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Gala wolontariatu
Caritas

5 grudnia każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym
dniu Caritas Diecezji Ełckiej przygotowała
uroczystą galę – wszystko po to, by docenić
trud, zaangażowanie oraz poświęcenie naszych
wolontariuszy. Na uroczystość w Ełckim Centrum Kultury przybyło ponad 300 osób, gości
i wolontariuszy z Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas, szkolnych kół Caritas oraz parafialnych zespołów Caritas z całej diecezji ełckiej.
Wolontariusze mieli okazję wysłuchać dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej, ks. Dariusza
Kruczyńskiego, oraz prezydenta Ełku, Tomasza
Andrukiewicza, którzy podziękowali im za działalność wolontariacką. Następnie przyszedł czas
na występy artystyczne. Jako pierwsi zaprezentowali się wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
z Zespołu Szkół nr 2 w Ełku z przedstawieniem
Trędowaty, bo niekochany. W dalszej kolejności
wystąpili wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, którzy wystawili jasełka. Galę uświetniły również występy
Ewy Awramik z zespołem Pryma.

Wolontariusz roku

Nie zabrakło świadectw Caritas, nagród
i wyróżnień. Świadectwa przedstawiły panie: Cecylia Bednarek – prezes Parafialnego Zespołu Caritas w parafii pw. Trójcy św.
w Starych Juchach oraz Maria Dolecka – prezes Parafialnego Zespołu Caritas w parafii
pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach.
Wolontariuszem Roku 2014 została Karolina
Awramik z Ełckiego Centrum Wolontariatu
Caritas, która – jak sama powiedziała – pomaga, bo to przynosi satysfakcję. Podczas gali

wyróżniono opiekunów szkolnych kół Caritas,
którzy oprócz tego, że sami są wolontariuszami,
kształtują właściwe postawy wśród młodych
ludzi oraz uwrażliwiają ich na potrzeby innych.
Gala wolontariatu Caritas była wyrazem
uznania dla tych, którzy poświęcają swój czas
i wysiłek dla drugiego człowieka. Dziękujemy
wolontariuszom za ich pracę oraz wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniach
i przeprowadzeniu tegorocznej gali wolontariatu.
Katarzyna Gabruś

Zwycięzcy konkursu plastycznego Caritas w moich oczach
Podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza poznaliśmy zwycięzców konkursu plastycznego Caritas w moich oczach.
Podziękowania należą się wszystkim małym i dużym artystom, zarówno
nagrodzonym i tym, którzy znaleźli się poza podium.
Do siedziby ełckiej Caritas napłynęło ponad pół tysiąca prac. Komisja konkursowa przez dwa dni oceniała i wybierała te prace, które
spełniały jednocześnie pięć kryteriów: zgodność z tematyką, estetykę
pracy, oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność. Według jury, ocenianie nie było łatwe, gdyż wiele prac w swoim przekazie było bardzo

podobnych. Dlatego tak ważne okazało się kryterium pomysłowości
i kreatywności. W wyniku burzliwych obrad jury postanowiło przyznać
dodatkowo cztery nagrody dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej i dwie
nagrody specjalne.
W związku z tym, że konkurs plastyczny cieszył się dużym zainteresowaniem, w przyszłym roku szkolnym zostanie ogłoszony konkurs
literacki. Pragniemy do niego zaangażować młodzież także ze szkół
ponadgimnazjalnych.

Nagrodzone prace

Dokończenie na str. 2
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Zwycięzcy konkursu plastycznego
Dokończenie ze str. 1

Nagrodzeni w konkursie plastycznym Caritas w moich oczach:
Kategoria: 0-III szkoły podstawowe
I miejsce: Eryka Żyżyk z klasy I ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach
II miejsce: Klara Michałowska z klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Ełku
III miejsce: Zofia Januszczyk z klasy II ze Szkoły Podstawowej
w Rożyńsku Wielkim
Poświęcenie opłatków

Spotkanie opłatkowe pracowników
ełckiej Caritas

Tradycyjnie pracownicy Caritas uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Ełckiej Kurii Diecezjalnej.
Tym razem zamiast tradycyjnych jasełek na przybyłych czekała
niespodzianka. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół
nr 2 w Ełku pod opieką Hanny Gutowskiej przedstawili inscenizację
Trędowaty, bo niekochany. Widowisko ukazywało gonitwę współczesnego człowieka za przyjemnościami świata oraz jego zatracenie
w egoizmie. A przecież tak niewiele potrzeba – wystarczy otworzyć
się na drugiego człowieka, aby poczuć się kochanym i potrzebnym.
Słowo do przybyłych skierował biskup Jerzy Mazur, który złożył
świąteczne życzenia oraz podziękował za pracowity 2014 rok.
Po wspólnym śpiewaniu kolęd i łamaniu się opłatkiem na wszystkich
czekał przygotowany stół wigilijny.
Joanna Dziatkowiak

Kategoria: IV-VI szkoły podstawowe
I miejsce: Anna Maciorowska z klasy VI ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Ełku
II miejsce: Wiktoria Rosińska z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Ełku
III miejsce: Dominika Siłkowska z Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach
Kategoria: gimnazjum
I miejsce: Karolina Jarzębowicz z Gimnazjum nr 1 w Gołdapi
II miejsce: Dominika Dziemitko z Gimnazjum nr 1 w Sejnach
III miejsce: Wiktoria Filipowicz z Gimnazjum nr 2 w Ełku
Nagroda dyrektora
Julia Krajewska z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim
Katarzyna Komosińska z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Rożyńsku
Wielkim
Dominika Borzymowska z klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Małgorzata Gołaszewska z Gimnazjum nr 3 w Ełku
Nagroda specjalna
Katarzyna Sierzputowska z Gimnazjum w Białej Piskiej
Dominika Drągowska ze Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim
Zwycięzcom gratulujemy!
Joanna Dziatkowiak

Wolontariusze Caritas w Wieczór Wigilijny w ełckim szpitalu
Wigilia Bożego Narodzenia to czas spędzany
w gronie rodzinnym. Jednak są sytuacje, gdy nie
możemy być w tym szczególnym dniu razem
z naszymi bliskimi. Dotyczy to m.in. pacjentów
przebywających w szpitalach. Ale w szpitalnych
murach też można postarać się o wzruszającą
świąteczną atmosferę. Wolontariusze Caritas
Diecezji Ełckiej wraz z kapelanem w wieczór
wigilijny odwiedzają pacjentów w ełckim szpitalu, dokładając wszelkich starań, aby ten dzień
był dla chorych równie wyjątkowy jak ten, który
spędziliby w rodzinnym domu. Drobny świąteczny
upominek, chwila indywidualnej rozmowy, ciepłe
słowa pocieszenia wywołują szczególne emocje
pacjentów. Wzruszenie, radość i łzy to uczucia, które towarzyszą wielu chorym. Ale przede
wszystkim ukojenie bólu duchowego, głęboko
zapisanego w sercach pacjentów. Wolontariusze
dbają o to, aby w tym wyjątkowym czasie nikt
nie czuł się samotny i opuszczony.
Katarzyna Gabruś
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Świąteczna Bożonarodzeniowa
Zbiórka Żywności

12 i 13 grudnia
2014 roku Caritas Diecezji Ełckiej na mocy
decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji
(Nr 2014/1745/OR)
przeprowadziła Bożonarodzeniową Zbiórkę
Żywności pod hasłem:
„Tak, POMAGAM”.
Produkty żywnościowe
zbierane były w 170
sklepach na terenie
całej diecezji ełckiej
przez tysiąc wolontariuszy. Zebraliśmy 14
ton żywności, a w samym Ełku – 3 635,30 kg. Wśród zebranych darów
nie zabrakło podstawowych produktów trwałych, jak również środków
czystości. Największym powodzeniem w sklepach cieszyły się słodycze,
które były najczęściej kupowane i wrzucane do kartonów Caritas.
Z zebranej żywności zostały przygotowane paczki świąteczne,
które przed samymi świętami przekazano rodzinom najbardziej
potrzebującym.
Caritas Diecezji Ełckiej serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
włączyli się w akcję na rzecz drugiego człowieka. Szczególnie dziękujemy wolontariuszom ze szkolnych kół Caritas i parafialnych
zespołów Caritas, Strzelcom z Ełku, ośrodkowi Monar w Gaudynku,
opiekunom, darczyńcom i osobom, które pomogły w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności.
Anna Rudzińska

Święta dla wszystkich

JA, TY, MY w gronie najbliższych
24 grudnia wypatrywaliśmy na niebie pierwszej gwiazdki, by zasiąść do stołu i spożyć
wieczerzę wigilijną. Niestety, nie wszyscy mieli
tyle szczęścia. Dlaczego? Bo byli sami. Bo nie
mieli się gdzie podziać. Nie mieli pieniędzy by
przygotować kolację. Ełcka Caritas zadbała o to, by choć przez chwilę
na ich twarzach zagościł uśmiech. Możliwe to było dzięki zorganizowaniu wieczerzy wigilijnej w Centrum Pastoralno-Administracyjnym
w Ełku. Wszyscy przybyli tego wieczora po przełamaniu się opłatkiem
zasiedli wspólnie do stołu. Potrawy przygotowali pracownicy oraz podopieczni Domu im. św. Ojca Pio. Rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy.
Na zakończenie spotkania każdy z przybyłych otrzymał drobny
upominek.
Wśród osób uczestniczących w spotkaniu wigilijnym byli uczestnicy projektu „Pomoc dla osób bezdomnych” współfinansowanego ze
środków wojewody warmińsko-mazurskiego. W ramach zrealizowanego
projektu możliwe było m.in. zapewnienie wyżywienia i schronienia
dla osób bezdomnych.
Paweł Szczepański

Świątecznie nie tylko w domu

W ostatnim tygodniu przed świętami
Bożego Narodzenia podopieczni ełckiej
świetlicy wzięli udział w warsztatach
przygotowywania świątecznych bombek.
Do ich wykonania nie trzeba było wielu
materiałów, wystarczyły styropianowe
kule, kolorowe wstążki oraz szpileczki.
Zajęcia bardzo spodobały się dzieciom.
Celem warsztatów, poza zagospodarowaniem czasu wolnego, było zachęcenie dzieci
do własnoręcznego przygotowywania ozdób
świątecznych bez dużych nakładów finansowych. Bombki wykonane
podczas warsztatów uczestnicy zabrali do domów.
19 grudnia w świetlicy została zorganizowana wigilia świetlicowa.
Jej program obejmował m.in. jasełka przygotowane przez dzieci. Na
zakończenie spotkania każdy podopieczny otrzymał drobny upominek.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować dzieciom
i ich rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie wigilii.
Realizacja warsztatów oraz wigilii odbywa się w ramach zadania
„Święta w świetlicy”, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta
Ełku.
Paweł Szczepański

Jarmark świąteczny

13 grudnia pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Ełckiej
uczestniczyli, jak każdego roku, w jarmarku świątecznym, który zorganizowało Ełckie Centrum Kultury. Na jarmarku prezentowane były
różnego rodzaju ozdoby choinkowe i świąteczne. Dużo prac wykonali
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i inne osoby uzdolnione
manualnie i plastycznie. Były kolorowe bombki, stroiki, choinki,
prace nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. Wszystko można
było kupować bądź oglądać i napawać się pięknem. W trakcie festynu
słuchaliśmy występu Ewy Awramik z zespołem Pryma, oglądaliśmy
przedstawienie przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 4 w Ełku.
Obecni na jarmarku świątecznym mieli możliwość uczestniczenia
w konkursie, w którym główną nagrodą był zestaw kina domowego.
Najmłodsi mieli bliskie spotkanie ze św. Mikołajem.
Anna Rudzińska

Ewa Awramik i zespół Pryma
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Przekaż swój 1% podatku, a pomożesz wielu chorym
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej umieściło
już podsumowanie akcji 1% podatku dochodowego za rok 2013 na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazano w sumie 506,6
mln złotych, czyli przekroczona została magiczna kwota pół miliarda
złotych. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2013 rok złożyli
wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego, wyniosła 12,034 mln, co stanowi 45% ogólnej
liczby podatników (56% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek). Za 2012 rok było to 11 537 414 osób, więc
nadal jest delikatna tendencja wzrostowa, ale nie tak dynamiczna jak
na przełomie 2010/2011. Podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych, którzy w zeznaniach za 2013 rok złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom
pożytku publicznego kwotę 42 zł (rok wcześniej 41 zł).
Wśród podmiotów znajdujących się w rejestrze organizacji pożytku
publicznego jest Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza
w Ełku, na które podatnicy również mogli przekazać swój 1%. Dzięki
Państwa wsparciu udało się zebrać kwotę 17 398,33 – za co serdecznie
dziękujemy! Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane na specjalistyczną pomoc medyczną dla osób starszych, niepełnosprawnych
oraz dzieci. Dzięki Państwa wsparciu osoby najbardziej potrzebujące
będą mogły uzyskać pomoc pielęgniarsko-opiekuńczą, terapeutyczną,
jak również będą mogły skorzystać z rehabilitacji domowej. Pomoc,
jaką przekazujemy przez naszych specjalistów, jest bardzo potrzebna
głównie z powodu starzenia się społeczeństwa. Zapotrzebowanie na
wyżej wymienione usługi znacznie przewyższa nasze możliwości,
co wiąże się z niewystarczającymi nakładami finansowymi. Dlatego
każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie.
Dzięki Państwa wsparciu w postaci przekazywania 1% podatku
możemy pomóc wielu osobom, które potrzebują fachowej opieki.
W imieniu naszych podopiecznych chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność ludziom dobrej woli, którzy widzą sens w działaniu takich stacji
jak nasza.
Monika Kardyńska
Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk
Tel. +48 87 629 02 60, 87 441 70 00, fax. +48 87 441 70 59
www.elk.caritas.pl, e-mail: elk@caritas.pl
Pomóż nam pomagać!
Konto bankowe:
PKO BP SA O/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369
Konto walutowe:
PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW
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Dlaczego warto przekazaæ nam
1% swojego podatku?

- Otaczamy opiek¹ dzieci, osoby starsze oraz
niepe³nosprawne
- Zapewniamy pomoc medyczn¹, opiekuñcz¹ i
terapeutyczn¹
- Pielêgnujemy osoby ob³o¿nie chore
- Wykonujemy zabiegi pielêgniarskie
- Wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne oraz
masa¿e, poprawiaj¹ce ogóln¹ sprawnoœæ
psychoruchow¹
- Prowadzimy refundacjê pieluchomajtek oraz
sprzêtu medycznego
- Wykonujemy transporty chorych do lekarzy
- Udzielamy praktycznych porad z zakresu
zdrowia i rehabilitacji

Sam zdecyduj na co id¹

Twoje podatki!

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
im. œw. £azarza, Stacja Socjalna Lazarus
ul. ks. pra³. M. Szczêsnego 1, 19 – 300 E³k,
tel. 087 4417022, www.lazarus.elk.pl

