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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Wolontariat placówkowy w roku 2015

placówka

liczba wolontariuszy

przykładowe zajęcia

Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy

25

Wolontariusze Centrum to gł. młodzież gimnazjalna z Zespołu

z Kalkuty

Szkół w Suchym Dębie. Dwie uczennice od września 2015 r.
regularnie wspierały prowadzenie zajęć reedukacyjnych w ŚDS.
Od kilku lat 5 stałych wolontariuszy wspomagało działalność
codzienną i akcyjną. 1 osoba wykonywała usługi fryzjerskie na
rzecz podopiecznych, a 2 muzycy odpowiadali

za oprawę

muzyczną wydarzeń Centrum (odpust, wigilia, zabawy taneczne).
Wolontariusze wspierali także realizację projektów.
Centrum Caritas „Na Dolnej” i Dobra

5

świetlica
Centrum im. św. s. Faustyny

2 osoby wspierały organizację zajęć dla seniorów (muzyka,
kaligrafia), 3 studentów współtworzyło zajęcia dla dzieci.

10

Obecność

wolontariuszy w placówce

to

wspieranie

osób

niepełnosprawnych, osób w jesieni życia, dbałość o estetykę
budynku i otoczenia wokół placówki. Wolontariusze m.in.
prowadzili naukę języka angielskiego, wspierali Seniorów DDP w
czynnościach

życia

codziennego,

organizowali

spotkania

integracyjne, pomagali w przygotowaniach sztuk teatralnych,
wpierali organizację kiermaszy świątecznych.
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Centrum Pomocowe Caritas im. Jana

38

Pawła II

Każdy wolontariusz – po okresie adaptacji w miejscach ogólnego
pobytu mieszkańców – podejmował opiekę indywidualną jednego
lub kilku mieszkańców lub angażował się w wykonywanie zadań
takich jak np.:
- organizowanie czasu wolnego mieszkańców w kawiarence
oraz pracowni terapii zajęciowej
- pomoc w organizowaniu imprez, spotkań i występów
- spacery z mieszkańcami, bieżące zakupy,
- wsparcie na wycieczkach i wyjazdach, towarzyszenie podczas
wizyt u lekarzy specjalistów,
- pomoc w redagowaniu gazetki „Głos Seniora”.

Centrum Pomocowe Caritas
im. św. o. Pio

40

Działania wolontariuszy wspierały pracę Centrum w 3 obszarach:
Warsztat

Terapii

Zajęciowej,

Oddział

Rehabilitacji

Ogólnoustrojowej oraz Zakład Opiekuńczo Leczniczy:
- wspomaganie codziennej działalności Centrum (20 osób)
- organizowanie okolicznościowych występów
- profesjonalna organizacja zabaw muzycznych
- przewodnik wycieczek prezentował cykl fotoprojekcji z podróży
do Ziemi Świętej. Wolontariusze wspierali swoimi działaniami
głównie osoby niepełnosprawne intelektualnie i unieruchomione
w łóżku, poruszające się na wózkach inwalidzkich.
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Centrum Rehabilitacji Caritas im. św.

12

Stanisława Kostki

W placówce w roku 2015 działania podejmowało

12

wolontariuszy - głównie uczniowie ostatniej klasy gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Młodzież wspierała czynności opiekuńcze
i porządkowe,

organizowanie

imprez

i

czasu

wolnego

podopiecznych, pomagała zadbać o estetyczny wygląd placówki.
Centrum Wolontariatu

102

Wolontariat Centrum to w znacznej mierze wolontariat Akcji
letniej: wychowawcy i pomocnicy wychowawców wypoczynku
dzieci i młodzieży. Ponadto dzięki wolontariuszom możliwa jest
realizacja wielu akcji pomocowych, m.in. Światowy Dzień Chorych
(luty), Pola Nadziei (marzec-kwiecień i październik), Dzień Dziecka
(1 czerwca), TAK, POMAGAM! (2 x do roku, zbiórka żywności tuż
przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem), Jałmużna
Wielkopostna, Tornister pełen uśmiechów i Szkolne Ołówki
Caritas (czerwiec-wrzesień).

Centrum Wsparcia dla Dzieci

13

12 wolontariuszy pomagało podopiecznym poprzez reedukację

i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego

i organizację zajęć tematycznych, 1 wolontariuszka prowadziła

Frassatiego

Klub Seniora.

Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa

60

Działania wolontariuszy realizowane były w kilku obszarach:
- medyczny – bezpośrednia pomoc przy chorym
- wolontariat akcyjny – organizacja imprez
- wsparcie w żałobie – udzielanie wsparcia osobom po stracie
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- wolontariat liturgiczny – dbanie o wystrój kaplicy, czynny
udział w liturgii, oprawa muzyczna
- administracyjny

–

aktualizacja

informacji

na

stronie

internetowej, pomoc w czynnościach biurowych
- wolontariat „zielony” – dbanie o tereny zielone wokół placówki.
Dom Samotnej Matki Caritas im. bł.

37

Gwidona z Montpellier

Działalność placówki wspomagana była przez:
- studentów ze Stowarzyszenia „SCHRON‘’ – prowadzenie zajęć (8
osób)
- logopedę
- doradcę zawodowego
- uczennice i opiekunów ze Szkoły Rzemiosł w Gdańsku – usługi
fryzjerskie dla podopiecznych (16 osób)
- Brygadę Pomorską Obozu Narodowo – Radykalnego – częściowy
remont pomieszczeń w DSMC (8 osób)
- 3 osoby włączyły się w przygotowywanie figurek Dzieciątka Jezus

EVS
European Voluntary Service

18

Wolontariusze EVS w poszczególnych placówkach wspomagali
codzienne działania skierowane do dzieci, młodzieży, seniorów
i osób niepełnosprawnych. Poprzez autorskie projekty (zabawy,
zajęcia kulinarne, artystyczne itp.) ukazywali podopiecznym
tradycje, kulturę, zwyczaje krajów, z których pochodzili.
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Młodzieżowa Placówka Wychowawcza

7

Zadania, jakie realizowali wolontariusze w MPW to:
- pomoc uczestnikom w nauce (gł. fizyka i matematyka)
- współorganizowanie i współprowadzenie zajęć,
- udział w zajęciach terenowych.
- pomoc w prowadzeniu zajęć kulinarnych oraz warsztatów
językowych
- przygotowanie warsztatów dot. mediacji i komunikacji
– zaangażowanie w mediacje rodzinne i grupowe.

Ośrodki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

4

i Młodzieży

4 wolontariuszy pomagało prowadzić zajęcia w świetlicach oraz
sprawować opiekę nad dziećmi podczas wspólnych wyjazdów
i imprez ogólnoświetlicowych

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica

5

"Pod Kasztanem"

Wolontariusze włączali się w codzienną pracę placówki poprzez
pomoc w realizacji zajęć programowych: pomagali dzieciom w
odrabianiu lekcji, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, brali
udział

w

wykonywaniu

wraz

z

dziećmi

ozdób

bożonarodzeniowych i wielkanocnych na Kiermasze Świąteczne a
także

uczestniczyli

w

wyjściach,

wyjazdach

i

imprezach

świetlicowych. Wolontariusze również pomagali w drobnych
pracach porządkowo-naprawczych w placówce.
Stołówka dla ubogich, Punkt Fryzjerski

30

W Stołówce wolontariusze pomagali w sprzątaniu i rozładunku
darowizn (3 osoby), w Punkcie Fryzjerskim wolontariuszami byli
77

zał. 4
fryzjerzy świadczący usługi na rzecz osób potrzebujących (5 osób).
Prace biurowe wspierały 2 osoby. Ponadto dwa razy w roku
wolontariusze włączyli się w przygotowanie i obsługę uroczystych
spotkań z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (ok. 20
osób).
Świetlica Słoneczne Wzgórze

3

Działania

wolontariuszy

polegały

na

prowadzeniu

zajęć

warsztatowych z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego,
historii, zajęć komputerowych oraz organizacji czasu wolnego
wychowanków (gry, zabawy, konkursy).

Działalność placówek CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w roku 2015 wspierało 409 wolontariuszy
systematycznie włączających się zarówno w codzienne życie placówek, jak i organizowanie wydarzeń
„specjalnych”.
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