówki Centrum im. Św. S. Faustyny w Rumi (Rum) 
Spotkanie Pracowników z okazji Dnia Nauczyciela- wyjście do kina i wspólny obiad (TR) 
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październik-listopad: Wyjazd dla uczestników świetlic – wizyta w Europejskim Centrum Solidarności - zwiedzanie, udział w warsztatach 
historycznych (Żuk) 
październik-grudzień: „Lubię wolontariat w Caritas bo…” poproszono wolontariuszy Centrum Wolontariatu, SKC, PZC oraz wolontariuszy 
pracujących w placówkach o podzielenie się swoją historią dotyczącą bycia wolontariuszem w gdańskiej Caritas (CW) 
październik – grudzień: akcja „List do Bliźniego” – zachęcano wolontariuszy SKC, PZC oraz wszystkich mieszkańców archidiecezji do 
napisania listu-prezentu wręczanego bezdomnych, samotnym, chorym, których gdańska Caritas gościła na Wigilii w Sopocie, pozyskano 
ponad 1400 listów, trafiły więc one także do wszystkich potrzebujących, którzy gościli na wigiliach organizowanych dla nich na terenie 
całego Trójmiasta (CW) 
październik-styczeń: akcja „zaŻurawieni” (pomysł wolontariuszki CW, uczestniczki projektu Szkoła Młodych Liderów), żuraw w Japonii 
jest symbolem szczęścia i długowieczności. Wolontariusze SKC oraz placówki Caritas przygotowały kolorowe żurawie orgiami; 
w styczniu żurawie trafiły do przechodniów w Rumi, Gdyni, Sopocie i Gdańsku promując możliwość przekazania 1% podatku na rzecz 
Caritas gdańskiej (CW) 
Bal Jesienny - wszystkie świetlice Caritas 
listopad  
Warsztaty dla wolontariuszy: 13.11.2015 warsztaty nauki wyplatania bransoletek metodą kumishimo (japońska metoda wyplatania 
pasów samurajów), 20.11.2015 warsztaty mydlarskie (CW) 
Wolontariuszka Tatjana zorganizowała „Tańce z Macedonii” (EVS) 
Zaduszki Hospicyjne; Kurs Wolontariatu hospicyjnego (33 osoby); Lekcje pełne nadziei: SP nr 69 w Gdańsku, LO nr 19 w Gdańsku, 
Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, II LO w Gdańsku, Gimnazjum nr 2 w Rumi, SP nr 80, I LO w Rumi, Przedszkole nr 1 w Sopocie (Hosp) 
Dzień Zaduszny - odwiedzenie cmentarza – grupa Anielska Kraina; Koncert „Pyza na polskich dróżkach”  – grupa Radosne Krasnale; 
spotkanie z policjantem - grupy Radosne Krasnale i Anielska Kraina; odwiedzenie cmentarza i zajęcia edukacyjne – „Dla kogo kwitną 
kwiaty?” – grupa Sparta (Frassati) 
Ogólnopolski Dzień Seniora – wizyta dzieci z przedszkola Stokrotka (przedstawienie i piosenki); Dzień pracownika pomocy społecznej; 
koncert Mirosława Dudy; zabawa andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej Polanki; Andrzejki (JPII) 
Andrzejki – bal dla świetlic (OR) 
Wyjście do pizzerii, wyjazd do kręgielni, zabawa andrzejkowa (KK) 
Biwak jesienny w Warzenku (MPW) 
Opera Bałtycka – przedstawienie baletowe „Burza” W. Szekspira, wyjazd i udział uczestników WTZ (Rum) 
„Lekcja historii” z okazji Święta Niepodległości; udział w Andrzejkach w OREW w Czarnej Wodzie; wycieczka podopiecznych, rodziców 
oraz pracowników do Pelplina (TR) 
Spotkanie z doradcą zawodowym; zabawa andrzejkowa (Łap) 
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Dwudniowe szkolenie w Warzenku, którego tematem była praca z osobami chorymi i niepełnosprawnymi (PZC) 
grudzień 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - uroczysta gala w Auli św. Jana Pawła II 
Przedstawienie w wykonaniu mieszkańców domu podczas Wigilii pracowników Caritas; Rekolekcje adwentowe; prelekcja na temat 
cukrzycy i zdrowego odżywiania – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków; Mikołajki na Fromborskiej; wyjście na film „Franciszek” (JPII) 
Kiermasze w placówce, Teatrze Miejskim w Gdyni, Stacji Kultura Rumia, UM Rumia, CH „Riviera” w Gdyni; udział we Mszy Św. w Katedrze 
w Oliwie – rozpoczęcie Roku Miłosierdzia (Rum) 
11-12 grudnia – 9. zbiórka żywności „Tak! Pomagam” 
Akcja „Tutka Miłosierdzia” 
Odwiedziny uczniów i nauczycieli Pomorskich Szkół Rzemiosł Różnych; odwiedziny uczniów z nauczycielami Sopockiego 
Autonomicznego Gimnazjum; uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku przystroili choinki ozdobami samodzielnie 
wykonanymi; Lekcje pełne nadziei: Gimnazjum Salezjańskie w Rumi i Gimnazjum przy ZS w Straszynie (Hosp) 
Wigilijna Loteria dla wolontariuszy, którzy pomagali przy wigilii dla ubogich i bezdomnych w Sopocie (CW) 
Przygotowanie międzypokoleniowych jasełek na festyn „Choinka na Dolnym Mieście” (KS); udział w dzielnicowym festynie „Choinka na 
Dolnym Mieście” (DS) 
Martim i Tatjana zorganizowali „Macedońskie gry”, Mari zaprezentowała dzieciom tradycyjną gruzińską kuchnię, Pedro zorganizował 
dzień hiszpański (EVS)  
Warsztaty botaniczne: Dziwolągi wśród roślin - grupa Anielska Kraina; Koncert „Baśń o Świętym Mikołaju i Magicznej mocy kolęd”, 
Przedstawienie Teatru Zaczarowany Świat z Torunia – „Magiczne Mikołajki - grupa Radosne Krasnale; wyjścia w teren - do Parku 
Trampolin, Centrum Experyment w Gdyni i Europejskiego Centrum Solidarności - grupa Sparta. Inauguracja Roku Miłosierdzia – Msza 
św. w Katedrze w Oliwie - grupy Anielska Kraina, Sparta; Mikołajkowy pokaz – wyjście do kina na film „Mały Książę” i Wigilia w Centrum 
Frassati – wszystkie grupy; Przedstawienie Mikołajkowe Teatru Qfer w ramach projektu Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych 
grupy Radosne Krasnale i Anielska Kraina (Frassati) 
Wigilie w placówkach, Wigilia dla ubogich w Sopocie i finał akcji „List do bliźniego” 
Realizacja projektów: „Świąteczne coś z nieświątecznego niczego”, „My też możemy zostać świętym Mikołajem” i „Opowieści przy 
kominku”. W  przerwie świątecznej  odbył się wyjazd do Zakopanego (OR) 
Przedstawienie „Tym Słowem nad Słowa Życie” w par. Mały Kack - grupa teatralna „Nazaret” oraz siostry i podopieczne DSMC (DSM) 
Uczestnictwo w Sopockim Jarmarku Świątecznym na Molo (MPW) 
Opowieści podróżnika: Wojciech Woźniak – podróżnik i przewodnik po „Ziemi Świętej”; kiermasz z wyrobami świątecznymi 
wykonanymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie parafii Chrystusa Dobrego Pasterza (Pio) 
Spotkanie świąteczne świetlic oraz przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu elfów” Teatr Qfer (Żuk) 
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Koncert muzyki klasycznej pt. „Baśń Świętym Mikołaju”, przygotowywanie świątecznych pierogów z rodzicami (TR) 
Kiermasze bożonarodzeniowe: Galeria Bałtycka, Trąbki Wielkie, PCPR w Pruszczu Gdańskim; wycieczka do Muzeum Emigracji w Gdyni 
(Łap) 
 
 
 


