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Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Kalendarium wybranych wydarzeń roku 2016

Styczeń
Jasełka od serca - spotkanie z maluchami z przedszkola „Stokrotka”, kurs Oszczędzania dla seniorów - wykład przedstawicieli Mennicy
Wrocławskiej na temat oszczędzania, seniorki w Filharmonii na koncercie pt.: „W rytmie walca”. (CJPII)
Wyjście do kina na film „Gwiezdne wojny – przebudzenie mocy. (GWTZ)
Kolędnicy – gościnne występy i kolędowanie przygotowane przez Wspólnotę zakonną Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Gdyni, zbiórka
na hospicjum, pomagali wolontariusze z SP 50 w Gdańsku (koncert odbył się w budynku Akademii Muzycznej) - Zakład Wokalistyki Jazzowej
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku koncert „Ja zaśpiewam”, Jasełka - występ Koła Teatralnego "Koniczynka", które działa przy
Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie – jasełka. (HOS)
Koncert grupy artystycznej Pro-Musica "Zimowe opowieści" – grupa Radosne Krasnale (CF)
Wizyta duszpasterska w WTZ. (WTZŁ)
Spotkanie z prawnikiem, podczas, którego poruszano takie kwestie jak zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przyznawanie rent. (WTZŁ)
12.01.2016 – CPC im. Jana Pawła II, spotkanie opłatkowo-kolędowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, w spotkaniu wzięło udział
ok. 40 osób.(PZC)
Jasełka 22.01 w Centrum im. Św. S. Faustyny w wykonaniu dzieci z przedszkola „Iskierka”, integracyjna rola spotkań z uczestnikami WTZ,
przełamywanie barier pokoleniowych podczas spotkania z Seniorami. (RUM)
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczestnicy świetlicy w Skrzeszewie wybrali się w odwiedziny do najstarszych mieszkanek w swojej miejscowości.
Zabrali ze sobą słodkie upominki przygotowane z darów z grudniowej zbiórki żywności „Tak, Pomagam”. (ŚŻ)
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Bal Karnawałowy dla naszych podopiecznych i przyjaciół placówki z OREW Czarna Woda oraz WTZ Krzywe Koło. (TR)

Luty
Szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców warsztaty muzyczne – gościnna wizyta w REMONCIE POMP (grupie osób niepełnosprawnych
grających na rzeczach codziennego użytku jak na profesjonalnych instrumentach). (CW)
XXIV Dzień Chorego – uroczyste obchody w Katedrze Oliwskiej.
Bal Charytatywny w Grand Hotel Sopot – uczestniczyło 140 os. Gościem honorowym była Pani Katarzyna Skokołowska – reżyser i choreograf
pokazów mody, juror Top Model. (HOS)
Wyjazd seniorów na Groszkowy Bal Karnawałowy do DPS Polanki, wizyta studyjna gości z Niemiec, maskowy Bal Karnawałowy wraz
z zaproszonymi gośćmi z trójmiejskich DPS i klubów seniora. (CJPII)
Dyskoteka w WTZ wraz z delegacją z Rumii. (GWTZ)
Bal karnawałowy wszystkie grupy Centrum Frassati oraz zaproszenie goście: Kasztany, Wzgórze, Sopot, Dobra, Morena. (CF)
Ferie to idealny czas na zimowe zabawy, relaks i dużą dawkę uśmiechu. W ramach półkolonii zimowych na dzieci czekało wiele atrakcji, między
innymi: wyjścia na ściankę wspinaczkową, łyżwy, basen, jak również do kina oraz wiele ciekawych warsztatów. (ŚK)
Zabawa karnawałowa, w której udział wzięli goście z WTZ w Pruszczu Gd. (WTZŁ)
Realizacja programu w czasie ferii zimowych – wyjazd w Karkonosze. Oprócz wędrówek szlakami przygotowany był cykl zajęć dzięki którym
młodzież mogła poznać historie i dzieje regionu.(MPW)
Teatr Miejski w Gdyni – „ Śnieżka” – 03.02. udział uczestników WTZ, trening relacji interpersonalnych, udział w zakupieniu biletów,
umiejętność odnalezienia się w innej przestrzeni, teatru. (RUM)
Wyjazd reprezentacji placówki i podopiecznych do Częstochowy z okazji 25-lecia święceń kapłańskich arc. Sławoja Leszka Głódzia. (TR)
W okresie od 15.02.2016r. do 26.02.2016r. realizacja ferii zimowych. Po raz kolejny Świetlica ,,Słoneczne Wzgórze” zorganizowała zimowisko
dla podopiecznych świetlicy ( 35 – osób). Dzieci mogły ciekawie spędzić czas, a wychowawcy mogli zrealizować jeden z głównych celów, czyli
ukazać dzieciom ciekawe formy spędzania czasu wolnego. (ŚW)
Marzec
Szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców z robienia zwierząt, przedmiotów z balonów. (CW)
Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku z bezpłatną usługą fryzjerską, Świat z kuleczek składany- wystawa papierowych gobelinów
przygotowana przez Mieszkańców DPS w Hospicjum w Sopocie, Seniorki zwiedzają Centrum Hewelianum. (CJPII)
„Kiermasz Wielkanocny” w C.P. (GWTZ)
Uroczystość odpustowa - z okazji Uroczystości Św. Józefa w obecności ks. Bp. Wiesława Szlachetki została dokonana instalacja kopi figury
Matki Bożej z Lourdes oraz poświęcenie nowego obrazu św. Józefa w kaplicy hospicyjnej. (HOS)
Żółty dzień – promocja Finału Pól Nadziei na Pomorzu w naszej placówce oraz w kolejne dni włączyły się inne palcówki Caritas. (HOS)
Wizyta Pani komisarz z Wydziału Ruchu Drogowego w Gdańsku, odwiedziła dzieci i przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. – grupa Anielska Kraina. (CF)
58

Coroczna przedświąteczna zbiórka żywności „Tak Pomagam”, w której dzieci ze Świetlicy biorą udział. Zbiórka miała na celu pomoc osobom
najbardziej potrzebującym oraz wykształcenie w dzieciach bezinteresownej pomocy. (ŚK)
Kiermasze wielkanocne (WTZŁ)
Stałym elementem w okresie przed Wielkanocą jest przygotowanie Misterium Męki Pańskiej, które zostało wystawione na Łysej Górze
w Sopocie.(MPW)
4-5.03.2016 – X Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak, Pomagam”, w akcji wzięło udział 41 Parafialnych Zespołów Caritas. (PZC)
Powitanie wiosny na Kaszubach, udział w konkursie na „Potrawę kaszubską”, uczestnicy WTZ zajęli II miejsce, organizatorem konkursu była
Fundacja Zdrowia „ Escco”(RUM)
Promocja akcji 1%- wykonywanie papierowych róż i promowanie akcji, obchody Dnia Kobiet- niespodzianka dla mam podopiecznych. (TR)
Wizyta w placówce uczestników VI Sesji popularnonaukowej o tematyce żuławskiej – prezentacja placówki, udział wzięło ok 100 osób:
mieszkańcy gminy, uczniowie szkół, samorządowcy, pasjonaci żuław, Kanonizacja bł. Matki Teresy z Kalkuty – uroczystości odpustowe
w placówce. Spotkanie z rodzicami, władzami samorządowymi z terenu Powiatu Gdańskiego oraz województwa. (KK)
Wyjazd do Centrum Kultury i Sportu w Cieplewie na przedstawienie pt. „ Słowik. (KK)
Kwiecień
Pojedynek kulinarny – KUCHNIA AZJATYCKA kadry dwóch turnusów zimowiska rywalizowały w kuchni…wygraną było roczne stypendium
dla dziecka, które wybrała zwycięska ekipa. (CW)
Czas nadziei dla hospicjum - kiermasz prac na rzecz Hospicjum św. Józefa, Seniorzy na targach Niezależni 65+, Przegląd piosenki Karaoke
od Seniora do Gwiazdora organizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”. (CJPII)
Wyjazd na Przegląd Teatralny w Teatrze Miejskim w Gdyni, Wyjazd na Skwer Kościuszki w Gdyni –udział w kręceniu scen do filmu „Gdynia
bez barier”.(GWTZ)
Finał - POLA NADZIEI NA POMORZU 2016 - o g. 13.00 rozpoczął się wspólnym Żonkilowym Pochodem z pod kościoła św. Jerzego i przez
ul. Monte Casino w Sopocie na Skwer Kuracyjny gdzie do g. 17.00 odbywał się Piknik Rodzinny. (HOS)
Dom Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa oraz Dom Pomocy Społecznej zorganizowały spotkanie promujące wolontariat. Uczniowie sopockich
Szkół Podstawowych, kandydaci do wolontariatu opiekuńczego oraz obecni wolontariusze obu placówek.(HOS)
Wychowankowie "Anielskiej Krainy" uczestniczyli w "Żurawiowej" zabawie z wolontariuszami z "Topolówki" oraz ich gośćmi z Niemiec (CF)
Grupa podopiecznych z WTZ w Łapinie brała udział w warsztatach historycznych pn. „Cichociemni – poznaj legendę Polski Walczącej”.
Podopieczni poznali historię cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej. (WTZŁ)
W Matemblewskim Sanktuarium podczas Mszy Świętej zostały Zainstalowane relikwie Św. Jana Pawła II w bocznym ołtarzu – JEZU
UFAM. W Eucharystii uczestniczyły Siostry i Matki z dziećmi. (DSM)
12.03.2016 – Dzień Skupienia dla członków PZC (Msza św. w klasztorze Sanktuarium Maryjno-Pasyjnym pw. Św. Anny w Wejherowie i Droga
Krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej), 8-9.04.2016 – Pielgrzymka dla członków PZC do Częstochowy i Łagiewnik. (PZC)
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(IV-IX) Kolosy – wyjazd uczestników WTZ na przegląd, wykłady, prelekcje filmów o podróżach, spotkaniach podróżników, drugie spotkanie
z pisarzem. Poetą, podróżnikiem i wykładowcą na UG dr Arturem Nowaczewskim. Wykład, dyskusja „ Piesze podróże” (RUM)
W kwietniu dzieciaki ze świetlicy w Skrzeszewie, Niestępowie i Sulminie jako wolontariusze włączyli się w akcję ,,Pola Nadziei na Pomorzu”
- czyli zbiórka na pomorskie hospicja. Wraz ze opiekunami ze swoich świetlic kwestowali na rzecz pomorskich hospicjów w parafii
w Skrzeszewie i Niestępowie, (IV-V) W ramach realizacji programu, „Kim jestem?...Kim będę?...” w drugiej połowie kwietnia i na początku
maja dzieci ze świetlic odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne w Kiełpinie. Wizyta związana była z poznawaniem zawodu rolnika i piekarza.
(ŚŻ)
Obchody Światowego Dnia Autyzmu, wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment, Żółty Dzień- solidaryzujemy się z hospicjum, udział w akcji
„Tak pomagam”. (TR)
Wyjazd rekreacyjny do ZOO w Oliwie. (KK)
Organizacja kiermaszu z okazji Odpustu Św. Wojciecha. (ŚW)
Maj
Pojedynek kuchenny – KUCHNIA MEKSYKAŃSKA. Szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców o tym jak radzić sobie ze złością. (CW)
Procesja Bożego Ciała, przedszkole Miś z wizytą u seniorów- wierszyki i piosenki okolicznościowe, występ Szkoły Muzycznej II st. z GdańskaWrzeszcza z okazji Dnia Matki (CJPII)
"Się pomaga zmieniać świat!" - pod takim hasłem już po raz drugi, z inicjatywy dr Tomasza Staniszewskiego oraz Studentów WSS w Gdańsku
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa WSS w Gdańsku, zorganizowano spontaniczną zbiórkę żywności długoterminowej oraz rzeczy codziennego
użytku dla Hospicjum św. Józefa w Sopocie, uroczystość Bożego Ciała – przy udziale rodzin naszych podopiecznych i wolontariuszy. (HOS)
Dzień Strażaka – Grupa „Radosne Krasnale” (CF)
Udział w Pomorskich Dniach Nauki na Akademii Medycznej. (WTZŁ)
Studentki II roku resocjalizacji UG spotkały się z S. Samuelą i S. Teresą. Tematem spotkania było przedstawienie sposobu Funkcjonowania
DSMC, problemów , z którymi borykają się samotne matki. (DSM)
Siostry wraz z mieszkankami DSMC biorą udział w akcji ewangelizacyjnej – KATOLICY NA ULICY w Gdańsku Głównym .Tegoroczne
wydarzenie odbyło się pod hasłem - ,, JEZUS ŻRÓDŁEM MIŁOSIERDZIA „Jednym z gości była S. Samuela, która przedstawiła charyzmat
Zgromadzenia, szczególnie czynione miłosierdzie w DSMC w Matemblewie. (DSM)
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych- festyn integracyjny, bierzmowanie podopiecznych placówki, udział w corocznej Olimpiadzie
Przyjaźni w Giemlicach. (TR)
(IV-V) Zorganizowanie oraz przeprowadzenie turnieju Rummikub dla seniorów z „Gdańskiego Wigoru” oraz uczestników innych placówek
zrzeszających gdańskich seniorów na Pomorskim Pikniku Seniora na Placu Zebrań Ludowych; wręczenie nagród, poczęstunek.(WIGOR)
Udział w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, rejs statkiem na Westerplatte. (KK)
Czerwiec
Obchody odpustowe – uroczystość św. Brata Alberta.
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Szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców – temat: poczucie własnej wartości Dzień Dziecka na katamaranie. Szkolenie dla wolontariuszywychowawców – temat: pozytywne myślenie. (CW)
5 czerwca realizacja wydarzenia „Dzień bliskiej mi osoby” analogiczne święto do „Dnia Mamy i Taty”.(ŚD)
Rejs Katamaranem z okazji Dnia Dziecka. (ŚD)
Uroczystości związane z XVII-leciem Centrum Pomocowego Caritas im Jana Pawła II; otwarcie oraz nadanie imienia św. Maksymiliana Kolbe
biblioteczce naszego Centrum, seniorzy z Fromborskiej z wizytą podczas święta dzielnicy „Viva Oliwa”, 40 lat kapłaństwa s. Januarego
Kownackiego”.(CJPII)
Udział w VIII Olimpiadzie Sportowej W. T. Z. w Miechucinie, udział w Gdyńskim Maglu Twórczym (GWTZ)
(VI – IX) Praktyki Kleryków Gdańskiego i Pelplińskiego Seminarium Duchownego – przez trzy miesiące swoje praktyki po zakończeniu I roku
studiów odbyli klerycy dwóch seminariów: Gdańskiego Seminarium Duchownego – kontynuacja już od kilku lat oraz Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Pelplińskiej, Strefa Kibica Euro 2016 – pracownicy i wolontariusze zaaranżowali w przestrzeni rekreacyjnej naszego
domu strefę kibica dla naszych podopiecznych, wizyta w gości z Ukrainy. (HOS)
Przygotowania placówki przy ul. Jesionowej do Światowych Dni Młodzieży – grupa Anielska Kraina i Sparta. (CF)
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla uczestników WTZ z Krzywego Koła i Rumii. (WTZŁ)
W Matemblewie odbył się Festyn Szkolnych Kół Caritas. Do wszystkich uczestniczących dołączyły Siostry, Mamy i Dzieci. Na zakończenie
Festynu poświęcone zostały różańce wykonane ze sznurków w barwach ŚDM. Różańce przygotował również DSMC, w czerwcu rozpoczęto
nagrywanie filmu, który przedstawi dzieło Caritas – dzieło miłości miłosiernej realizowane przez Siostry w DSMC. W wywiadach Samotne
Matki opowiadały o swoich doświadczeniach macierzyństwa i podejmowanych działaniach usamodzielnienia. (DSM)
Czerwiec był miesiącem intensywnych korepetycji. Mogli z nich skorzystać ci wszyscy, którzy mieli zagrożone oceny na koniec roku. (MPW)
Zawody sportowe w Miechucinie 08.06, osiągnięcie tytułowego miejsca dla uczestnika WTZ R.M, zawody sportowe 03.06 w Wejherowie
„ Olimp”, Turniej Bowlingowy, udział 8 podopiecznych WTZ w zawodach Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Wejherowie – 10.06 –
Aktywny udział uczestników WTZ Rumia, sprzedaż wyrobów, zaistnienie na scenie – wykonanie utworów muzycznych przez 3 uczestników
warsztatu. (RUM)
Spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego w świetlicach żukowskich zorganizowane zostało w ośrodku szkoleniowo-kolonijnym
w Warzenku. Najpierw wszyscy wzięli udział we wspólnej Mszy Św. dziękczynnej za cały rok zajęć – a potem na uczestników czekało ognisko
z kiełbaskami, gofry, wata cukrowa, gry i zabawy prowadzone przez wychowawców oraz występ Teatru Pinezka.(ŻUKO)
Dzień Dziecka- zabawa sołectwa, Dzień Gier i Zabaw, udział w odpuście św. Brata Alberta (reprezentacja pracowników-sztandar), wycieczka
podopiecznych, rodziców, pracowników do Torunia, uroczyste zakończenie roku szkolnego- poczęstunek na świeżym powietrzu. (TR)
(V-VI) Uszycie oraz przekazanie (03.06.2016 r.) kolorowych poduszek dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Matemblewie. (WIGOR)
Wyjazd do Oceanarium w Gdyni, wyjazd do kina na film pt: Gdzie jest Dori?,5 dniowa wycieczka do Sobieszowa, grill i zabawa taneczna –
zakończenie roku terapeutycznego. (KK)
Organizacja festynu dla członków rodzin podopiecznych placówki. (ŚW)
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Lipiec
Wyjazd na ŚDM oraz pomoc w Trójmieście przy gościnie osób z całego świata (CW)
Fromborska przygotowuje się do ŚDM - w kaplicy odbyła się Msza Święta celebrowana przez ks. Tadeusza Polaka w intencji Światowych Dni
Młodzieży. Po Mszy nastąpiło otwarcie wystawy dotyczącej ŚDM w naszym Centrum. (CJPII)
ŚDM w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II i goście z Martyniki (CJPII)
Wycieczka WTZ do Łeby, rejs statkiem. (GWTZ)
Wizyta studyjna wolontariuszy hospicjum sopockiego w hospicjum im. o. Pio w Pucku (HOS)
HAPPENING Z ŚDM (puzzle) – z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży przy pomocy wolontariuszy –kleryków z Gdańskiego
Seminarium Duchownego i Wyższego Seminarium w Pelplinie wraz z personelem zorganizowaliśmy akcję promocyjną tego niezwykłego
wydarzenia. (HOS)
Sparta w Rynie. – grupa Spart. (CF)
RYN. Wakacyjny wyjazd starszej grupy podopiecznych Świetlicy do Rynu. Celem wyjazdu była integracja grupy młodzieżowej, spędzenie
wolnego czasu w sposób aktywny i pozytywny. (ŚK)
Udział matek samotnych z dziećmi, pracowników i wolontariuszy w drodze krzyżowej wspólnie z papieżem Franciszkiem w ramach ŚDM.
(DSM)
(VII-IX) Na początku lipca grupa podopiecznych wzięła udział w tygodniowym spływie Słupią. Natomiast pod koniec sierpnia, zorganizowany
został wyjazd w Karkonosze. (MPW)
Wizyta studyjna i spotkanie integracyjne w WTZ Somonino i Stężyca – 12.07. (RUM)
Promocja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wykonanie 250 szt. Różańców. (TR)
(VII –VIII) Organizacja półkolonii dla wychowanków świetlicy oraz dzieci z Miasta. 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,(31 osób),
Kolonia letnia w Warzenku (22 osoby). (ŚW)
Sierpień
Seniorzy poznają Kaszuby - zwiedzanie Muzeum ceramiki Neclów w Chmielnie oraz Parku Miniatur w Stryszej Budzie, wizyta gości z Bremen.
(CJPII)
Wycieczka WTZ do Gdańska ( wystawa makiety kolejek elektrycznych i na Westerplatte). (GWTZ)
Frassati w Warzenku – grupa Anielska Kraina i Sparta. (CF)
„Szkolne ołówki Caritas”. Coroczna zbiórka artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących osób. Celem jest zaangażowanie młodszych
i starszych podopiecznych Świetlicy w bezinteresowną pomoc innym ludziom oraz pokazanie, ile sami mogą zrobić dla innych. (ŚK)
Udział w Jarmarku Dominikańskim. (WTZŁ)
Biwak – Ryn (8 osób – grupa młodzieżowa). (ŚW)
Wrzesień
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Spotkanie opiekunów SKC „otwierające” działania w nowym roku szkolnym. 18 urodziny Centrum Wolontariatu.(CW)
Retro dolne Miasto – udział w dzielnicowym festynie. (ŚD)
Dzień wprowadzenia pierwszego Mieszkańca oraz występ seniorów z Kwartetu Amatorskiego, pierwszy Dzień Jesieni w wykonaniu wykonaniu
stypendystek z Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita. (CJPII)
Wolontariusze z XIX LO w Gdańsku pomagali w przygotowaniach do inauguracji Pól Nadziei na Pomorzu. (HOS)
Podopieczni Centrum zbierają plastikowe nakrętki dla Nikodema. (CF)
Wycieczka do Sea Park Sarbsk. .(WTZŁ)
Z początkiem września rozpoczęły się regularne korepetycje i pomoc w nauce. Ponadto rozpoczęły się przygotowania związane z wyjazdem
grupy sześciu osób do Francji, w ramach corocznego spotkania Szkół Drugiej Szansy.(MPW)
(IX-X) Wizyta na Kole Widokowym AmberSky. Wycieczka była dodatkową atrakcją nie planowaną w całorocznym programie – a możliwą
dzięki życzliwości AmberSky, która przekazała na rzecz podopiecznych świetlic darmowe wejściówki na koło widokowe. (ŻUKO)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017, piknik harcerski. (TR)
Październik
Szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców – temat: kreatywność. Wyjazd kadr AKCJI LETNIEJ na spotkanie integracyjne do Krzywego Koła.
Pojedynek kuchenny – KUCHNIA KONGIJSKA (gościnnie w CENTRUM REDUTA). (CW)
Dzień otwarty świetlicy dla podopiecznych, uczniów SP 65 i SP4, rodziców. (ŚD)
Pacjenci DDOM na wykładzie historycznym - wolontariuszki Lucyny. Temat wykładu dotyczył tematyki II Wojny Światowej ” Gryf Pomorski
– 4 lipca 1941 – Czarna Dąbrowa". (CJPII)
Otwarte drzwi Dziennego Domu Opieki Medycznej. (CJPII)
Wyjazd do stadniny koni w Mostach. (GWTZ)
Inauguracja Pól Nadziei na Pomorzu w Pucku, Obchody św. Łukasza – patrona służby zdrowia. (HOS)
Podopieczni Centrum wykonywali Piramidę Zdrowia. Zajęcia dotyczyły promocji zdrowia w związku z akcją Żółty Talerz.(CF)
W pierwszy weekend października grupa podopiecznych pojechała na jesienny biwak wychowawczo-edukacyjny na Mazury.(MPW)
10-19.10.2016 – Spotkania rejonowe dla członków PZC (podsumowanie Akcji Letniej oraz akcji „Tornister pełen uśmiechów”, prezentacja
planu działań na najbliższe miesiące – w tym m.in. pomysłu na akcje Bożonarodzeniową pod hasłem „Świąteczna poduszka Caritas” – w pięciu
spotkaniach rejonowych wzięło udział łącznie 140 osób z 49 PZC (PZC)
Dzień Różańca Świętego- tworzenie różańców z Rodzicami, nabożeństwo różańcowe w placówce, Dzień Służby Zdrowia, Spotkanie
Pracowników z okazji Dnia Nauczyciela- wyjście do Europejskiego Centrum Solidarności i wspólny obiad. (TR)
Pierwsza rocznica otwarcia „Gdańskiego Wigoru” (wspólne świętowanie z zaproszonymi gośćmi, tort) połączone z inauguracją kampanii
MOPRu, Policji, Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej oraz Caritas „Seniorze Bądź ostrożny”, Wyjście do filharmonii na koncert charytatywny
„Głosy dla Hospicjów” Kayah.(WIGOR)
Wyjazd do kręgielni U7 w Gdańsku, wyjazd do Teatru Muzycznego na przedstawienie „ Skrzypek na dachu”. (KK)
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Listopad
Projekt IGŁA Z NITKĄ … ZA GROSZE (warsztaty z nauki szycia na maszynie) realizowane w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół Architektury
Krajobrazu w Gdańsku. Warsztaty z robienia kulek kąpielowych. Wyjazd wolontariuszy-wychowawców z Ks Piotrem do Rohatynia na Ukrainie.
(CW)
Łagodne Brzmienia na Fromborskiej w wykonaniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. (CJPII)
Bal Andrzejkowy u sąsiadów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki. (CJPII)
Wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni na „Pomorski Festiwal Małych Form. (GWTZ)
Zaduszki Hospicyjne. (HOS)
Kurs wolontariatu opiekuńczego – udział wzięło 29 os. (HOS)
W ramach przygotowań do rozpoczęcia akcji "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" wykonała wielki plakat na płótnie przedstawiający
rozgrzane przez ludzi dobrej woli serce, które z kolei dociera do różnych dzieci dzięki działalności Caritas. Grupa Anielska Kraina. (CF)
W listopadzie część młodzieży włączyła się w coroczna zbiórkę pieniędzy na rzecz sopockiego hospicjum. Kolejną akcją społeczna był udział
podopiecznych w inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. (MPW)
4-5.11.2016 – dwudniowe szkolenie w Warzenku na temat motywowania, („Aby chciało się chcieć…”, – czyli jak motywować siebie i innych).
(PZC)
(XI-XII) Akcja „TUTKA MIŁOSIERDZIA” (łącznie w ramach akcji z Centrum Wolontariatu dla Parafialnych Zespołów wydano ponad 2600
szt. papierowych tutek, które zapełnione (każda ok. 10 kg) trafiły do rodzin i osób potrzebujących, do akcji włączyło się 38 parafii. (PZC)
Występ w Przeglądzie teatrów amatorskich „ Kurtyna”, 26.11 rozdanie nagród – uczestnicy WTZ Rumia – nagroda publiczności. (RUM)
Wyjazd kulturalny, w październiku dzieci ze świetlic miały okazję obejrzeć spektakl Teatru Wybrzeże pt. „Przygody Koziołka Matołka”
wystawiany na Scenie Malarnia w Gdańsku. Wyjazd zorganizowany został w ramach realizacji całorocznego programu zajęć.(ŻUKO)
Dzień Policjanta- wizyta policjantów w placówce, udział w Andrzejkach w OREW w Czarnej Wodzie. (TR)
Grudzień
Projekt FAJRANT WOLONTARIUSZY – wspólne świętowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Hotelu Rezydent w Sopocie Udział
w konferencji MASZ MOC – Gdański Tydzień wolontariatu. (CW)
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu – uroczysta gala w Auli Jana Pawła II.
Akcja „Tutka Miłosierdzia” –ogólnopolska akcja zbierania i przekazywania żywności.
Wigilie w placówkach, Wigilia dla pracowników, Wigilia dla ubogich w Sopocie i finał akcji „ Świąteczna poduszka Caritas”.
Akcja „Tak! Pomagam”. (ŚD)
Choinka na Dolnym Mieście, udział w festynie dzielnicowym. (ŚD)
Mikołajki na Fromborskiej - W tym roku zawitał do nas prawdziwy z najprawdziwszych świętych Mikołaj Biskup, w którego rolę wcielił
się kleryk.(CJPII)
Akcja „Szyjemy poszewki” zakończona - Udało się przekazać 87 ręcznie robionych poszewek oraz 95 listów, życzeń oraz kartek. (CJPII)
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„Kiermasz Bożonarodzeniowy” w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej. (GWTZ)
Siódma edycja konkursu na Sopockiego Wolontariusza Roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu. Wyróżnienie w kategorii indywidualnej
otrzymała Emilia Dąbrowska, wspólne kolędowanie – ks. Dariusz Ławik przy akompaniamencie akordeonu wraz z podopiecznymi, personelem
i wolontariuszami kolędował w świąteczne popołudnie. (HOS)
Przedstawienie Mikołajkowe Teatru Qfer w ramach projektu Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowygrupa Radosne Krasnale, Anielska, Sparta i rodzice. (CF)
Realizacja projektu „My też możemy zostać św. Mikołajem”. W ramach realizacji projektu odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas
których powstały ręcznie zdobione kubki dla rodziców/opiekunów, które zostały wręczone w czasie wigilii świetlicowej. Celem projektu było
zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia prezentów dla bliskich osób oraz stworzenia warunków do poczucia zadowolenia z siebie. (ŚK)
Udział w kiermaszach Bożonarodzeniowych. (WTZŁ)
Grudzień to miesiąc przygotowań do Sopockiego Jarmarku świątecznego jak i sam Jarmark, który w tym roku odbył się w Sopocie. (MPW)
9-10.12.2016 – XI Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak, pomagam”, w akcji wzięło udział 39 Parafialnych Zespołów Caritas, członkowie PZC
prowadzili zbiórkę w 83 sklepach; (łącznie wolontariusze SKC, PZC i CW prowadzili akcję w 119 sklepach i zebrali ok. 27 450 kg żywności),
Gala Wolontariatu (Nagroda Samarytanina Roku dla PZC z parafii pw. MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku) (PZC)
Występ w Przeglądzie teatrów amatorskich „ Kurtyna”, 26.11 rozdanie nagród – uczestnicy WTZ Rumia – nagroda publiczności (RUM)
(XI-XII) Kiermasze Bożonarodzeniowe 28.11 – Gdańsk Oliwa, 11.12 – w placówce, 12.12 – 14.12 w Wejherowie, Zespół Szkół Policealnych,
16.12 -18.12 Kiermasz świąteczny w Rumii pod patronatem burmistrza miasta, Akcja 1%, która i Akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
sprzedaż świec. (RUM)
Tegoroczne spotkanie świąteczne dla uczestników świetlic i wychowawców zorganizowane zostało w Parku Naukowo- Technologicznym
w Gdyni. Wzięło w nim udział łącznie blisko 300 osób. W programie spotkania było świąteczne przedstawienie przygotowane przez
trójmiejskich aktorów pt. „Koperek i Kminek w Betlejem”, wspólne kolędowaniem i wizyta Świętego Mikołaja. Poza paczkami ze słodyczami
dzieci otrzymały dodatkowo w prezencie od Pracowników LPP w Gdańsku - zaproszenie do LOOPY'S WORLD - największego u nas centrum
zabaw dla dzieci – z którego będą mogli skorzystać w tym roku.(ŚŻ)
Udział w akcji „Tak pomagam”, udział w akcji „Świąteczna poduszka Caritas” ,Jasełka w wykonaniu pracowników na Spotkaniu Wigilijnym
Pracowników Caritas. (TR)
Wspólny wyjazd do Warszawy z noclegiem; podróż nowoczesnym pociągiem Pendolino, zwiedzanie Starówki, Zamku Królewskiego, oglądanie
panoramy z Tarasu Pałacu Kultury i Nauki.(WIGOR)
Wystawa prac plastycznych uczestników WTZ w Hospicjum im. Św. Józefa w ramach prezentacji prac uczestników pomorskich WTZ. (KK)
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