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się materiały z ubiegłorocznego sympozjum naukowego, poświęconego 
duchowości Caritas. Książka „Nic nie zastąpi miłości”, która trafiła do 
wszystkich diecezji w Polsce, zawiera nie tylko teksty wystąpień prelegentów 
podczas sympozjum, ale także artykuły z dziedziny duchowości Caritas. 
Stanowią one cenną pomoc w formacji duchowej i religijnej.

Prezentując „Raport roczny”, zdajemy  sobie sprawę z tego, że za wszystkimi 
cyframi stoją ludzie: ci, którym pomagamy, z ich historią pełną cierpienia, 
obaw, niepewności; ludzie którzy nie potrafią lub nie mogą samodzielnie 
poradzić sobie w życiu oraz ci, którzy stanowią siłę Caritas – nasi dyrektorzy, 
pracownicy i wolontariusze. Liczby z pewnością są imponujące. Caritas 
w Polsce jest jedną z największych organizacji charytatywnych. Pomaga  
w kraju i poza jego granicami. Tę pomoc mierzymy już w milionach złotych. 

Caritas w Polsce jest także wspólnotą wiary i nadziei chrześcijańskiej, 
ożywioną duchem jedności i gotowości do zgodnej pracy. Cieszą nas ludzie 
Caritas – nasi pracownicy i wolontariusze – zaangażowani, oddani dziełom 
miłości braterskiej, odpowiedzialnie podejmujący wyzwania, borykający się 
z tysiącami mniejszych lub większych problemów. 

Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować im za codzienną 
pracę i oddanie sprawie Caritas. Dziękujemy za świadectwo miłości miłosier- 
nej; za to, że nie traktują swych obowiązków zawodowych jako zwyczajnej 
pracy, ale postrzegają ją w kategoriach służby. Dziękujemy wolontariuszom,  
którzy każdego dnia starają się być pomocni bliźnim. Dziękujemy za pracę  
i wspaniałą postawę, w której objawia się chrześcijańska solidarność ze 
słabszymi i cierpiącymi, poczucie odpowiedzialności za Kościół i Jego dzieła.

Pragniemy podziękować i wyrazić uznanie Fundacji „Pro Caritate”, 
która aktywnie wspiera Caritas Polska, między innymi publikując materiały 
formacyjne i szkoleniowe, prowadząc stronę internetową, wydając 
kwartalnik „Caritas” oraz odpowiadając za materialną stronę Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom i Jałmużny Wielkopostnej.

Rok 2009 był dla Caritas w Polsce czasem szczególnego wysiłku 
w służbie ubogim i oczekującym pomocy. Z bogactwa 
wydarzeń, jakimi żyła Caritas w Polsce, pragniemy wspomnieć 

tylko dwa. Rok 2009 zaznaczył się klęskami żywiołowymi i konfliktami 
zbrojnymi, które nawiedziły różne regiony świata. Mieszkańcy Abruzji, 
Chin, Indonezji oraz Gruzji przeżyli silne trzęsienie ziemi. Mieszkańcy 
południowej Polski ucierpieli na skutek powodzi oraz huraganów. Te 
tragiczne wydarzenia uświadomiły nam konieczność większej troski  
o środowisko i poszanowanie praw natury. Tragiczne w skutkach wydarzenia 
wzbudziły w sercach wielu ludzi poczucie solidarności i wolę działania – 
niesienia pomocy poszkodowanym. 

Drugim, znaczącym wydarzeniem tego roku, było powstanie „Okien 
życia”,  które diecezjalne Caritas wraz z zakonami żeńskimi otworzyły niemal 
we wszystkich diecezjach w Polsce. W zamyśle ich twórców miały być one 
symbolem troski o życie dzieci. Szybko jednak stały się rzeczywistością 
ratującą życie niemowlętom, które z różnych powodów nie mogły liczyć na 
opiekę swych rodziców. „Okna życia” ocaliły blisko 30 noworodków, dając 
im szansę na znalezienie rodzin, które je przyjmą. Polacy, podobnie jak  
w  ubiegłych latach, zdali egzamin ze swego człowieczeństwa i chrześcijańskiej 
solidarności. Ewangelia miłości bliźniego zaowocowała nie tylko hojnością 
darczyńców, wśród których znalazło się wiele osób niezamożnych, ale 
również włączeniem się w działania pomocowe licznych wolontariuszy 
Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Rok 2009 był czasem intensywnej pracy charytatywnej i formacyjnej. 
W tym roku powstały dwa specjalne zespoły, które podjęły się opracowania 
„Podręcznika dla Parafialnych Zespołów Caritas” oraz „Podręcznika dla 
opiekunów Szkolnych Kół Caritas”. Owocem ich pracy są publikacje, które 
– mamy nadzieję – pomogą w tworzeniu PZC i SKC oraz zdynamizują 
działalność już istniejących grup. Cieszy nas również fakt, że ukazały 

SŁOWO WSTĘPNE
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Serdeczne słowa podziękowania chcemy również skierować do naszych 
darczyńców i tych wszystkich, którzy finansowo i materialnie wspierają 
realizowane przez Caritas projekty i dzieła. Dziękujemy za pokładane w nas 
zaufanie i pragnienie współpracy. Wiemy, że mamy wielu przyjaciół, którzy 
chcą nas wesprzeć w realizacji naszych zadań statutowych. Dzięki Wam 
możemy być blisko potrzebujących pomocy i udzielać jej na szeroką skalę.

Niech zatem prezentacja tego „Raportu rocznego” będzie dla nas zachętą 
do jeszcze większego wysiłku, aby miłość Boża docierała do wszystkich ludzi, 
a zwłaszcza tych, którym ubóstwo materialne lub duchowe zabiera radość  
i szczęście. Obyśmy zawsze starali się służyć życiu!

Zarząd Caritas Polska
ks. Marian Subocz

Dyrektor
ks. Marcin Brzeziński

Zastępca Dyrektora
ks. Zbigniew Sobolewski

Sekretarz

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się ułyszeć 
to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej 
Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł 
się samotny, pozbawiony opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich 
moich rodaków. 

Jan Paweł II, Homilia w Ełku, 8 VI 1999 r.
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Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została 
reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy 
charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku 
posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645).

Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych 
Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas 
Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną 
(prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa  
w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Pol-
ski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy 
doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej 

osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin 
ubogich, a także imigrantom i uchodźcom). 

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów 
materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak 
zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej 
dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas 
utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki 
Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy 
Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, 
kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” 
oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa. 

O Caritas Polska
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Do szczegółowych zadań Caritas Polska należy:

▪ krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek 
i grup społecznych;
▪ dokształcanie i formacja osób duchownych i świeckich w tym pra-
cowników Caritas i wolontariuszy;
▪ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, semi-
nariów — wspierających osoby i grupy społeczne, w tym bezrobot-
nych i zagrożonych bezrobociem, niepełnosprawnych;
▪ analizowanie przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej występowania, 
opracowywanie programów i środków zaradczych, zmierzających 
do jej minimalizowania;
▪ organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywnej 
i charytatywno-opiekuńczej, promocji zatrudnienia i integracji 
społeczno-zawodowej, systematyzowanie jej form i podejmowanie 
działań na rzecz potrzebujących, w szczególności rodziny, dzieci, 
młodzieży, chorych, seniorów, niepełnosprawnych, samotnych 
matek, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, migrantów  
i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych w kraju i za granicą oraz epi-
demii i konfliktów zbrojnych;
▪ świadczenie i organizowanie pomocy materialnej dla 
potrzebujących: osób indywidualnych, rodzin, grup społecznych 
oraz środowisk zagrożonych ubóstwem materialnym i duchowym;
▪ organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin ubo-
gich, zagrożonych biedą i patologią, a także z rodzin polonijnych;
▪ wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych 
▪ organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za 
granicą (zob. Statut Caritas Polska par. 6).

Caritas Polska koordynuje pracę 44 diece- 
zjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, 
wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Po- 
nadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną, 
formacyjną, informacyjną, operacyjną.



1 I Rozpoczęcie kampanii promocyjnej 1% podatku dochodowego „Sam decyduj, na co idą Twoje podatki”
1-7 I Akcja świąteczna „Paczka na Wschód”
6 I Charytatywny koncert kolęd „Z potrzeby serc” w katedrze zamojskiej
19 I Zakończenie konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy – pomoc dla ofiar wojny
16 I Wizyta delegacji Caritas Paderborn i Olpe (Niemcy) – prace nad projektem pomocy Polkom pracującym w Niemczech
11 II Światowy Dzień Chorego
23 II Rozpoczęcie ekumenicznej akcji „Jałmużny Wielkopostnej”
22 III Rozpoczęcie „Wielkanocnego Dzieła Caritas”
6-30 IV Pomoc dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w L’Aquila (Włochy)
19 IV Święto Patronalne Caritas
24 IV VI Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas
23 VI Rozpoczęcie Wakacyjnej Akcji Caritas
VI-VIII Kolonie dla dzieci polonijnych
7 VIII Pomoc dla Gruzji
20 VIII-1 IX Akcja Wyprawki szkolne
5 IX Piknik rodzinny „Tornister pełen uśmiechów” w Rzeszowie
7-8 IX Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Gruzji
17-19 IX Forum migracyjne w Turno k. Białobrzegów
18 IX Wybuch metanu w kopalni „Wujek-Śląsk”
30 IX-1 Trzęsienie ziemi w Zachodniej Sumatrze (Indonezja)
30 IX Rozpoczęcie projektu „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń”.
1 X Konferencja prasowa – promocja książki kard. Paula Josefa Cordesa
4-10 X 65. Tydzień Miłosierdzia
3 X Uroczystość wręczenia Nagrody „Ubi Caritas”
1-20 XI Pomoc dla ofiar epidemii grypy na Ukrainie
15 XI Koncert charytatywny z TVP „Dla Ukrainy
1 X Rozpoczęcie jesiennej edycji kampanii społecznej „Kromka Chleba”
9 XI Rozstrzygnięcie konkursu „Być aktywnym”
14 XI IV Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę
20 XI Odznaczenia prezydenta RP dla wybitnych pracowników Caritas
29 XI Koncert inaugurujący „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”
5 XII Mikołajki dla dzieci migrantów i uchodźców
5 XII Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
15 XII Paczki świąteczne dla rodaków na Białorusi i Ukrainie



Ogólnopolskie 
kampanie Caritas
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1% PODATKU DOCHODOWEGO
Od 2004 r. Caritas Polska jako organizacja 
pożytku publicznego, może otrzymywać 1% 
podatku dochodowego z przeznaczeniem na 
działalność statutową. 

W 2009 r. podatnicy przekazali Caritas Polska 
kwotę 2 586 744,42 zł, a diecezjalne Caritas 
zebrały 10 853 830,65 zł. Na promocję akcji 
zbierania 1% podatku dochodowego Caritas  
w Polsce przeznaczyła 310 837,16 zł. Promocja 
miała miejsce w prasie ogólnopolskiej, mediach 
katolickich, rozgłośniach radiowych i na stronach 
internetowych.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY 
DZIECIOM
Przez cały adwent trwało „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”. Rozpoczęło się uroczystym 
koncertem „Rozpal serce” w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele Kościoła prawosławnego, 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 
Kościoła katolickiego i po raz pierwszy – Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. Od 2000 r. dzieło 
ma charakter ekumeniczny. Organizatorzy XVI 
edycji dzieła skupili się na problemie sieroctwa 
społecznego. W Polsce aż 30% dzieci w domach 
dziecka znajduje się tam z powodu trudnej 
sytuacji materialnej swej rodziny. Do tego 
zjawiska dochodzi również problem  
tzw. eurosierot – dzieci, których rodzice 
wyemigrowali za granicę w poszukiwaniu pracy.
Świece wigilijne dotarły do wszystkich parafii 
w Polsce oraz do wspólnot Polaków żyjących 
w Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Litwie, Białorusi 
i Ukrainie.

W 2009 r. Caritas w Polsce rozprowadziła 
506 944 dużych świec, 2 262 957 małych 
i 51 062 innych kształtów. Zebrano ofiary 
w wysokości 17 792 378,4 zł.

10 groszy z każdej świecy Caritas Polska 
przeznaczyła na pomoc dla ubogich dzieci 
w Afryce (Sudan). Środki te posłużyły przede 
wszystkim do walki z głodem oraz zapewnienia 
opieki lekarskiej dzieciom afrykańskim. 

XVII ŚWIATOWY DZIEń CHOREGO
Zgodnie z wolą sługi Bożego Jana Pawła II 
w święto Matki Bożej z Lourdes (11 lutego) 
obchodzony jest w Kościele powszechnym 
Światowy Dzień Chorego. Diecezjalne Caritas 
i Caritas Polska od wielu lat włączają się 
w obchody tego dnia, propagując orędzie Ojca 
Świętego na Światowy Dzień Chorego oraz 

organizując w parafiach Msze Święte w intencji 
chorych i pracowników służby zdrowia, 
spotkania w szpitalach z chorymi dziećmi 
i starszymi, które otrzymują drobne upominki.

W 2009 r. 31 diecezjalnych Caritas 
zorganizowało uroczyste obchody Światowego 
Dnia Chorego, angażując 7 276 wolontariuszy 
w odwiedziny chorych w domach, hospicjach 
i szpitalach. Można jednak powiedzieć, że 
Dzień Chorego trwa w diecezjalnych Caritas 
przez cały rok. Prowadzą one 9 hospicjów 
stacjonarnych z 188 miejscami (z pomocy 
w 2009 r. skorzystało w nich 1 771 chorych),  
46 hospicja domowe (4 571 podopiecznych),  
174 Stacje Opieki (pomagają w ciągu roku  
324 161 osobom). Caritas dofinansowuje 
również zakup lekarstw oraz wspiera 
rehabilitację dzieci i dorosłych.



OKNA żYCIA
Hasłem roku duszpasterskiego 2009 było wezwanie „Otoczmy troską życie”. 
Caritas w Polsce podążając za tą myślą, podjęła działania, by  
w całej Polsce powstały „Okna życia”, w których kobiety nie mogące  
z różnych powodów wychowywać dzieci, mogły je pozostawić anonimowo 
w bezpiecznym miejscu, ratując im być może życie. „Okna życia”  
w zamierzeniu pomysłodawcy – Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która 
od 2006 r. prowadzi „Okno życia” – miały być symbolicznym wyrazem 
troski o życie noworodków. Szybko jednak stały się konkretną formą 
ratowania życia dzieciom niechcianym.

„Okna życia” nie są „konkurencją” dla adopcji lub pozostawiania 
niechcianych dzieci w szpitalu, ale alternatywą dla porzucania 
noworodków bez zapewnienia im należytej opieki. Powstały, by jak 
najmniej było doniesień medialnych o tym, że znaleziono ciało noworodka 
na śmietniku lub w innym miejscu. „Okna życia” działają również  
w Niemczech jako nawiązanie do  średniowiecznej formy ratowania życia 
dzieciom niechcianym i dawania im szansy na lepsze jutro.

W 2009 r. w całej Polsce powstało 38 „Okien życia”. Schronienie 
znalazło w nich 27 pozostawionych dzieci.
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JAŁMUżNA WIELKOPOSTNA 2009
Pod hasłem „Otoczmy troską życie” w Środę Popielcową rozpoczęła się 
ogólnopolska akcja „Jałmużny Wielkopostnej”. Wzięło w niej udział  
36 diecezjalnych Caritas. Miała ona charakter ekumeniczny. Caritas 
Polska przygotowała specjalne konspekty katechez dla dzieci i młodzieży 
oraz skarbonki wielkopostne. Tematem wiodącym tegorocznej akcji 
było osamotnienie i trudna sytuacja osób starszych. W przygotowanych 
materiałach prasowych i formacyjnych zwrócono uwagę na szybki proces 
starzenia się polskiego społeczeństwa oraz konieczność otoczenia troską 
osób starszych, zarówno tych, które żyją w rodzinach, jak i samotnie. Para-
fialne Zespoły Caritas oraz Szkolne Koła Caritas rozprowadziły, głównie 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 1 028 713 skarbonek. 

Zebrane środki pozostały w PZC i SKC. Środki zostały przeznaczone 
na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych.

WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS
Tradycyjnie w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęło się Wielkanocne 
Dzieło Caritas. Wierni mogli otrzymać palemki wielkanocne, paschaliki, 
baranki wielkanocne, „Chlebki miłości” oraz pocztówki świąteczne  
i różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Diecezjalne Caritas rozprowadziły 
461 737 paschalików, które zostały wykorzystane podczas wielkosobotniej 
Liturgii Światła, a także 223 133 baranków i 276 552 „Chlebków miłości”.
Dochód z Wielkanocnego Dzieła Caritas jest przeznaczony na pomoc dla 
najuboższych rodzin i osób samotnych w parafiach.

ŚWIĘTO PATRONALNE CARITAS
W niedzielę Bożego Miłosierdzia, 19 IV Caritas w Polsce obchodziła swe 
patronalne święto. Uroczystości miały charakter diecezjalny i parafialny. 
Z tej okazji we wszystkich diecezjach odbyły się Msze św., spotkania 
modlitewne i formacyjne pracowników i wolontariuszy, festyny i dni 
otwarte placówek Caritas. Biskupi w listach pasterskich zwracali się do 
diecezjan, prosząc o wsparcie finansowe działań Caritas i o osobiste 
zaangażowanie się w wolontariat. W wielu diecezjach w tym dniu odbyły 
się w kościołach zbiórki do puszek z przeznaczeniem na działania 
statutowe diecezjalnej Caritas.

SMS CHARYTATYWNY
Przez cały 2009 r. Caritas Polska, dzięki życzliwości operatorów  
komórkowych: Ery, Heyah, Orange, Plus GSM, Sami Swoi, Play, 
dysponowała numerem sms –  72 902. Wysyłając sms-a o treści „Pomagam” 
mieszkańcy Polski mogli wspierać działalność statutową Caritas Polska 
oraz specjalne akcje pomocowe. Koszt jednego sms-a wynosił  
2,44 zł (z VAT).

Za pomocą sms-a charytatywnego w tym roku zostały wsparte 
finansowo następujące akcje:
▪ Pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy – zbierano środki na pomoc 
doraźną dla poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego; 
▪ „Paczka na Wschód” – zbierano środki finansowe na paczki świąteczne 
z żywnością i przy-borami szkolnymi dla dzieci mieszkających na Ukrainie, 
Białorusi i Litwie; 
▪ Trzęsienie ziemi we Włoszech – zbierano środki finansowe na pomoc 
doraźną dla poszkodo-wanych w wyniku trzęsienia ziemi w Abruzji; 
▪ „Jałmużna Wielkopostna”– zbiórka pieniędzy na fundusz wspierający 
leczenie i rehabilitację dzieci i dorosłych w Polsce; 
▪ Wsparcie pogorzelców w Kamieniu Pomorskim – sfinansowano pomoc 
doraźną dla poszkodowanych mieszkańców budynku socjalnego; 
▪ „Głodnych nakarmić” – tygodniowa akcja, która służyła zbiórce środków 
na walkę z głodem wśród dzieci w Afryce.
▪ Pomoc powodzianom – w lipcu i sierpniu sms służył powodzianom 
z południowej Polski. Zakupiono materiały budowlane, służące do remontu 
domów, sprzęt AGD, meble, odzież, węgiel, żywność oraz ziarno na zasiew.
▪ „Tornister pełen uśmiechów” – zebrano środki na wyposażenie 
w przybory szkolne 1500 plecaków dla dzieci;
▪ Trzęsienie ziemi w Indonezji – zbierano środki na pomoc doraźną dla 
poszkodowanych Indonezyjczyków;
▪ „Dla Ukrainy” – zbierano środki finansowe na pomoc dla Ukrainy, 
dotkniętej pandemią grypy;
▪ „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – sms charytatywny służył do 
gromadzenia środków finansowych na pomoc dla dzieci z domów dziecka 
w północnej Polsce.

W roku 2009 zebrano łącznie 3 752 505,34 zł z przeznaczeniem na akcje 
prowadzone przez Caritas Polska i diecezjalne Caritas.

Z dniem 31 XII zmienił się numer sms-a charytatywnego. Obecnie 
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możemy wspierać działalność Caritas, wysyłając 
sms o treści „Pomagam” pod numer 72 052.

SMS BEZ VAT
W 2009 r. Caritas Polska włączyła się  
w ogólnopolską kampanię społeczną, prowadzo-
ną przez największe organizacje charytatywne 
„SMS bez VAT”. W ciągu całego roku przed-
stawiciele koalicji lobbowali na rzecz zmian  
w systemie prawnym tak, aby sms-y charytatywne 
były wolne od podatku. 

Udało się zwrócić uwagę na problem 
mediom, które stały się sojusznikiem koalicji 
oraz polityków i rządzących. Powoli zostaje 
wypracowywany projekt, który – mamy nadzieję 
–  przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

IV OGóLNOPOLSKI FESTYN 
RODZINNY
Chociaż w strugach deszczu, ale w pogodnej 
atmosferze, odbył się 30 V-1 VI 2009 r. w pięciu 
miastach w Polsce (Ełk, Toruń, Rzeszów, Poznań  
i Kraków) Festyn Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Wspólnemu świętowaniu przyświecało 
hasło „Otoczmy troską życie”. Patronat honorowy 
nad Festynem objęła Maria Kaczyńska, małżonka 
prezydenta RP, a organizatorów wspierała TVP 
oraz „Biedronka”, lokalne władze miejskie  
i samorządowe, instytucje i firmy. Diecezjalne 
Caritas chciały zwrócić uwagę na najważniejszą 
rolę rodziny w życiu każdego dziecka. 
Podkreślano często, że nie powinno być dzieci bez 
rodziny i rodzin bez dzieci. Festyn był okazją do 
zwrócenia uwagi na trudną sytuację materialną 
dzieci w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, 
dysfunkcyjnych i zaniedbanych moralnie  

i kulturowo. Głośno mówiono o wstydli- 
wie ukrywanym fakcie, iż 26% polskich dzieci 
żyje w ubóstwie.

Festyn trwał przez cały dzień. Organizatorzy 
zapewnili wiele atrakcji sportowych, ku-
linarnych i kulturalnych. Przygotowano gry 
sprawnościowe, pokazy Straży Pożarnej, Policji, 
występy zespołów muzycznych i tanecznych.

Nie zabrakło akcentu religijnego – 
wspólnego uczestnictwa we Mszy św. Wszystkie 
dzieci otrzymały paczki, których głównym 
sponsorem była „Biedronka”. Szacuje się, że 
w Festynach zorganizowanych w 5 miastach 
wzięło udział ponad 150 tys. osób.

Hasła poszczególnych Festynów: 
2006 r.: Nie ma dziecka bez rodziny i rodziny 
bez dziecka
2007 r. Przypatrzcie się powołaniu waszemu
2008 r.: Bądźmy uczniami Chrystusa
2009 r.: Otoczmy troską życie
2010 r.: Bądźmy razem

Możemy wspierać  
działalność Caritas, 

wysyłając sms o treści 
„Pomagam” pod numer  

72 052.
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1500 dzieci otrzymało 
wyprawki szkolne,  
tzn. tornister 
wyposażony  
w podstawowe 
przybory szkolne  
np. zeszyty, długopisy, 
kredki, flamastry, 
blok rysunkowy, 
plastelinę czy farby. 
W każdym tornistrze 
były również słodycze. 
Caritas Polska 
dziękuje wszystkim, 
którzy wsparli 
najmłodszych 
powodzian.
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65. TYDZIEń MIŁOSIERDZIA
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, który trwał 
od 4 do 10 X, był obchodzony pod hasłem 
„Otoczmy troską życie”. Celem obchodów było 
zwrócenie uwagi na świętość życia ludzkiego 
oraz konieczność jego obrony we wszystkich 
wymiarach – nie tylko fizycznym, ale także 
moralnym, intelektualnym i religijnym. 
Organizatorzy pragnęli ukazać piękno życia, 
traktowanego jako dar Boży. Takie nastawienie 
powinno skłaniać do troski o nie każdym jego 
etapie.  Dla społeczności Caritas w Polsce Tydzień 
Miłosierdzia był dziękczynieniem za kilkanaście 
„Okien życia”, które powstały w 2009 r. jako 
alternatywa dla porzucania lub uśmiercania 
noworodków. Tydzień Miłosierdzia rozpoczęto 
radiową Mszą św. odprawioną w Kościele 
św. Krzyża w Warszawie. Wielu biskupów 
zainaugurowało obchody Tygodnia w swoich 
diecezjach Mszą św. w katedrze lub w placówkach 
Caritas oraz skierowało list pasterski do wiernych, 
zwracając uwagę na problematykę Tygodnia. 
Diecezjalne i parafialne Caritas zorganizowały 
spotkania modlitewne dla swoich pracowników  
i wolontariuszy, dni skupienia i festyny. 
Z inicjatywą obchodzenia Dni, a potem Tygodnia 
Miłosierdzia wystąpił ogólnopolski zjazd 
dyrektorów diecezjalnych Caritas 23 II 1937 r. 
Tradycja organizowania Tygodnia Miłosierdzia, 
który miał na celu zwrócenie uwagi na palące 
problemy społeczne i mobilizowanie społeczności 
wiernych do zaradzania im, została przerwana 
przez II wojnę światową. W 1945 r. wznowiono 
obchody Tygodnia Miłosierdzia w październiku, 
i nieprzerwanie, także w czasie, gdy władze 
komunistyczne zlikwidowały kościelną Caritas 
(1950 r.) tradycja ta jest kultywowana. 

Tygodnie Miłosierdzia odegrały ważną rolę w kształtowaniu postaw solidarności  
z ubogimi i potrzebującymi wsparcia oraz były okazją do wspólnotowego i indywidualnego 
praktykowania czynnej miłości bliźniego. Każdy z Tygodni miał swój temat i zwracał uwagę na 
konkretne problemy, z jakimi borykają się ubodzy. Był okazją do zbiórki pieniędzy, żywności,  
odzieży dla biednych. W wielu wiejskich parafiach przekazywano płody rolne, które trafiały 
do jadłodajni Caritas lub służyły do przygotowania paczek żywnościowych. Ten zwyczaj jest 
praktykowany do dziś. 
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WSPóŁPRACA Z MEDIAMI
Caritas w Polsce od wielu lat współpracuje 
z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi. 
Dziennikarze różnych redakcji biorą udział 
w konferencjach prasowych organizowanych 
przez Caritas Polska oraz uczestniczą w akcjach. 
W roku 2009 stałe audycje radiowe poświęcone  
działalności Caritas i aktualnym problemom 
społecznym przygotowywały: Polskie 
Radio, Radio Warszawa (106,2 FM) „Caritas 
od kuchni”, Radio Watykańskie, Radio 
Niepokalanów, Radio Maryja, Radio Józef 
i Katolickie Radio Podlasie. 

Stacje radiowe emitując nieodpłatnie spoty 
radiowe dotyczące poszczególnych kampanii 
społecznych, wspierały naszą działalność  
(np. Radio Plus, Polskie Radio, Radio Maryja). 
W kampaniach społecznych uczestniczyły 
również ogólnopolskie stacje telewizyjne  
np. Telewizja Polska, TV Puls, Religia TVN, 
Polsat, Telewizja TRWAM.

Wiele portali internetowych, katolickich 
i świeckich, wspierało naszą pracę szeroko 
informując o bieżących działaniach Caritas 
w Polsce – np. www.netbird.pl, www.wiara.pl. 
Prasa, nie tylko katolicka, przez cały 2009 rok 
była także zaangażowana w promocje działań 
Caritas w Polsce. Najczęściej o Caritas pisała 
Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, depesze KAI 
Magazyn Familia, Idziemy, Gość Niedzielny, 
życie Warszawy, Katolickie Echo Podlasia 
i Różaniec. 

Jesteśmy wdzięczni dziennikarzom za 
zainteresowanie działalnością charytatywną
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KROMKA CHLEBA
Wraz z 65. Tygodniem Miłosierdzia ruszyła  
w Polsce kampania społeczna „Kromka Chleba”. 
Jest ona prowadzona od 2002 r. Głównym celem 
podejmowanych działań jest uwrażliwienie 
społeczeństwa na problem bezdomności 
oraz zagrożenie marginalizacją społeczną 
najsłabszych ekonomicznie grup: bezrobotnych, 
niepełnych rodzin, osób nieprzystosowanych 
społecznie. Podczas kampanii diecezjalne 
Caritas i Caritas Polska zbierają środki 
finansowe oraz żywność, które wspomagają 
działalność noclegowni, kuchni dla ubogich, 
świetlic dla dzieci i młodzieży oraz innych 
placówek opiekuńczych, prowadzonych przez 
Caritas. Dzięki pozyskanym ofiarom i żywności 
można przygotować paczki, podjąć prace 
remontowe w ośrodkach dla bezdomnych, 
realizować program wychodzenia  
z bezdomności. W 2009 r. Caritas Polska 
rozpoczęła współpracę z Kampffmeyer Food 
Innovation Polska, której celem jest zaproszenie 
piekarzy do wzięcia udziału w kampanii 
„Kromka Chleba”. Zaproponowano piekarzom 
z całej Polski aktywny udział w pomocy 
najuboższym i wyrażenie solidarności 
z potrzebującymi poprzez wypiekanie chleba, 
który zawiera 10% oryginalnych „kiełków 
żytnich słodowanych”. W ten sposób 60 gr 
od każdego zużytego kilograma kiełków trafi 
na konto akcji „Kromka Chleba”. Chleby 
są oznaczone w sklepach specjalnymi 
banderolami. W akcję pomocy najuboższym 
włączyło się już kilkadziesiąt piekarni na terenie 
całego kraju.



Służąc życiu,  
pomagamy w Polsce
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PROGRAM „SKRZYDŁA”
Od września 2005 roku Caritas w Polsce prowadzi 
program „Skrzydła”, którego głównym celem jest 
umożliwienie dalszego kształcenia najuboższym 
dzieciom i młodzieży. Dzieci objęte systematyczną 
pomocą zapomogową pochodzą  
z rodzin o niskim statusie materialnym, 
niepełnych, dotkniętych bezrobociem jednego 
lub obojga rodziców, alkoholizmem, z trudem 
odnajdujących się w nowej rzeczywistości 
gospodarczej i społecznej. Są to dzieci, którym 
ubóstwo rodziny utrudnia start życiowy i zamyka 
możliwości dalszego rozwoju.

Cechą charakterystyczną programu „Skrzydła” 
jest długoterminowość, pozwalająca na  
wyrównywanie szans edukacyjnych  
i życiowych dzieci. Program realizowany jest pod 
kierunkiem Caritas Polska i obejmuje  
1 913 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych.

ZAJRZYJ NA STRONĘ: www.skrzydla.pl

PROGRAM „SKRZYDŁA  
Z CARREFOUREM” 
Kontynuując dwuletnią współpracę z Caritas 
Polska, Carrefour Polska w ramach programu 
„Skrzydła” pomógł  810 dzieciom w całej Polsce. 
Na realizację programu Carrefour przekazał  
w 2009 r.  prawie 2 mln zł. W działania programu 
„Skrzydła”  włączyli się dyrektorzy wszystkich  
75 hipermarketów Carrefour. Każdy z nich wraz 
z lokalnym koordynatorem z Caritas Polska 

1. Caritas dla dzieci i rodzin zaopiekował się kilkorgiem uczniów ze swojego 
miasta, dzięki czemu dzieci otrzymywały przez 
10 miesięcy wsparcie finansowe. 

Wyprawki szkolne, wakacyjny wyjazd, 
prezenty mikołajkowe – to tylko niektóre 
działania podejmowane przez Carrefour, które 
umożliwiają zaspokojenie podstawowych 
potrzeb dzieci i ich rozwój osobisty. 

Opieka koncentruje się na indywidualnych 
rozwiązaniach dla każdego podopiecznego – 
niektóre dzieci potrzebują po prostu szkolnych 
podręczników, ubrań na zajęcia sportowe 
czy dodatkowych posiłków, a inne otrzymują 
podręczniki do nauki języków obcych, kursy 

językowe czy instrumenty muzyczne, aby 
rozwijać indywidualne zdolności, dające im 
szansę na normalny start w życiu.

PROGRAM „SKRZYDŁA Z PGNIG” 
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza 
jako partner strategiczny Caritas Polska 
objęła opieką zapomogową 300 uczniów 
mieszkających na terenie 20 diecezji. Każde 
dziecko otrzymało pomoc finansową 
 w wysokości 147 zł każdego miesiąca. 
Pozwoliło to na wyposażenie dziecka 
 w wyprawkę szkolną, opłacenie dożywiania  
w szkole, dojazdów do szkoły i zakup odzieży.
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ŚWIETLICE DLA DZIECI I MŁODZIEżY
Jednym z ważniejszych działań podejmowanych na rzecz dzieci jest 
praca środowiskowa. Dzieci i młodzież, w większości z dysfunkcyjnych 
środowisk, mogą korzystać z popołudniowych zajęć i opieki pedagogów, 
psychologów i wolontariuszy. Podopieczni świetlic mają możliwość 
odrobienia zadań domowych, odkrywania i rozwijania swoich pasji  
i talentów (zajęcia plastyczne, fotograficzne, sportowe, itp.) oraz uzyskania 
pomocy socjoterapeutycznej i psychologicznej. Ponadto świetlice prowadzą 
program bezpośredniej pracy w środowisku dziecka, pracując z jego 
rodziną. Do kooperacji dołączeni są także nauczyciele, pedagodzy szkolni, 
kuratorzy rodzinni. Każde dziecko korzysta z posiłku przygotowanego 
w świetlicy i ma możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej 
w ramach programu PEAD. Caritas w Polsce prowadzi 170 świetlic 
socjoterapeutycznych, 472 świetlic parafialnych i 74 inne. Do świetlic 
socjoterapeutycznych uczęszczało w ciąg u roku 5 194 dzieci i młodzieży; 
do parafialnych zaś 17 251, a do innego typu 2 537 wychowanków.

KLUBY MŁODZIEżOWE I GRUPY PODWóRKOWE
Przy większości świetlic socjoterapeutycznych lub samodzielnie funkcjonują 
kluby młodzieżowe, których działania skierowane są do młodzieży w wieku 
gimnazjalnym i licealnym. Młodzi ludzie mogą skorzystać z szerokiej 
oferty zajęć sportowych, rozwijających ich zainteresowania, a także uzyskać 
wsparcie psychologiczne, a przede wszystkim zrozumienie ich problemów 
związanych nie tylko z dorastaniem, ale wyborem drogi życiowej i zawodo-
wej. 8 diecezjalnych Caritas prowadzi 9 klubów młodzieżowych dla  
359 osób. Grupy podwórkowe powstają szczególnie w miejscach, gdzie 
młodzież jest zagrożona wszelkiego rodzaju dysfunkcjami, jednocześnie 
brakuje dla nich innych ofert. Grupy podwórkowe mają charakter otwarty,  
tzn. każdy może się do niej przyłączyć, nie jest sformalizowana. Pedagodzy 
podwórkowi, zwani także streetworkerami, działają na otwartych zasadach. 

Dziecięce grupy podwórkowe istnieją w 4 diecezjach. Należy do nich  
140 dzieci.
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DOMY SAMOTNEJ MATKI
Dostrzegając trudną sytuację kobiet i ich dzieci, 
Caritas w Polsce prowadzi domy samotnej matki, 
w których schronienie znajdują osoby  
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 
znajdujące się w okresie tzw. okołoporodowym – 
tzn. 3 miesiące przed i 3 miesiące po porodzie. 

Mieszkanki tych placówek otrzymują wszelką 
możliwą pomoc psychologiczną, prawną  
i socjalną. Ponadto, szczególnie młodociane matki 
mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego 
lub pielęgniarki, która wspiera je przy opiece nad 
maluchem. Pracownicy starają się także, by o ile 
to możliwe, matki pozostawiły przy sobie dzieci, 
biorąc na siebie trud wychowania. W Polsce 
diecezjalne Caritas prowadzą 14 domów samotnej 

matki, w ciągu roku z ich pomocy skorzystało  
321 matek i 336 dzieci.

PRZEDSZKOLA I PUNKTY 
PRZEDSZKOLNE
W początkowym okresie działalności Caritas 
powstawały tylko świetlice socjoterapeutyczne. 
Zmieniająca się sytuacja społeczna wymusiła 
powstanie nowych placówek Caritas, jakimi są 
punkty przedszkolne (ogniska przedszkolne)  
i przedszkola. Do placówek tych trafiają nie 
tylko dzieci z rodzin z problemami. Istotną 
częścią pracy tych jednostek jest wczesna 
interwencja socjoterapeutyczna. Dzieci nie tylko 
bawią się, ale uczą, poczynając od najbardziej 
podstawowych umiejętności (jak mówienie, 
nazwanie kolorów), aż po przygotowanie 
do edukacji szkolnej. Diecezjalne Caritas 
prowadzą 3 przedszkola (153 dzieci) i 8 ognisk 
przedszkolnych (137 dzieci).

DOMY DZIECKA, CENTRA 
ADOPCYJNE
Caritas poprzez pracę środowiskową pragnie, by 
o ile to możliwe, dzieci przebywały  
w swym środowisku rodzinnym. Diecezjalne 
Caritas prowadzą 10 domów dziecka, w których 
mieszka 298 dzieci oraz 8 rodzinnych domów 
dziecka dla 68 dzieci. Placówki te działają  
w rytmie całodobowym, maluchy są pod 
opieką pedagogów, psychologów, pracowników 
socjalnych. 3 diecezjalne Caritas prowadzą 
Centra adopcyjno-opiekuńcze. Z ich pomocy 
skorzystało 350 rodzin pragnących adoptować 
dzieci.

CENTRA INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ
Problem przemocy domowej dotyczy wielu 
grup społecznych, bez względu na wiek, status 
materialny, wykształcenie czy pochodzenie. 
Ponad 60% Polaków deklaruje, iż w swoim 
otoczeniu zna kogoś, kto doświadcza choćby 
jednej z form przemocy (fizycznej, psychicznej, 
ekonomicznej, seksualnej). Diecezjalne Caritas 
rozumiejąc złożoność zjawiska przemocy, 
pomagają jej ofiarom prowadząc 16 domów  
dla ofiar przemocy domowej i centra inter-
wencji kryzysowej. Osoby w traumatycznej 
sytuacji mogą znaleźć tam bezpieczny noc-
leg, pomoc prawną, socjalną, ekonomiczną, 
psychologiczną. Z ich pomocy w ciągu roku 
skorzystało 438 kobiet, 470 dzieci oraz  
30 mężczyzn.
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WAKACYJNA AKCJA CARITAS
Jedną z najważniejszych akcji letnich, które diecezjalne Caritas wraz  
z Caritas Polska podejmują niemalże od początku swego istnienia, jest 
Wakacyjna Akcja Caritas. Dzięki pozyskanym środkom finansowym, 
między innymi z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórek 
diecezjalnych, darowizn indywidualnych sponsorów i darczyńców oraz 
dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej 48 978 dzieci mogło wziąć udział 
w koloniach letnich Caritas. Diecezjalne Caritas dysponują 52 własnymi 
ośrodkami wypoczynkowymi. Wynajmują na czas wakacji 97 ośrodków. 
Oprócz tego parafie dofinansowały wyjazd wakacyjny lub półkolonie dla 
49 580 dzieci. Opublikowano materiały kolonijne dla wychowawców „I tak 
warto żyć”.

W roku 2009 diecezjalne Caritas przeznaczyły na organizację letniego 
wypoczynku 18 477 782,30 zł. 

FERIE ZIMOWE
Podczas ferii zimowych 23 diecezjalne Caritas zorganizowały zimowiska 
dla 5 185 dzieci i młodzieży. Na realizację zadania wydano 781 112,30 zł.

LATO/ZIMA W MIEŚCIE I NA WSI
Placówki Caritas oraz Parafialne Zespoły Caritas w 14 diecezjach 
prowadziły akcję „Lato w mieście” „Lato na na wsi”; „Zima w mieście”  
oraz „Zima na wsi”. Akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
nie tylko dzieci, ale i rodziców, których nie stać na opłacenie letniego 
czy zimowego wyjazdu dziecka poza stałe miejsce zamieszkania. Dzieci 
korzystają z zajęć ogólnorozwijających, tematycznych, wycieczek 
jednodniowych. 

W programie akcji znalazły się wycieczki do lasu, na basen, wyjścia do 
kina, muzeum, zwiedzanie miasta, a także zajęcia plastyczne, muzyczne, 
sportowe.

W diecezjalnych Caritas zorganizowano półkolonie dla 2 996 dzieci  
w lecie i 1 434 podczas ferii zimowych.

PIKNIK RODZINNY „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHóW” 
W RZESZOWIE
5 IX 2009 r. na Rynku w Rzeszowie odbył się piknik rodzinny „Tornister 
pełen uśmiechów”. Była to wspólna inicjatywa Caritas Polska, Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej oraz Redakcji Programów Katolickich TVP. Jej 
celem było zebranie poprzez sms-y charytatywne środków finansowych na 
wyposażenie jak największej liczby dzieci w przybory szkolne. W trakcie 
pikniku odbyły się koncerty i pokazy. Wystąpiła: Natalia Kukulska, Ivan 
Komarenko, Tomek Kamiński, zespół dzieci z „Ziarna” oraz zespoły 
rzeszowskie (np. Vir, Neuron). Wszyscy, którzy przybyli do Rzeszowa, mogli 
zjeść smaczną wojskową grochówkę. Pomiędzy widzami przechadzali się 
szczudlarze, którzy niezwykłymi sztuczkami zabawiali publiczność. Dzieci 
mogły pobawić się na dmuchanych zamkach, zjeść słodką watę, nauczyć 
się lepienia garnków z gliny czy wyplatania koszyków. Na płycie Rynku 
odbyły się pokazy tańca i karate Kyokushinkai. Uczestnicy pikniku – dzieci 
z archidiecezji przemyskiej, krakowskiej, częstochowskiej, rzeszowskiej  
i tarnowskiej oraz mieszkańcy Rzeszowa i okolic – mogli obejrzeć pokazy 
straży pożarnej, policji, zespołów tanecznych. 

Telewizja Polska dzięki kilku wejściom antenowym w ciągu dnia 
wspierała akcję Caritas. Organizacja Pikniku była możliwa dzięki 
współorganizatorom: Telewizji Polskiej, Redakcji Katolickiej TVP, 
Prezydentowi Miasta Rzeszów, Wojewodzie Podkarpackiemu, Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej. Akcję wsparli liczni sponsorzy między innymi: firma 
ochroniarska AUS SYSTEM, FANTAZJA – Centrum Zabaw dla Dzieci, 
„Biedronka”, MSWiA.

Przygotowano 1500 wyprawek szkolnych (zeszyty, przybory do pisania, 
kredki, farby, plastelinę, słodycze), które otrzymały dzieci mieszkające na 
terenach dotkniętych przez lipcową powódź. Dzięki wspólnej akcji zebrano 
157 726 zł.

KONCERT CHARYTATYWNY „I TY MOżESZ ZOSTAć 
ŚW. MIKOŁAJEM!”
6 XII odbył się w Gdyni na Skwerze Kościuszki koncert charytatywny 
zorganizowany przez Caritas Polska i TVP2. Koncert prowadzili Anna 
Popek, Maciej Miecznikowski, Małgorzata Kożuchowska i Piotr Polk.
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Wystąpili m.in: Leszcze, Łukasz Zagrobelny 
i Patrycja Markowska. Gośćmi specjalnymi 
koncertu były dzieci z domów dziecka. Podczas 
koncertu zebrano drogą sms-ową 307 273,60 zł, 
które zostały przeznaczone na pomoc dla domów 
dziecka we Włocławku, Człuchowie, Malborku 
i Starogardzie Gdańskim,  rodzinnych domów 
dziecka w żninie, Rozwarzynie  
i Górznie, Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu  
oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny  
w Inowrocławiu.

Caritas Polska dziękuje wszystkim operatorom 
komrkowym za nieodpłatne udostępnienie 
numeru charytatywnego.

2. Caritas dla chorych, 
niepełnosprawnych  
i starszych

LECZENIE I REHABILITACJA 
DZIECI
Program leczenia i rehabilitacji dzieci polega 
na tym, że diecezjalne Caritas i Caritas Polska 
wspomagają finansowo zakup lekarstw, sprzętu 
medycznego, przeprowadzają kosztowne 
operacje i opłacają pobyt w szpitalu, finansują 
pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, 
przeprowadzają refundację kosztów leczenia, 
a także niejednokrotnie zakup specjalnej 
żywności. Caritas Polska w ciągu roku wsparła 
leczenie i rehabilitację 60 dzieci sumą  
288 862,94 zł, natomiast Caritas w diecezjach 

pomogły 5 716 dzieciom, przeznaczając na ten 
cel kwotę 1 827 217,82 zł.

POMOC DLA MARTYNY 
BALCERZAK
Caritas Polska zorganizowała pobyt Martyny 
Balcerzak w Centralnym Szpitalu Klinicznym 
MON przy ul. Szaserów w Warszawie. 

Osiemnastolatka z Gostynina od urodzenia 
cierpiała z powodu lewostronnego porażenia 
mózgowego i padaczkę ogniskową. Miała 
trudności z mówieniem i oddychaniem. Dzięki 
finansowemu wsparciu darczyńców Martyna 
otrzymała specjalne odżywki, lekarstwa, 
żywność i inne niezbędne produkty. Niestety, 
Martyna zmarła.
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LECZENIE I REHABILITACJA 
DOROSŁYCH
W 2009 r. Caritas Polska przeznaczyła  
305 423,99 zł na dofinansowanie zakupu lekarstw, 
operacji i turnusów rehabilitacyjnych. Udzielono 
pomocy 10 osobom.

Diecezjalne Caritas wydały 1 528 939,62 zł 
na zakup lekarstw, rehabilitację i inne formy 
wsparcia 17 422 dorosłych osób chorych.

POZYSKIWANIE LEKARSTW
Caritas Polska pozyskała od firm 
farmaceutycznych i przekazała osobom 
przewlekle chorym kosztowne lekarstwa  
o wartości 11 167879,12 zł.

WYPOżYCZALNIE SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO
Caritas dysponują łóżkami, rowerami 
rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami 
i chodzikami. W 2009 r. 31 diecezjalne 
Caritas prowadziły 201 wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, z których skorzystało  
12 706 osób.

PLACóWKI DLA SENIORóW
Diecezjalne Caritas prowadzą 34 Domy Pomocy 
Społecznej dla 2 314 seniorów, 40 środowiskowe 
domy opieki dla 1 141 podopiecznych. 

Ważną, stale rozwijającą się formą pomocy 
seniorom są świetlice parafialne, dające 
możliwość spotkania się, integracji z młodszym 
pokoleniem, włączenia w życie parafii. Obecnie 
istnieją 34 świetlice dla seniorów, do których 
systematycznie uczęszcza 538 osób oraz  
39 klubów seniora (dla 948 seniorów).

Diecezjalne Caritas prowadzą 15 domów 
dziennego pobytu dla seniorów, z których 
skorzystało w ciągu roku 646 beneficjentów. 
Mamy również 3 rodzinne domy opieki dla  
33 starszych. 

PLACóWKI DLA CHORYCH  
I UZALEżNIONYCH
Diecezjalne Caritas prowadzą 16 Zakładów 
Opieki Lekarskiej, z których w ciągu roku 
skorzystało 2 538 osób chorych. Działa również: 
32 poradnie lekarskie, 13 aptek, 5 placówek 
ambulatoryjnych z których w ciągu roku 
skorzystało 672 osób, 6 stacjonarnych placówek 
dla osób uzależnionych (288 korzystających  
w ciągu roku) oraz specjalistyczne formy pracy 
z osobami uzależnionymi, z których skorzystało 
1337 osób.

Jedną z form pomocy, rozwijanych od 
początku działalności Caritas w Polsce, są Stacje 
Opieki. Obecnie jest ich 174. Pomagają one 
rocznie 324 161 osobom.

Caritas prowadzi 9 hospicjów stacjonarnych, 
dysponujących 188 miejscami. W 2009 roku 
przebywało w nich 1 771 osób. 

STACJA OPIEKI W żABIEJ WOLI
Caritas Polska dofinansowała wyposażenie 
Stacji Opieki w parafii żabia Wola  
(diec. lubelska) kwotą 20 000 zł. Zakupiono  
i zainstalowano urządzenia rehabilitacyjne  
(m. in: diatronic, pulsotronic, stół 
rehabilitacyjny, aparat do terapii 
ultradźwiękowej). Ośrodek służy 70-80 osobom 
z okolicy. 

DOM HOSPICYJNO-OPIEKUńCZY 
W DARŁOWIE
Podobnie jak w roku ubiegłym, Caritas Polska 
przekazała 50 000 zł na budowę domu hospi-
cyjno-opiekuńczego w Darłowie, który wznosi 
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
29 diecezjalne Caritas prowadzą 63 Warsztaty 
Terapii Zajęciowej dla 2 594 podopiecznych. 
Dzięki zajęciom prowadzonym w WTZ-ach 
osoby niepełnosprawne mogą rozwijać umiejęt-
ność pracy i życia w grupie, swe osobiste 
zainteresowania, wzmacniać więzi z osobami 
spoza swej rodziny. 

Inną formą pomocy chorym i starszym są 
hospicja domowe (46 w całej Polsce) dla  
4 571 podopiecznych. 

Z usług opiekuńczych w domach 
podopiecznych w ciągu roku skorzystało  
1 848 chorych i starszych.

Diecezjalne Caritas prowadzą  
16 Zakładów Opieki Lekarskiej,  
z których w ciągu roku 
skorzystało 2 538 osób chorych.



27

OŚRODKI INFORMACJI DLA OSóB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Caritas Polska we współpracy z trzema 
Ośrodkami Informacji dla Osób Niepełno-
sprawnych z Łomży, Katowic i Inowrocławia 
w 2009 r. realizowała projekt „Ośrodki Infor-
macji dla Osób Niepełnosprawnych”. Zadaniem 
ośrodków jest dostarczanie osobom niepeł-
nosprawnym oraz podmiotom prowadzącym 
działalność na ich rzecz, a także pracodawcom, 
aktualnych informacji, niezbędnych osobom 
niepełnosprawnym do uzyskania właściwej 
pomocy i wsparcia, organizacjom do jego 
udzielania, a pracodawcom do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Informacje udzielane  
w ośrodkach dotyczą m.in. programów PFRON, 
dofinansowań z PCPR, refundacji składek ZUS 
i KRUS, dofinansowania do wynagrodzeń pra-
cowników niepełnosprawnych, ulgi, uprawnienia 
osób niepełnosprawnych, ścieżki załatwiania 
spraw w instytucjach. Informacja kierowana jest 
nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale też 
do ich rodzin i opiekunów. Ośrodki udzielają 
informacji bezpośrednio lub telefonicznie, pocztą 
tradycyjną i elektroniczną, rozpowszechniają 
materiały informacyjne w formie ulotek i broszur, 
a także na stronach internetowych. Podjęły 
również współpracę z lokalną prasą, radiem  
i telewizją. Ośrodki w 2009 r. zatrudniały łącznie 
12 osób niepełnosprawnych, posiadających 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dyżury 
pełnili specjaliści: psycholog, prawnik, doradca 
zawodowy, informatyk, tłumacz języka migowego. 
Udzielono 19 961 porad i informacji. Kwota 
środków finansowych przekazana przez  PFRON 
na realizację programu w 2009 r. wyniosła  
474 998,74 zł.
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„WSPARCIE DLA OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
RUCHOWO NA RYNKU PRACY”

Od 29 XII 2008 roku do 31 XII 2009 r. Caritas Polska, we 
współpracy z PFRON, realizowała projekt pilotażowy „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. Projekt był realizowany  
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz  
Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska. 

Caritas Polska wspierała osoby z niepełnosprawnością  
w biurach projektu w diecezji białostockiej, ełckiej, drohiczyńskiej, 
łódzkiej, bydgoskiej, rzeszowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, 
częstochowskiej oraz sosnowieckiej. Celem projektu było przygotowanie 
grupy 500 osób z niepełnosprawnością ruchową, z orzeczonym stopniem 
znacznym, do wejścia i powrotu na rynek pracy oraz podjęcie  
lub kontynuowanie nauki przez te osoby. Wsparciem została objęta 
również grupa 250 opiekunów, rodziców, wśród której promowano 
aktywność społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. W XI i XII 2009  
odbyło się siedem konferencji podsumowujących efekty projektu. 

Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczyli w warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy. W trakcie realizacji szkoleń podnoszących 
kwalifikacje 80 osób uzyskało wiedzę m.in. z zakresu obsługi komputera, 
telemarketingu lub florystyki. Podczas szkoleń zawodowych 80 osób 
zyskało wiedzę do wykonywania zawodu m.in. grafika komputerowego, 
pracownika biurowego, księgowej, bukieciarza, a także specjalisty ds. radia 
internetowego. 33 uczestnikom projektu staż dał szansę na aktywność 
zawodową na stanowisku m.in. pracownika administracyjno-biurowego, 
technika informatyka, recepcjonisty, pracownika ds. marketingu i handlu, 
instruktora terapii zajęciowej, pomocy masażysty, pracownika ochrony 
mienia, krawca. 27 osób podpisało umowy o pracę na stanowisku  
m.in. szatniarza, operatora wprowadzania danych, portiera, pomocnika 
rzemieślnika, informatyka, pracownika działu szkoleniowo-doradczego.  
25 osób kontynuuje lub podjęło naukę.

Projekt realizowany przez Caritas Polska był współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON w łącznej 
kwocie 3 696 801,88 zł.
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KONKURS „BYć AKTYWNYM”
9 XI w siedzibie Caritas Polska rozstrzygnięto 
konkurs „Być aktywnym”. Do Caritas Polska 
wpłynęło 9 prac osób niepełnosprawnych 
– beneficjentów projektu „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”, 
realizowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie 
z Caritas Polska, Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów 
Maltańskich Pomoc Maltańska.

Zwycięzcą konkursu został Damian 
Rebelski z Bydgoszczy, który swą pracę zatytu-
łował „Spotkanie integracyjne przy ognisku”. 
Wyróżnienie otrzymał Marek Zajączkowski  
z Bydgoszczy za oryginalne przedstawienie tematu.

3. Caritas dla bezdomnych, 
bezrobotnych i potrzebujących 
materialnego wsparcia

BEZDOMNI
Jedną z najsłabszych grup społecznych, zagrożoną 
wykluczeniem społecznym, są bezdomni. Szacuje 
się, że w chwili obecnej prawie pół miliona osób  
w Polsce nie ma dachu nad głową.

31 tys. pomagają ośrodki pomocy społecznej,  
a 80 – 130 tys. organizacje pozarządowe. Połowa  
z tej liczby zamieszkuje duże aglomeracje. żyją 
oni przede wszystkim w miastach takich,  
jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdynia, 
Szczecin i Poznań. 25% bezdomnych wywodzi się 
ze wsi i są to przeważnie osoby nie posiadające 
wykształcenia. Wśród przyczyn bezdomności 
znajdują się: rozpad rodziny, trudności 

ekonomiczne, bezrobocie, eksmisja  
z najmowanego lokalu, uzależnienia, przyczyny 
osobowościowe, powodujące niemożność 
odnalezienia się w świecie, a także choroby 
psychiczne. Zjawiskiem niepokojącym jest 
obniżanie się wieku osób bezdomnych. 

Według badań socjologicznych z 2005 roku 
aż 49,5% bezdomnych znajduje schronienie 
na dworcach, 25,7% korzysta z możliwości 
noclegu w schronisku, 13,6% badanych nocuje 
u znajomych, 8,3% na klatkach schodowych  
i piwnicach, 1,1% zajmuje pustostany,  
1,5% korzysta z innych miejsc.

IV PIELGRZYMKA BEZDOMNYCH 
NA JASNą GóRĘ
Caritas Polska i Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej w dn. 14 XI zorganizowały 
Pielgrzymkę Bezdomnych na Jasną Górę.  
W programie pielgrzymki znalazła się droga 
krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Msza św. 
w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz wspólny 
posiłek. Spotkanie zakończono wspólnym 
odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia. 
W pielgrzymce wzięło udział 700 bezdomnych, 
podopiecznych 12 diecezjalnych Caritas.

Caritas Polska dofinansowała pielgrzymkę 
bezdomnych kwotą 10 000 zł.

BEZROBOTNI
Jednym z priorytetowych zadań Caritas 
 w Polsce jest pomoc osobom długotrwale bez-
robotnym w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie, 
jako zjawisko społeczne, nasiliło się w związku 
z kryzysem ekonomicznym, który również 
dotknął polską gospodarkę. Najwyższa stopa 

CARITAS PROWADZĄ: 

a) 35 schroniska dla bezdomnych z 1 834 
miejscami (4 372 beneficjentów w ciągu 
roku)
b) 55 noclegowni (750 miejsc), z których 
skorzystało w ciągu roku 1 831 osób
c) 10 ogrzewalni  dla 345 bezdomnych
d) 51 mieszkania chronione z miejscami dla 
132 osób (286 mieszkańców).
e) 27 łaźni, z których korzysta w ciągu roku 
30 715 osób
f) 218 diecezjalnych punktów wydawania 
odzieży dla 63 588 osób
g) 1 788 parafialne punkty wydawania 
odzieży dla 99 031 osób
h)  696 punkty doraźnej pomocy

bezrobocia tradycyjnie utrzymywała się  
w województwach warmińsko-mazurskim, 
zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, 
podkarpackim i lubuskim.

Diecezjalne Caritas pomagają bezrobotnym 
i ich rodzinom poprzez prowadzenie  
10 Centrów Integracji Społecznej, z których 
skorzystało w ciągu roku 432 osoby. Inną formą 
pomocy są Kluby Integracji Społecznej  
(9 Klubów skupia 2 490 bezrobotnych). 

Sprawdzoną formą pomocy w poszukiwaniu 
pracy są Biura Aktywizacji Bezrobotnych;  
z usług 8 BAB skorzystało w ciągu roku  
912 osób poszukujących pracy. Towarzyszą 
one w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom 
bezrobotnym, umożliwiają dostęp do ofert 
pracy i uczą podstawowych umiejętności.
Caritas prowadzi trzy inne placówki pomocy 
dla bezrobotnych, które pomogły 600 osobom. 
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POMOC żYWNOŚCIOWA
Bardzo ważną formą pomocy dla osób 
bezrobotnych, bezdomnych, samotnych, star-
szych oraz dla ubogich rodzin jest pomoc 
żywnościowa, zarówno w postaci ciepłych posił-
ków, przygotowywanych przez kuchnie Caritas  
i serwowanych w jadłodajniach, jak też w postaci 
paczek żywnościowych, przygotowywanych przez 
diecezjalne Caritas i Parafialne Zespoły Caritas  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Diecezjalne Caritas prowadzą następujące 
placówki udzielające pomocy żywnościowej: 
– 106 jadłodajni, przygotowujących 23 800 
posiłków dziennie. W ciągu roku przygotowują  
2 116 772 ciepłych posiłków.
– 204 punkty wydawania żywności przy 
placówkach Caritas
– 3 227 parafialne punkty wydawania żywności.

PEAD 2009 
Idea stworzenia programu PEAD powstała  
w latach 80. ubiegłego wieku, w okresie, kiedy 
w magazynach agencji interwencyjnych krajów 
unijnych zgromadzone zostały ogromne ilości 
nadwyżek żywności. 

Władze unijne nie były w stanie ani sprzedać 
ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza 
kraje członkowskie, m.in. ze względu na wysokie 
koszty dopłat eksportowych. Jednocześnie 
magazynowanie nadwyżek wymagało coraz 
większych nakładów finansowych. Caritas Polska 
i diecezjalne Caritas uczestniczą w programie od 
2004 r.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy 
żywnościowej dla najuboższej ludności Unii 
Europejskiej, Caritas Polska otrzymała na rok 

2009 34% ogólnej puli żywności przyznanej dla 
Polski (w 2008 – 32%) co stanowi 46048,637 ton 
żywności, w tym 18776,084 litrów mleka.

Wartość tegorocznej pomocy najuboższym 
wyniosła 111 850 274 zł. netto (a w cenach 
brutto 119 916 640 zł). W 2009 r. przekazano 
w ramach realizacji programu osiemnaście 
rodzajów produktów: mleko, mąkę, makaron 
świderki, kaszę jęczmienną, dżem, musli,  
cukier, płatki kukurydziane, dania gotowe 
(kasza z mięsem), ser podpuszczkowy (żółty)  
i ser topiony, a także masło, krupnik, herbatniki, 
syrop owocowy, makaron krajanka, mleko  
w proszku i kawę zbożową (instant). 

W programie bierze udział 44 Caritas 
oraz ok. 5000 placówek przekazujących 
żywność. Pierwsze dostawy do magazynów 
w całej Polsce rozpoczęły się w lutym i trwały 
do końca grudnia. Dystrybucja żywności 
unijnej była prowadzona za pośrednictwem 
należących do Caritas domów pomocy, 
stacji opieki, rodzinnych domów dziecka, 
kuchni i jadłodajni dla ubogich, świetlic 
profilaktyczno-wychowawczych, ośrodków dla 
osób uzależnionych oraz placówek dla osób 
niepełnosprawnych.

W 2009 roku Caritas na terenie Polski 
dysponowała 42 magazynami o łącznej po-
wierzchni 14 755,55 m2 oraz 18 chłodniami  
o powierzchni 11 41,43 m2. 

Unijna pomoc żywnościowa dotarła do  
1 775 746 osób indywidualnych w postaci pa-
czek żywnościowych wydawanych rodzinom 
ubogim, wielodzietnym, niepełnym. Z otrzyma-
nej żywności placówki Caritas, prowadzące 
żywienie zbiorowe, przygotowały i wydały  
18 764 000 posiłków dla 114 783 osób.

 



31

WIGILIA DLA UBOGICH
Jedną z tradycyjnych form przygotowań do 
Świąt Bożego Narodzenia jest parafialna zbiórka 
żywności, dzięki której Parafialne Zespoły 
Caritas pozyskują żywność dla ubogich rodzin 
w parafiach.

W 2009 r. 24 diecezjalne Caritas 
przeprowadziły zbiórkę żywności w sklepach, 
hurtowniach i parafiach. Podobną zbiórkę  
w 40 diecezjach przeprowadziły PZC.

Diecezjalne Caritas przygotowały 59 362 
paczek świątecznych, a PZC 100 324.

W 37 diecezjalnych centralach Caritas 
odbyły się tradycyjne wieczerze wigilijne. 

Wzięło w nich udział 16 050 osób. 

ŚWIąTECZNA ZBIóRKA 
żYWNOŚCI I ŚNIADANIE 
WIELKANOCNE
Nieodłącznym elementem „Wielkanocnego 
Dzieła Caritas” są zbiórki żywności i odzieży 
organizowane przede wszystkim przez 
Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła 
Caritas. Wolontariusze Caritas kwestowali  
w sieciach dużych sklepów oraz w hurtowniach.

Dzięki temu udało się zebrać żywność,  
z której przygotowano 76 542 paczki żywnoś-
ciowe dla najuboższych.

W 27 diecezjalnych Caritas odbyły się 
śniadania lub obiady wielkanocne. Wzięło 
w nich udział 12 901 osób. Z racji Świąt 
Wielkanocnych uczestnicy spotkań otrzymali 
paczki żywnościowe i skromne prezenty. 

Centrale diecezjalnych Caritas przygotowały  
20 363 paczek świątecznych, zaś PZC – 76 542.

4. Caritas dla migrantów  
i uchodźców

CENTRA POMOCY MIGRANTOM 
I UCHODźCOM CARITAS

W Białymstoku, Lublinie, Białej Podlaskiej, 
Słubicach i Zgorzelcu działają Centra Pomocy 
Migrantom i Uchodźcom. Zatrudnionych 
w nich jest 16 osób – prawnicy, psycholo-
gowie, doradcy społeczni oraz doradcy 
międzykulturowi, którzy zajmują się 
pomocą cudzoziemcom, objętym ochroną 
międzynarodową w procedurach oraz urzędach, 
zapoznają ich z różnicami kulturowymi, 
udzielają porad dotyczących bieżących 
spraw życia codziennego, prowadzą dialog 
międzykulturowy ze społeczeństwem polskim. 
Centra udzielają pomocy socjalnej, edukacyjnej, 
prawnej, psychologicznej cudzoziemcom. 

Projekt współfinansuje Europejski Fundusz 
Uchodźczy. Centra te służą również integracji 
przybyszów ze społecznością lokalną. 

Na realizację wszystkich projektów Caritas 
Polska dla migrantów i uchodźców prze-
znaczono w 2009 r. kwotę 1 537 822,39 zł. 

Środki pochodziły z Europejskiego Fun-
duszu Integracji Obywateli Państw Trzecich, 
DEVAS.
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PROJEKT „WSPóLNY DOM – 
POLSKA”
Caritas Polska, wraz z diecezjalnymi Centrami 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
 w Białymstoku, Lublinie, Słubicach i Zgorzelcu, 
oraz nowo utworzonym Centrum w Białej Pod-
laskiej i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w Lublinie, realizowała 
projekt pt. „Wspólny dom – Polska. Integracja 
azylantów, cudzoziemców ze statusem uchodź-
cy i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc 
socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną”, 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców 2008 oraz 
budżetu państwa. Projekt był skierowany do 
cudzoziemców starających się o nadanie  
w Polce statusu uchodźcy oraz do 
obcokrajowców, którzy otrzymali ochronę 
uzupełniającą lub rzeczony status. W 2009 r. 
pracownikom Centrów Caritas udało się objąć 
wszechstronną pomocą ponad 2000 osób, 
głównie z Czeczenii, ale też z Gruzji, Bośni, 
Kuby i niektórych krajów Afryki i Azji.

W projekcie szczególny nacisk położono na 
działania skierowane do dzieci i młodzieży  
(np. diagnozę i terapię zaburzeń psycho-
logicznych, wyrównywanie szans edukacyjnych, 
ułatwianie startu szkolnego i życiowego, naukę 
języka polskiego). 

Realizując projekt integracji cudzoziemców 
ze społeczeństwem polskim, utworzono 
 w Lublinie, Łukowie i Białymstoku mieszkania 
chronione, zapewniono również dzieciom 
cudzoziemców dostęp do przedszkoli  
i żłobków, zorganizowano letni, integracyjny 
wypoczynek, połączony z intensywną nauką 
języka polskiego. Celem tych kompleksowych 

działań było usprawnienie przebiegu procesów 
adaptacyjnych, dopełnienie istniejących 
i prowadzonych przez pomoc społeczną 
Indywidualnych Programów Integracyjnych 
oraz odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi, 
a przez to umożliwienie im nauki języka, 
podnoszenia kwalifikacji i znalezienia pracy. 

20-30 VII – TURNUS 
INTEGRACYJNY DLA DZIECI 
UCHODźCZYCH
Pracownicy Centrów Pomocy Migrantom  
i Uchodźcom z Lublina, Białegostoku i Podlasia 
przeprowadzili turnus integracyjny dla dzieci 
cudzoziemców i polskich w miejscowo-ści 
Mosty k. Gdyni. Wzięło w nim udział  
49 czeczeńskich dzieci. Wypoczynek odbywał 
się w razach realizowanego przez Caritas 
Polska w partnerstwie z MOPR i 5 Caritas 
diecezjalnymi projektu „Wspólny dom – 
Polska”. Jest on współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Uchodźczego.

LABORATORIA INTEGRACJI
„Laboratoria integracji. Integracja obywateli 
państw trzecich w wybranych krajach Unii 
Europejskiej w kontekście instytucjonalnym” – 
to projekt Caritas Polska realizowany od  
1 III 2009 r., a współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Jego celem jest opis najlepszych praktyk 
integracyjnych stosowanych w państwach 
członkowskich UE wobec obywateli państw 
trzecich oraz możliwości przeszczepienia ich 
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do polskiego kontekstu instytucjonalnego. Dzięki 
projektowi poprawie ulegnie jakość obsługi 
cudzoziemców. Stanie się tak dzięki wymianie 
doświadczeń i informacji na temat integracji  
oraz upowszechnieniu zebranych doświadczeń 
wśród przedstawicieli polskich i zagranicznych 
instytucji zaangażowanych w procesy integracji 
obywateli państwa trzecich.

5. Caritas dla poszkodowanych 
przez klęski żywiołowe

POżAR HOTELU SOCJALNEGO  
W KAMIENIU POMORSKIM

21 osób, w tym 6 dzieci zginęło, a 19 odniosło 
obrażenia w tragicznym pożarze, jaki wybuchł  
w hotelu socjalnym w Kamieniu Pomorskim  
w nocy z 12 na 13 IV 2009 r. W akcję udzielania 
pomocy pogorzelcom włączyła się natychmiast 
Caritas Archidiecezji Szczecińskiej. Wolontariusze 
Caritas zapewniali gorące posiłki, zebrali żywność 
i sprzęt AGD, meble, środki czystości oraz odzież. 

Tragedia poruszyła serca wielu Polaków.
Zorganizowano zbiórkę żywności i artykułów 
higienicznych w sieci hipermarketów Carrefour 
na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. 

Polska Liga Koszykówki Kobiet zachęcała 
kibiców do ofiarności na rzecz pogorzelców. 
Łódzcy riksiarze przekazali zarobione pieniądze 
w dniu 16 IV. Dzięki zebranym środkom finan-
sowym 9 dzieci zostało objętych programem 
zapomogowym „Skrzydła”. 35 rodzin otrzymało 
sprzęt AGD, żywność, ubrania oraz lekarstwa. 

Na pomoc doraźną następnego dnia po 
tragedii Caritas Polska przekazała 50 tys. zł.



POWóDź NA POŁUDNIU POLSKI
Gwałtowne opady deszczu i oberwania chmury, jakie miały miejsce 
 22 czerwca 2009 r. i trwały przez kilka dni, stały się przyczyną powodzi 
na Podkarpaciu. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy powiatu robczycko-
sędziszowskiego i dębickiego (diecezja rzeszowska) oraz Tarnowa, Mielca  
i Radomyśla Wielkiego. Gwałtowana ulewa i burze przeszły nad Mazurami 
i Podlasiem w dniu 29 VI powodując dotkliwe straty. Woda zalała budynki 
mieszkalne i spowodowała liczne uszkodzenia. Także na Dolnym Śląsku 
rzeki wylały. 26 VI woda zalała okolice Lądka-Zdroju i Kłodzka. Oprócz 
intensywnych opadów deszczu oraz gradu przez Polskę przechodziły trąby 
powietrzne.

Caritas Polska i diecezjalne Caritas natychmiast przystąpiły do 
organizowania pomocy dla powodzian. Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
wypłaciła zapomogi finansowe dla 600 rodzin. Poszkodowanym 
dostarczono środki czystości, przekazano 24 palety środków chemicznych 
od Procter&Gamble, 3 palety od sieci sklepów „Biedronka” oraz żywność: 
6 palet od „Biedronki”, 2000 szt. konserw z Zakładu Mięsnego  
w Trzebowniskach, 3 tony cukru z Cukrowni w Ropczycach, wodę 
mineralną. Caritas skierowała do powodzian 20 ton cementu  
z Ożarowa i inne materiały budowlane. Na terenie diecezji tarnowskiej 
poszkodowanych zostało 1500 rodzin. Caritas Diecezji Tarnowskiej 
przekazała powodzianom 41 ton środków czystości od firmy „Gold Drop” 
z Limanowej, 58 palet wody mineralnej i soków. Potrzebujący otrzymali 
również pościele, kołdry, ręczniki, wersalki, odzież, meble, sprzęt AGD, 
żywność oraz piec gazowy. W diecezji świdnickiej pomoc otrzymało 
750 podtopionych rodzin. Świdnicka Caritas dostarczyła powodzianom 
artykuły higieniczne, środki czystościowe, sanitarne oraz pościel, 
ręczniki, kołdry, poduszki o łącznej wartości 60 tys. zł, a także 25 ton 
żywności. W diecezji przemyskiej z powodu powodzi ucierpiały: Tyrawa 
Wołoska, Rakowa, Górki, Przysietnica, Nienadowa Dolna, Nienadowa 

Górna, Tarnawka, Wietrzno i Kopytowa. Szacuje się że w wymienionych 
miejscowościach, ucierpiało 60 rodzin i kilkanaście gospodarstw 
rolnych. Pomoc z diecezjalnej Caritas kierowana jest indywidualnie do 
potrzebujących rodzin. W diecezji opolskiej poszkodowane w powodzi 
rodziny otrzymały 6 tys. litrów wody mineralnej i soków, żywność (mleko, 
dania gotowe, cukier, itp.). Powodzianom dostarczono transport środków 
chemicznych (ok. 30 różnych produktów), a także sprzęt gospodarczy: 
łopaty, wiadra, taczki, miotły, itp. Opolska Caritas udzieliła  
65 poszkodowanym rodzinom pomocy finansowej w łącznej kwocie 
 70 tys. zł. Powódź nie ominęła diecezji legnickiej, gdzie ucierpiało  
ok. 150 rodzin. Otrzymały one zapomogę finansową, sprzęt AGD, żywność, 
środki czystości. „Cefarm” za pośrednictwem legnickiej Caritas przekazał 
leki na przeziębienie, leki specjalistyczne, środki opatrunkowe i inne. Po 
udzieleniu doraźnej pomocy powodzianom, diecezjalne Caritas włączyły się 
w remonty zabudowań.

18 VII mieszkańcy Gorzkowic, Rozprza, Kodrąb i Dmanin  
z archidiecezji częstochowskiej zostali po raz kolejny dotknięci przez 
trąbę powietrzną. Zniszczeniu uległo 46 domostw oraz 35 budynków 
gospodarczych, wiele hektarów lasów i upraw rolnych, co w poważnym 
stopniu uszczupliło budżet poszkodowanych mieszkańców. 

Caritas Diecezji Częstochowskiej otrzymała na pomoc ofiarom trąby 
powietrznej 150 tys. Przez teren archidiecezji poznańskiej przeszły 
burze, huragany i trąba powietrzna. Zniszczonych zostało 150 domostw. 
Poznańska Caritas przeznaczyła na pomoc 200 tys. zł pochodzących  
z ogólnopolskiej zbiórki z 12 VII. 

Caritas Polska przekazała w 2009 r. na pomoc dla poszkodowanych 
przez powódź czerwcowo-lipcową i wichury kwotę 3 130 000 zł. Pieniądze 
pochodziły ze zbiórki do puszek zorganizowanej na ten cel w dn. 12 lipca, 
sms-a charytatywnego oraz z darowizn indywidualnych darczyńców. 
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na kwotę 2 565 831,69 zł. W sumie pomoc 
wyniosła 4 500 000 zł.

WYBUCH METANU W KOPALNI 
WUJEK-ŚLąSK
18 IX miał miejsce wybuch metanu w kopalni 
Wujek-Śląsk w Kochłowicach k. Rudy Śląskiej. 
Bilans był tragiczny: zginęło 18 górników, 
16 zostało ciężko rannych. Z pomocą 
doraźną rodzinom górników przyszła Caritas 
Archidiecezji Katowickiej. Caritas Polska 
przekazała na zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb rodzin górników 50 tys. zł.

PODSUMOWANIE POMOCY DLA 
POSZKODOWANYCH PRZEZ TRąBĘ 
POWIETRZNą
8 IX 2009 podczas konferencji prasowej  
w Katowicach podsumowano roczną pomoc dla 
poszkodowanych przez trąbę powietrzną, która  
15 VIII przeszła przez kilka diecezji w Polsce. 

Zniszczyła ona ponad 800 domów na terenie 
archidiecezji częstochowskiej, 200 na terenie 
diecezji opolskiej, 130 w diecezji gliwickiej. Trąba 
spowodowała szkody w diecezji drohiczyńskiej  
i łomżyńskiej. Caritas Polska przeznaczyła na 
pomoc dla poszkodowanych w 2008 r. 1 934 
168,31 zł. Do 8 IX 2009 r. udzielono pomocy 

POżAR BUDYNKU SOCJALNEGO  
W CHOSZCZNIE
10 X 2009 r. pożar doszczętnie strawił budynek 
socjalny w Choszcznie. Całkowitemu zniszczeniu 
uległy 23 mieszkania. Dach nad głową straciły  
34 osoby (w tym 9 dzieci). Wszystkie osoby, 
które zostały poszkodowane w pożarze, 
zostały objęte opieką i pomocą przez Caritas 
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

Dzieci z rodzin poszkodowanych w pożarze 
zostały włączone do programu „Skrzydła”, 
który wesprze ich rozwój, a przede wszystkim 
edukację. Wsparcia doraźnego udzieliła również 
Caritas Polska przekazując 30 000 zł.





Służąc życiu,  
pomagamy  
za granicą
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1. Europa

TRZĘSIENIE ZIEMI WE WŁOSZECH
6 IV zatrzęsła się ziemia w Abruzji. Zginęło 
290 osób, 1500 zostało rannych, a 80 tysięcy 
mieszkańców L’Aquila i okolicznych miejscowości 
utraciło dach nad głową.

Natychmiast po tragedii Caritas Polska 
przekazała Caritas Italiana 25 tys. euro na 
zakup żywności, lekarstw i wody. 26 IV została 
przeprowadzona we wszystkich diecezjach 
zbiórka do puszek. 

Na pomoc dla poszkodowanych przez 
trzęsienie ziemi przekazano 546 567,50 zł.

WOJNA W STREFIE GAZY
Od 27 XII 2008 r. do 19 I 2009 r. w Strefie Gazy 
trwała operacja wojskowa „Płynny Ołów”. 

W wyniku konfliktu zbrojnego zniszczono  
4 000 domów, 17 000 uszkodzono. Śmierć 
poniosło 1300 Palestyńczyków, w tym 412 dzieci. 
O pomoc dla ludności cywilnej zamieszkującej 
Strefę Gazy zwrócił się Benedykt XVI. Caritas 
Polska w odpowiedzi na ten apel przekazała 
50 000 dolarów na zakup lekarstw, środków 
opatrunkowych, wody pitnej i odzieży.
W 2009 r. Caritas Polska współpracując 
z Kancelarią Prezydenta RP oraz innymi 
instytucjami, przekazała na pomoc dla ofiar 
konfliktu zbrojnego (w tym szczególną uwagę 
poświęcono dzieciom) – 194 070,35 zł.

„DZIECIOM GRUZJI” – JARMARK 
CHARYTATYWNY
7 IV 2009 r. w Warszawie Caritas Polska wzięła 
udział w Jarmarku Charytatywnym „Dzieciom 

Gruzji”, zorganizowanym przed kościołem  
św. Dominika przez o.o. dominikanów. Gościem 
honorowym Jarmarku był dyrektor Caritas 
Gruzja, ks. Witold Szulczyński. Caritas zwracała 
uwagę na trudną sytuację dzieci w powojennej 
Gruzji, zachęcając do wspierania dzieci, którymi 
opiekuje się Caritas Gruzja i abp Siergiej  
w Kachetii.

POMOC DLA GRUZJI
7 VIII 2009 r., w rocznicę wybuchu konfliktu 
zbrojnego w Gruzji (1-8 VIII 2008 r.), Caritas 
przekazała Caritas Georgia 105 000 euro. 
W ten sposób Caritas Polska kontynuuje 
pomoc humanitarną i charytatywną dla 
poszkodowanych w wyniku wojny.  
40 tys. przeznaczono na wykończenie 
zawodowej szkoły stolarskiej w Tbilisi. Jest to 
duży projekt, realizowany przy współpracy  
z Caritas Gruzja, którego celem jest zapewnienie 
możliwości nauki zawodu dla kilkudziesięciu 
młodych osób, głównie uchodźców. Jest to 
jedyna szkoła zawodowa, która działa w stolicy. 
60 000 euro wesprze budowę przedszkola  
w Gori. 5 000 euro ofiarowano na opiekę nad  
32 dziećmi ulicy, którymi zajmuje się  
Caritas Gruzja. 

W latach 2008 i 2009 
przekazano pomoc finansową 
dla ofiar wojny Gruzji  
w łącznej kwocie 325 000 euro.
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TRZĘSIENIE ZIEMI W GRUZJI
W nocy z 7 na 8 IX 2009 r. miało miejsce silne 
trzęsienie ziemi w Gruzji. Najbardziej ucierpieli 
mieszkańcy miasta Oni oraz okolic (region 
administracyjny Racha-Lechkhumi-Kvemo-
Svaneti). Silne wstrząsy były odczuwalne  
w stolicy kraju oraz w zachodniej Gruzji.  
1 320 rodzin pozostało bez dachu nad głową. 
Trzęsienie ziemi wyrządziło poważne szkody  
w 64 miasteczkach (564 domy runęło,  
a 547 wymaga gruntownego remontu). Zaraz 
po otrzymaniu prośby Caritas Georgia, Caritas 
Polska przekazała 15 000 euro na pomoc 
doraźną (namioty, śpiwory, żywność).

POMOC HUMANITARNA DLA 
DZIECI W GRUZJI
Współpracując ze Stacją Ratownictwa Pomocy 
Medycznej i Humanitarnej OSP „Pomoc 
Maltańska” w Klebarku Wielkim, Caritas Polska 
sfinansowała transport pomocy humanitarnej 
w dniach 19-28 VII 2009 do miejscowości Gori 
(Gruzja). Przekazano lekarstwa dla uchodźców 
w obozie w Issani, sprzęt rehabilitacyjny  
i zabawki dla przedszkola oraz ośrodka dla 
seniorów w Domu Polskim w Gori.

Caritas Polska wsparła to przedsięwzięcie 
kwotą 12 500 zł.

POMOC żYWNOŚCIOWA DLA 
MIESZKAńCóW ERGNETI
W ramach niesienia pomocy charytatywnej 
poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego 
w Gruzji, Caritas Polska przekazała Caritas 
Georgia 14 980 euro na zakup żywności  

i innych najbardziej potrzebnych produktów  
dla mieszkańców wioski Ergneti.

DZIEń DZIECKA W DROHOBYCZU 
NA UKRAINIE
Caritas Polska dofinansowała organizację Dnia 
Dziecka dla 50 dzieci niepełnosprawnych  
i 20 dzieci z Domu dziecka „Oranta”  
w Drohobyczu. 1 VI 2009 r. dzieci zostały 
dowiezione do ośrodka Caritas, gdzie 
wolontariusze poprowadzili gry i zabawy. Każde 
dziecko otrzymało słodycze oraz zabawki.
Na realizację zadania wydano 3 000 zł.

KOLONIE DLA DZIECI  
I MŁODZIEżY ZE WSCHODU
Caritas Polska zorganizowała wypoczynek 
letni dla 6000 dzieci i młodzieży polonijnej 
(2 150 – Białoruś; 1 250 – Litwa; 2 500 – 
Ukraina; 100 – Łotwa). Pobyt 3500 dzieci był 
współfinansowany przez Senat RP. Celem 
akcji, w której wzięło udział 25 diecezji, 
było umocnienie wśród dzieci Polaków 
zamieszkałych za granicą poczucia więzi 
z Polską, doskonalenie znajomości języka 
polskiego i kultury polskiej. Atrakcyjne 
wycieczki ubogaciły wiedzę o naszym kraju, 
a kontakty z rówieśnikami zaowocowały 
nawiązaniem nowych przyjaźni. Oferta 
wypoczynku była bardzo bogata. Uczestnicy 
mogli rozwijać swoje zainteresowania 
plastyczne, muzyczne i sportowe, nabywać 
nowe umiejętności (np. pogłębić znajomość 
przepisów o ruchu drogowym). Goście z Litwy, 
Łotwy, Białorusi i Ukrainy uczestniczyli  
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m.in. w pokazach walki wręcz, tresurze psów przygotowanej przez straż 
graniczną, jeździe na motorze w wykonaniu policji. 

Na wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej Caritas wydała  
3 135 508,52 zł; z czego 2 800 00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków 
Senatu RP.

PóŁKOLONIE W CZORTKOWIE NA UKRAINIE
W świetlicy przy klasztorze o.o. dominikanów w Czortkowie zorganizowano 
w dniach 13-24 VII półkolonie dla 130 dzieci z miasta i okolicy. Dzieci 
mogły zapoznać się z twórczością Jana Brzechwy. Prowadzono również 
zajęcia z języka angielskiego i polskiego. Organizatorzy przygotowali wiele 
gier i zabaw. Miały również miejsce zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne.

Zajęcia odbywały się w pięciu grupach wiekowych pod opieką sióstr 
zakonnych. Caritas Polska dofinansowała zakup żywności dla uczestników 
kolonii, przekazując 4 000 zł.

PóŁKOLONIE DLA DZIECI W żYTOMIERZU  
NA UKRAINIE
Parafia Bożego Miłosierdzia w żytomierzu zorganizowała  
w dniach 7-20 VI 2009 r. „Wakacje z Bogiem” dla 80 dzieci. Podczas 
półkolonii dzieci mogły ciekawie spędzić czas oraz otrzymać ciepły posiłek.
Caritas Polska dofinansowała półkolonie kwotą 1 000 euro.

USOLE SYBERYJSKIE – DZIECI ULICY
Kontynuując wieloletnią współpracę z siostrami albertynkami w Usolu 
Syberyjskim, Caritas Polska przekazała 10 000 zł na dofinansowanie 
działalności ośrodka dla dzieci ulicy. Dzieci mają w nim zapewnione 
wyżywienie, pomoc w nauce oraz ciekawe formy spędzania pracy. Siostry 
prowadzą wśród nich działalność resocjalizacyjną.

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI CARITAS GRODNO
Zgodnie z postanowieniami Caritas Europa przekazano 10 000 euro na 
rozwój struktur pomocowych i działalność statutową Caritas Grodno.
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STOŁóWKA DLA UBOGICH  
WE LWOWIE
Wspierając działalność charytatywną wśród 
najuboższej ludności polskiego pochodzenia, 
żyjącej na Wschodzie, Caritas Polska przekazała 
Caritas Archidiecezji Lwowskiej obrządku 
łacińskiego 300 000 zł. z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyposażenia kuchni i stołówki 
dla ubogich we Lwowie. Korzystać z niej będą 
głównie osoby samotne, starsze oraz bezdomni  
i ubodzy z całego miasta.

PANDEMIA GRYPY NA UKRAINIE
Od 30 X na Ukrainie trwała walka z pandemią 
grypy AH1N1. Na pomoc Ukraińcom przyszła 
Caritas Polska oraz diecezjalne Caritas  
(m.in. rzeszowska, przemyska, krakowska, 
tarnowska, ełcka, lubelska, zamojsko-
lubaczowska, białostocka). W ramach pomocy 
wysłano transporty zawierające antybiotyki, 
leki przeciwgrypowe, inne środki medyczne, 
niezbędne w walce z epidemią. Wśród darów 
znalazły się preparaty wzmacniające odporność 
organizmu.

Pan Aleksander Motyk, ambasador Ukrainy, 
w piśmie z dn. 24 XI dziękując Caritas Polska za 
szybką pomoc, napisał: „Wysoko doceniamy fakt, 
że Caritas Polska przejęła się problemem Ukrainy 
i pomogła nam w dość ciężkim dla nas czasie. 
Polska była pierwszym krajem, który przekazał 
wsparcie narodowi ukraińskiemu. Ponadto, nie 
mamy informacji, żeby jakikolwiek inny kraj 
zorganizował tak potężną akcję informacyjną 
na skalę krajową, jak to dokonała Caritas Polska 
wspólnie z TVP. Bardzo cenimy tak szlachetny 
gest ze strony Caritas Polska, który zaświadcza 

wysoką duchowość  ludzi, zaangażowanych  
w pomoc Ukraińcom w walce z epidemią 
ciężkiej grypy”. 

Pomoc dla mieszkańców Ukrainy była 
systematycznie organizowana w dniach od 1 do 
20 XI 2009 r.

„DLA UKRAINY” – KONCERT 
CHARYTATYWNY
15 XI w gmachu TVP odbył się charytatywny 
koncert „Dla Ukrainy”. Poprowadzili go 
Iwona Schymalla i Artur Orzech. Wystąpili 
znani polscy aktorzy i muzycy: Olga Bończyk, 
Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy wraz  
z „Mizgalski Band”, Dorota Miśkiewcz, Paweł 
Kukiz, Łukasz Zagrobelny, Marek Piekarczyk 
oraz zespoły: Berkut, Golden Life i Big Day. 

Koncert był transmitowany na żywo, 
występy artystów wzbogacono o spotkania  
z osobami zaangażowanymi w pomoc Ukrainie. 

W programie wystąpił między innymi 
o. Bruno Neuman z lwowskiej Caritas, 
który opowiedział o potrzebnej pomocy dla 
Ukraińców. Barbara Bursztynowicz, znana  
z serialu „Klan”, Zbigniew Zamachowski wraz  
z córką i Katarzyna Łaniewska, popularna 
babcia Józia z „Plebanii”, uzmysławiali 
wszystkim dlaczego warto pomagać. Szczególny 
ukraiński klimat stworzył zespół „Berkut”  
z Olsztyna, nawiązujący do muzyki sąsiadów. 
Patronat honorowy nad koncertem objął 
Prezydent RP Lech Kaczyński. W ramach 
kampanii informacyjno-medialnej na rzecz 
Ukrainy, której punktem kulminacyjnym 
był koncert w TVP, zebrano i przekazano na 
Ukrainę pomoc o łącznej wartości 510 000 zł.

PACZKI ŚWIąTECZNE DLA 
POLAKóW NA WSCHODZIE
Caritas Polska przy współpracy z Senatem RP 
kontynuowała w okresie Bożego Narodzenia 
tradycyjną akcję paczek świątecznych dla 
naszych rodaków za wschodnią granicą. 

Jej beneficjentami są ubogie osoby starsze, 
samotne, nieporadne życiowo, rodziny 
wielodzietne. Caritas przekazała artykuły 
żywnościowe, odzież, środki czystości,  
z których na miejscu zostały przygotowane 
paczki świąteczne. Odbiorcami paczek  
w poszczególnych krajach byli: Białoruś – 
dzieci z polskich parafii w diecezji Pińskiej, 
Grodzieńskiej, Mohylewskiej, a także osoby 
samotne i starsze – 3 000 paczek,
Ukraina – dzieci i młodzież z diecezji lwowskiej, 
okolic Kamieńca Podolskiego, Drohobycza, 
osoby starsze z Domu Miłosierdzia w Gródku 
Podolskim – 2 000 paczek.

Celem akcji było dotarcie do Polonii 
mieszkającej na Białorusi i Ukrainie. Jest ona 
gestem solidarności i troski o tych, którzy żyją 
w trudnej sytuacji materialnej. Zakup rzeczy, 
które znalazły się w paczkach był możliwy 
dzięki dotacji Senatu RP. 

Caritas Polska przekazała 5 000 paczek  
dla rodzin na łączną kwotę 464 126,20 zł.

AKCJA „PACZKA NA WSCHóD”
Caritas Polska wraz ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska” zorganizowały  
po raz pierwszy akcję „Paczka na Wschód”. 
Trwała ona od 1 do 7 I 2009 r. Jej celem było 
zebranie środków finansowych  
i materialnych przeznaczonych dla polskich 
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dzieci mieszkających na Wschodzie. 6 I w katedrze w Zamościu odbył się 
charytatywny koncert kolęd „Z potrzeby serc”, który poprowadziła Iwona 
Schymalla. W świątecznym, kolędowym repertuarze wystąpili Ewa Uryga, 
Janusz Szrom, Halina Frąckowiak, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska 
oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego pod batutą 
Tadeusza Wicherka, Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” i połączone 
chóry zamojskich szkół. Koncert transmitował 1 Program TVP.

Efektem przeprowadzonej akcji było przekazanie dzieciom na Litwie, 
Ukrainie i Białorusi, Kazachstanie i Rosji kilku tysięcy paczek. Do dzieci 
trafiły słodycze, przybory szkolne i żywność.

Dzięki sms-owej akcji zebrano 102 000 zł. Na konto Caritas Polska  
od darczyńców i instytucji wpłynęło 42 381 zł. „Wspólnota Polska” 
przekazała 15 000 zł, podobnie 15 000 zł przekazała Caritas Polska. Razem 
zebrano 184 381 zł.

Pozyskane środki finansowe zostały następująco wykorzystane:
■ 10 000 zł – przesłano na roczną działalność opiekuńczo-wychowawczą 
ośrodka dla dzieci ulicy w Usolu Syberyjskim 
■ 10 000 zł – przeznaczono na dofinansowanie dożywiania dzieci w kilku 
polskich przedszkolach na Litwie 
■ 15 000 zł – dofinansowano projekty pomocowe dla dzieci w polskiej 
szkole w Nowym Rozdole na Ukrainie 
■ 60 000 zł – przeznaczono na sfinansowanie paczek dla dzieci na Białorusi 
■ 10 000 zł – przeznaczono ma przygotowanie paczek dla dzieci 
w Kazachstanie 
■ 62 848 zł – przeznaczono na przygotowanie paczek dla dzieci na 
Ukrainie 

Razem: 167 848 zł

16 533 zł wykorzystano w 2009 r. na dofinansowanie placówki dla dzieci 
ulicy w Usolu Syberyjskim oraz dożywiania dzieci w Kazachstanie i na 
Litwie.

Kwota 139 288 zł pozwoliła na przygotowanie 5 971 paczek dla dzieci. 
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ZAKUP OKIEN DO DOMU 
ZAKONNEGO W BERDYCZOWIE
Caritas Polska dofinansowała kwotą 10 000 zł 
zakup okien dla Ośrodka dla dzieci i młodzieży  
w Berdyczowie, prowadzonego  
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus.

ZAKUP CZĘŚCI DO SAMOCHODU
Caritas Polska dofinansowała kwotą  
4 500 złotych zakup części do samochodu  
(tzw. busa) służącego do przewozu chorych, 
należącego do Stacji Opieki Socjalnej, 
prowadzonej przez o. o. bonifratrów  
w Drohobyczu na Ukrainie.

DOM MŁOSIERDZIA W GRóDKU
Caritas Polska od samego początku pomagała 
finansowo przy powstaniu Domu Miłosierdzia  
w Gródku. W 2009 r. na montaż windy, 
służącej osobom starszym i niepełnosprawnym, 
przeznaczono 7 000 zł.

BUDOWA CENTRUM 
CHARYTATYWNEGO W KAMIEńCU 
PODOLSKIM NA UKRAINIE
Caritas Polska kwotą 7 500 zł dofinansowała 
zakup pieca na twardym paliwie  
dla nowopowstającego Centrum Charytatywnego  
w Kamieńcu Podolskim. 

Caritas Spes z Ukrainy przekazano również 
5 073,36 zł z przeznaczeniem na działalność 
charytatywno-opiekuńczą.

BUDOWA WOLONTARIATU 
CARITAS W ROSJI
Od kilku już lat Caritas Rosja wykorzystuje 
materiały formacyjne przygotowane 
przez Caritas Polska dla PZC i SKC. Na 
tłumaczenie na język rosyjski i druk „Zeszytów 
formacyjnych dla Parafialnych Zespołów 
Caritas” przeznaczono 2 300 euro.

PARAFIE W BARZE I KAMIEńCU 
PODOLSKIM
Caritas Polska przekazała 6 010 euro na 
działalność charytatywną wspólnot  
w miejscowości Bar i Kamieńcu Podolskim. 

Zostały przeznaczone na remonty 
pomieszczeń służących do działalności 
charytatywnej oraz wsparcie rodzin ubogich.

2. Afryka

SMS DLA AFRYKI
Internauci w dniach 7-14 VI mogli włączyć 
się w akcję „Głodnych nakarmić”, której celem 
jest walka z głodem wśród dzieci w Afryce. Na 
portalach internetowych można było zapoznać 
się z sytuacją dzieci w Kamerunie, Sudanie 
i innych państwach afrykańskich. Zebrano 
11 000 zł. Zostały one przekazane siostrom 
klaretynkom pracującym w Demokratycznej 
Republice Konga. Misjonarki prowadzą  
3 ośrodki opiekuńcze dla dzieci (Ising, Kasini 
i Pay Kongila). Zebrana kwota posłuży na 
pełnowartościowe posiłki dla 71 dzieci, zakup 
lekarstw i niezbędne zabiegi medyczne.
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SIEROCINIEC W CALDWELL  
W LIBERII
Caritas Polska obejmuje kompleksową opieką  
80 sierot mieszkających w sierocińcu w Caldwell. 

Dzieci mają zapewnioną opiekę  
oraz możliwość kształcenia się. W 2009 r. 
przekazano 20 000 dolarów na wsparcie sierot.

ZAKUP LEKóW DO OŚRODKA 
MEDYCZNEGO W BURHINYI-
MULAMBI (KONGO)
Caritas Polska dofinansowała zakup lekarstw,  
zakup opon do samochodu, służącemu ośrodkowi 
do przewożenia osób oraz zakup butów dla dzieci, 
które wspierają Siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Służek N. M. P. Sytuacja w tej części Kongo jest 
dramatyczna, niespokojna. Na pomoc ubogiej 
ludności Konga przeznaczono 14 000 dolarów.

żYWNOŚć DLA DZIECI W MISJI 
KATOLICKIEJ W KONGO
Caritas Polska dofinansowała zakup żywności dla 
dzieci przebywających w Centrum Dożywiania 
Misji Katolickiej Kimwenza  
w Kongo, prowadzonej przez Zgromadzenie 
Sióstr Klaretynek. Siostry otrzymały 2 725 euro.

DOżYWIANIE SIEROT W DIECEZJI 
DOUME W KAMERUNIE
W maju ub. roku Caritas Polska na prośbę 
biskupa Jana Ozgi, ordynariusza diecezji Doume 
w Kamerunie, kwotą 15 000 euro dofinansowała 
dożywianie sierot i najuboższych dzieci  
w ośrodkach prowadzonych przez diecezję.

SPRZĘT MEDYCZNY
Caritas Polska dofinansowała zakup detektora 
tętna płodu oraz 3 par nożyczek do epizjotomii 
dla Ośrodka Zdrowia Ruiri w Meru (Kenia), 
prowadzonego przez „Fundację Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Missio”  
Zakup 2 000 zł.

LEKARSTWA DLA UBOGICH  
W PARAFII ŚW. KLEMENSA  
W KINSHASIE
Caritas Polska dofinansowała przeprowadzenie 
kursu dla analfabetów oraz zakup lekarstw dla 
ubogich w parafii św. Klemensa w Kinszasie 
(prowadzonej przez Księży Sercanów). Na 
realizację zadania przeznaczono 1 500 dolarów.

BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ  
W RUNDLU W NAMIBII
Caritas Polska pomogła w budowie studni 
głębinowej oraz systemu wodnego dla misji 
Sióstr ze Zgromadzenia Najświętszego Imienia 
Jezus w Rundlu. Na wykonanie zadania 
przeznaczono 20 000 dolarów.

OŚRODEK DLA DZIECI 
NIEDOżYWIONYCH W KESHERO-
GOMA

Siostry Pallotyni prowadzą w Keshero-
Goma (Rwanda) ośrodek zdrowia dla dzieci 
niedożywionych, głownie sierot. W 2009 
r. Caritas Polska wsparła zakup żywności, 
lekarstw oraz materiałów budowlanych na 

na prowizoryczne domki dla sierot w wysokości  
15 000 dolarów.

3. Azja

KONTYNUACJA POMOCY  
DLA POSZKODOWANYCH  
PRZEZ TSUNAMI W 2004 R.

Caritas Polska wsparła finansowo 3 041 sierot 
w Indiach i na Sri Lance, Centrum Opieki 
Dziennej i Szkoleń im. Jana Pawła II dla  
1 300 rodzin, domy dziecka dla 110 sierot. 
W ramach projektu pomocy długofalowej dla 
poszkodowanych przez tsunami, zakupiono 
narzędzia pracy dla rybaków na Sri Lance, 
łodzie z silnikami dla rybaków w regionie Jaffa 
na Sri Lance, odbudowano domy  
dla 81 rodzin w Indonezji. W sumie mamy 
ponad 4 000 beneficjentów projektów 
prowadzonych przez Caritas Polska na rzecz 
ofiar tsunami. W pierwszej fazie pomocy 
poszkodowanym dostarczono środki niezbędne 
do życia, tj. żywność, wodę pitną i odzież, 
oraz zapewniono schronienie wraz z pomocą 
medyczną i psychologiczną ponad 500 tys. 
rodzin. Odbudowano już dwa domy dziecka  
w miejscowościach Batticaloa i Lunuwila, gdzie 
obejmujemy opieką sieroty, ofiary tsunami. 

Oprócz sypialni, jadalni, kuchni, łazienek  
i świetlic do zabaw, w domach powstaną 
również pokoje do nauki i terapii. W Indiach,  
w Kadambadi wybudowano Centrum Opieki 
Dziennej i Szkoleń dla dzieci i kobiet. Centrum 
uczy rękodzieła i krawiectwa 1 300 rodzin. 

W Centrum prowadzone są zajęcia 



46

edukacyjne dla dzieci oraz poradnictwo 
psychologiczne. W Indiach, w miejscowości 
Vailankanii, Caritas oddała do użytku dom 
dziecka, który prowadzą salezjanie.  
W ramach programu „Adopcja na odległość” 
Caritas obejmuje codzienną opieką  
3 041 sierot w Indiach i na Sri Lance. 

W 2009 r. wydatkowano na pomoc dla sierot  
i poszkodowanych przez tsunami z 2004 r. kwotę 
224 212 dolarów.

KSZTAŁCENIE MŁODZIEżY  
W INDIACH
Caritas Polska wsparła kształcenie młodzieży 
prześladowanej w dystrykcie Kandhamal,  
w stanie Orissa (Indie). Zadania podjęli się 
polscy ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych 
Serc Jezusai Maryi. Na realizację zadania 
przeznaczono 5 000 euro. 

ODBUDOWA PLACóWEK 
EDUKACYJNYCH W BIRMIE
Kontynuując pomoc dla poszkodowanych przez 
cyklon Nargis, który na początku maja  
2008 spustoszył Birmę i przyniósł śmierć  
100 000 osób, a ponad milion pozostawił bez 
dachu nad głową, Caritas Polska w 2009 r. 
sfinansowała odbudowę przedszkola i szkoły  
w miejscowości Kawat. W szkole będzie się 
uczyło 108 uczniów, a do przedszkola ma 
uczęszczać 270. Jest to już 4 projekt realizowany 
wspólnie przez Caritas Polska i Caritas Szwajcaria 
dla ofiar cyklonu w Birmie. Poprzednie projekty 
to: odbudowa domów dla 350 rodzin  
w miejscowości Yangon, zakup narzędzi  

i materiałów do odbudowy domostw  
dla 100 000 osób w regionie Ma-u-bin, 
Myaungmya, Pathein and Pyapon, budowa  
4 centrów medycznych i rehabilitacyjnych  
dla ofiar cyklonu żyjących na wsi.

Caritas Polska przekazała na budowę szkół  
90 000 euro.

TRZĘSIENIE ZIEMI W CHINACH
10 VII 2009 r. zatrzęsła się ziemia  
w południowo-zachodnich Chinach. 

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się  
w rejonie miasta Guantun (pow. Yao’an).  
40 000 domów zostało całkowicie zniszczonych 
lub poważnie uszkodzonych. Caritas przekazała 
na pomoc doraźną kwotę 50 000 dolarów.

TRZĘSIENIE ZIEMI W INDONEZJI
30 IX-1 X miały miejsce dwa trzęsienia ziemi 
w Zachodniej Sumatrze (Indonezja). Wstrząsy 
o sile 7,6 stopni w skali Richtera zniszczyły 
Padang. Zawaliło się ponad 500 domów. 
Zginęło 110 osób. Trudne chwile przeżyli 
również mieszkańcy Pariman, 50 km od 
stolicy. Całe miasto zostało zniszczone. Caritas 
Polska przekazała na doraźną pomoc dla 
poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi  
w Indonezji kwotę 50 000 dolarów. 

12 X odwiedził Caritas ambasador 
Indonezji, aby osobiście podziękować Polakom 
za pomoc doraźną.



Ludzie Caritas
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VI OGóLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 
PRACOWNIKóW  
I WOLONTARIUSZY CARITAS
25 IV 2009 r. ponad 2000 pielgrzymów spotkało 
się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie Łagiewnikach na dorocznej 
Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy 
Caritas. Uroczystej Mszy św. przewodniczył  
kard. Paul Josef Cordes, przewodniczący 
Papieskiej Rady „Cor Unum”, a homilię wygłosił 
bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Komisji 
Charytatywnej KEP. Kaznodzieja przypomniał 
postać św. Faustyny Kowalskiej i wpływ objawień 
na powstanie encykliki „Dives in misericordia” 
oraz duchowości miłosierdzia, obecnej w 
nauczaniu sługi Bożego Jana Pawła II. Biskup 
przywołał również postać bł. ks. Michała Sopoćki, 
którego beatyfikacja odbyła się we wrześniu. Do 
zebranych przemówił również bp Jan Zając  
z Krakowa. Konferencję ascetyczną wygłosił  
ks. prof. Jan Machniak.

PRACOWNICY CARITAS POLSKA  
NA JASNEJ GóRZE
Pod przewodnictwem ks. Marcina Brzezińskiego, 
zastępcy dyrektora Caritas Polska, grupa 
pracowników pielgrzymowała na Jasną Górę 
w dniach 30 XI-1 XII 2009 r. W poniedziałek 
pątnicy wzięli udział w uroczystej dziękczynnej 
Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki 
Bożej. Podczas Apelu Jasnogórskiego Matce 
Najświętszej została ofiarowana jubileuszowa 
świeca Caritas. Pracownicy Caritas dziękowali  
w ten sposób Czarnej Madonnie za opiekę 
w czasie 20 lat działalności charytatywnej. 
Pielgrzymką zainicjowano uroczystości 

dwudziestu lat odrodzonej Caritas, które 
potrwają cały rok. Podczas Mszy św.  
ks. Marcin Brzeziński powiedział: „Dom Matki 
jest najważniejszym miejscem na tej ziemi, 
dlatego przychodzimy, aby przed Jej obliczem, 
dla Niej, złożyć tu hołd i dziękczynienie 
za rozpoczynający się 20. rok działalności 
odrodzonej Caritas Polska w naszej Ojczyźnie. 

Chcemy zacząć od Matki nasze świętowanie 
i dziękczynienie Bogu za wszystko, co udało 
się zdziałać, i prosić o moc z Nieba, by 
nasze działanie mogło trwać dalej. Dzisiaj 
przybywamy na Jasną Górę, aby się wsłuchać 
w to, co Matka ma nam do zlecenia. Gdzie 
są te stągwie, które trzeba napełnić; gdzie są 
ci, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego 
zainteresowania; gdzie jest rozwiązanie tych 
doczesnych problemów ludzi ubogich, chorych 
niedołężnych, sierot, kaleki ludzi samotnych”. 

SZKOLNE KOŁA CARITAS
W ubiegłym roku działały 2 292 Szkolne Koła 
Caritas, zrzeszając 48 772 dzieci i młodzieży 
oraz 3 157 opiekunów. Młodzi wolontariusze 
biorą udział w ogólnopolskich akcjach 
charytatywnych, współpracują z parafiami 
i diecezjalną Caritas. Niosą pomoc swoim 
rówieśnikom. Młodzi wykazują wiele inicjatywy 
i pomysłowości w pozyskiwaniu środków na 
swą działalność. Oprócz SKC istnieją również 
Akademickie Koła Caritas skupiające bardzo 
wielu studentów. 

W Polsce mamy 26 Kół (404 studentów). Od 
kilku lat rozwijają się Przedszkolne koła Caritas, 
dla najmłodszych i ich rodziców. Obecnie 
mamy 11 kół przedszkolnych  
(145 przedszkolaków).

CENTRA WOLONTARIATU
Przy 19 diecezjalnych Caritas działają Centra 
Wolontariatu. Skupiają one młodzież gotową 
zaangażować się w działania charytatywne 
Caritas. W 2009 roku w 24 Centrach 
Wolontariatu udzielało się 4 328 wolontariuszy.

PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS
Siłą każdej diecezjalnej Caritas są wolontariusze 
zrzeszeni w Parafialnych Zespołach Caritas. 

Na nich spoczywa ciężar organizowania 
systematycznej działalności charytatywno-
opiekuńczej w parafiach, animowanie 
wspólnoty parafialnej do dzieł miłosierdzia  
oraz udzielanie doraźnej pomocy materialnej  
i duchowej potrzebującym. Wolontariusze PZC 
spotykają się na comiesięcznych zebraniach,  
by planować akcje i formy pomocy oraz 
pogłębiać swą formację duchową i religijną.

W 2009 r. w całej Polsce w pracę 4 687 PZC 
angażowało się 45 520 wolontariuszy.

WOLONTARIAT W LICZBACH:

48 772 –  wolontariuszy SKC
  3 157 –  opiekunów SKC
     404 –  wolontariuszy AKC
     145 –  wolontariuszy  PKC
  4 328 –  wolontariuszy CW
45 520 –  wolontariuszy PZC

RAZEM: 102 326
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NAGRODA „UBI CARITAS”
Kapituła Nagrody Ubi Caritas w dn. 14 IX 2009 r. przyznała nagrodę „Ubi 
Caritas” w kategorii „świadectwo” Caritas Agacie Błądzińskiej; w kategorii 
„darczyńca” – Bogusławie i Janowi Mączkom; w kategorii „współpraca  
z Caritas” – Aleksandrze Wer.

Ponadto, Kapituła Nagrody „Ubi Caritas” przyznała wyróżnienia 
kategorii „świadectwo” Damianowi Stefańskiemu, ks. Janowi Delekcie, 
Jerzemu Strząska, s. Annie Węgrzyn oraz  Stanisławie i Apolinaremu 
Dziatko. W kategorii „darczyńca” wyróżnienia otrzymali: Ryszard 
Konstanty, Jeronimo Martins Dystrybucja – Biedronka; US Pharmacja, 
Grzegorz Cius, Radosław Wołoszyn – Firma POLPAIN-STAN Sp z o.o. 
oraz  Stanisław Rodziński. W kategorii „współpraca z Caritas” wyróżnieni 
zostali: Małgorzata i Grzegorz Łuczakowie, ARCOBALENO Sp z o.o., 
Firma TOYA Sp z o.o., Anetta Jaworska-Rutkowska oraz Alicja Jużyna.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień „Ubi Caritas” miała miejsce 
w siedzibie Diakonii, podczas uroczystości związanych z obchodami  
10. rocznicy powstania Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

LAUREACI NAGRODY „UBI CARITAS”
■ Agata Błądzińska – pracuje jako pielęgniarka z osobami terminalnie 
chorymi. Jest koordynatorką zespołu pielęgniarsko-lekarskiego. Niezwykle 
ofiarna i odpowiedzialna. Godzi swą pracę z chorymi z wychowywaniem 
pięciorga dzieci. W hospicjum domowym prowadzonym przez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej w Błoniu pracuje od 7 lat.
■ Bogusława i Jan Mączkowie – są właścicielami piekarni „Dwikozy”. Od 
17 lat wpierają Caritas Diecezji Sandomierskiej i czynnie pomagają ubogim.

Przekazują każdego miesiąca  ponad 1500 bochenków chleba. Wspierają 
finansowo diecezjalną Caritas (m.in. dofinansowując kolonie letnie,  
a także indywidualne osoby, będące w trudnej sytuacji materialnej). 

Państwo Mączkowie biorą udział w adopcji dziecka w Afryce Zatrud-
niają w swej piekarni bezrobotnych.
■ Aleksandr Wer – współpracuje z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, 
organizując pomoc dla dzieci ubogich i dysfunkcyjnych. Jako 
wolontariuszka Caritas w parafii św. Wojciecha prowadziła świetlicę 
środowiskową. Zajmuje się również organizowaniem wypoczynku letniego 
dla dzieci, organizuje festyny i okolicznościowe imprezy, pozyskuje 
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fundusze na działalność świetlicy. Prowadzi bibliotekę dla dzieci.  
Od 2001 r. jest Prezesem Akcji Katolickiej przy par. św. Wojciecha.  
Od 2007 r. kieruje biblioteką parafialną. 

UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO
Na wniosek dyrektora Caritas Polska, prof. Lech Kaczyński, prezydent RP, 
odznaczył 20 XI krzyżami zasługi 7 szczególnie zasłużonych dla sprawy 
pomocy społecznej pracowników Caritas. Podczas uroczystości  
w Pałacu Prezydenckim m.in. Paweł Wypych wręczył Tadeuszowi 
Gomułce (sosnowiecka Caritas), Katarzynie Jasińskiej (gdańska Caritas), 
Dorocie Annie Chlebek (przemyska Caritas), Ewie żak (przemyska 
Caritas), Robertowi Turadkowi (warszawsko-praska Caritas), Markowi 
Andrzejewskiemu (pracownikowi Fundacji Pro Caritate) i Dariuszowi 
Latosowi (katowicka Caritas) wysokie odznaczenia państwowe.

PROJEKT „DOOKOŁA ŚWIATA ZA POMOCNą DŁOń”
Współpracując z ZHP i Fundacją Krzysztofa Baranowskiego „Szkołą pod 
żaglami”, Caritas w Polsce włączyła się w realizację projektu mającego 
na celu promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz propagowanie 
aktywności fizycznej. 

Pomysłodawcy projektu chcą zwrócić uwagę na potrzebę niesienia 
pomocy innym. W projekcie może wziąć udział młodzież gimnazjalna. 

Pomagając przez cały rok ludziom chorym i niepełnosprawnym, młodzi 
wolontariusze mają szansę zakwalifikować się do finałowych eliminacji, 
które wyłonią uczestników rejsu oceanicznego żaglowcem „Szkoły pod 
żaglami”. 

Planowany jest rejs dwóch grup młodzieży, po 30 osób każda. Pierwsza 
grupa popłynie jesienią na Morze Karaibskie, druga wróci żaglowcem do 
Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.szkolapodzaglami.org.pl
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Działalność  
wydawnicza
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„NIOSąCY POMOC NIE SPADAJą Z NIEBA. CARITAS  
I DUCHOWOŚć”
Caritas Polska przygotowała wydanie polskie książki kard. Paula Josefa 
Cordesa „Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość”. 
Książkę wydało Wydawnictwo „Jedność” z Kielc. Ponad 5000 egzemplarzy 
trafiło do pracowników i wolontariuszy diecezjalnych Caritas.

Autor opierając się na nauczaniu Benedykta XVI, zawartym w jego 
encyklice „Deus caritas est”, przypomina, że Kościół może dać najwięcej 
ubogim i potrzebującym wsparcia wtedy, gdy dzieli się z nimi swą wiarą 
i nadzieją oraz nie ukrywa w czyim imieniu działa. Autor zwraca uwagę 
na konieczność zachowania tożsamości eklezjalnej dzieł charytatywnych 
prowadzonych w Kościele i przez Kościół. Akcentuje potrzebę formacji 
religijnej, moralnej i duchowej pracowników i wolontariuszy. Książkę 
ubogacają świadectwa miłości bliźniego, zgromadzone przez Alexandra 
Smoltczyka. Swymi doświadczeniami związanymi z służbą ubogim 
podzielili się m.in. Rosy Busingye, pracująca z chorymi na AIDS  
w slumsach Kampali, Hans Stapel, opiekujący się młodymi narkomanami 
w Brazylii oraz rodzina Antonio Calzavara, żyjąca w Kazachstanie.

Uroczysta promocja książki odbyła się na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 24 IV 2009 r. Wziął w niej udział autor,  
bp Grzegorz Balcerek, bp Marek Jędraszewski, przedstawiciele środowisk 
naukowych oraz licznie reprezentowani dyrektorzy, pracownicy  
i wolontariusze Caritas Polska i diecezjalnych Caritas.

„DLACZEGO KAPŁAN? POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI 
Z BENEDYKTEM XVI”
Staraniem Caritas Polska oraz Wydawnictwa „Jedność” z Kielc ukazała 
się kolejna książka kard. Paula Josefa Cordesa, tym razem poświęcona 
kapłaństwu. 1 X 2009 r. Caritas Polska przygotowała w siedzibie 
Konferencji Episkopatu Polski konferencję prasową, poświeconą 
prezentacji tej cennej publikacji. Wziął w niej udział osobiście sam autor,  
bp Stanisław Budzik, sekretarz KEP oraz licznie zgromadzeni kapłani, 
siostry zakonne i dziennikarze. Treść książki przybliżył prof. Stanisław 
Urbański z UKSW. Publikacja i konferencja są przyczynkiem Caritas 
Polska do obchodów Roku Kapłańskiego oraz hołdem dla tych kapłanów, 
którzy ofiarnie pełnią służbę w Caritas w Polsce.
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AKTA SYMPOZJUM
W lipcu 2009 r. Caritas Polska przygotowała 
publikację „Nic nie zastąpi miłości. Materiały 
z sympozjum naukowego, poświęconego 
duchowości Caritas”. Pozycja składa się z dwóch 
części. W pierwszej czytelnicy mogą zapoznać się  
z referatami, wygłoszonymi podczas sympozjum 
naukowego na Uniwersytecie Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, 4 X 2008 r. Testy są dostępne 
w języku, w jakim zostały zaprezentowane 
oraz w tłumaczeniu na język polski. Część 
drugą natomiast stanowią artykuły, specjalnie 
przygotowane do tej publikacji, omawiające różne 
aspekty duchowości pracowników i wolontariuszy 
Caritas.

Cenna pozycja poświęcona duchowości 
Caritas trafiła do wszystkich diecezji w Polsce  
w ilości 1 000 egzemplarzy.

„I TAK WARTO żYć”
W kwietniu 2009 r. ukazały się materiały 
wakacyjne dla wychowawców i animatorów grup 
młodzieżowych i dziecięcych „I tak warto żyć”. 

Temat wiodący materiałów nawiązuje do 
hasła roku duszpasterskiego, który zwraca uwagę 
na konieczność troski o życie we wszystkich jego 
wymiarach. Przygotowała je grupa pracowników 
i współpracowników Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej, pod kierunkiem ks. Waldemara 
Hanasa. Autorzy dzieląc się swym wieloletnim 
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć waka-
cyjnych z dziećmi i młodzieżą, przygotowali 
konspekty zajęć na trwające 10 dni turnusy 
kolonijne. 9 diecezjalnych Caritas rozprowadziło 
wśród wychowawców 1 457 egz. publikacji.

ZESZYT FORMACYJNY DLA PZC
Tradycyjnie już na początku października 
Caritas Polska opracowała zeszyt z konspektami 
spotkań comiesięcznych dla PZC. Tegoroczny 
temat „Bądźmy świadkami miłości” nawiązuje 
do problematyki, na której skupił się program 
duszpasterski Kościoła w Polsce. Autorzy 
konspektów spotkań formacyjnych (Paulina 
Rozynek, Kamila Kwasik i ks. Zbigniew 
Sobolewski) przedstawili 12 wspaniałych 
postaci świętych, którzy są świadkami miłości 
chrześcijańskiej. Od tych, którzy pełnili dzieła 
miłosierdzia, nieraz w całkowitym zapomnieniu 
o sobie, wolontariusze Caritas mogą uczyć 
się bezinteresowności i gorliwości w służbie 
ubogim i potrzebującym wsparcia.

Zeszyty formacyjne dla Parafialnych 
Zespołów Caritas trafiły do 5 751 parafii 
znajdujących się w całej Polsce.

ZESZYT FORMACYJNY DLA SKC
Kolejny rok w pracy formacyjnej SKC został 
poświęcony miłości. W przygotowanych 
materiałach na spotkania formacyjne 
młodzieży, ks. Andrzej Sochal podjął próbę 
odkrycia prawdziwego oblicza miłości, która 
będzie odbijała w sobie miłość samego Boga. 

Zeszyty formacyjne na rok 2009/2010 
mają pomóc młodzieży we wspólnych 
poszukiwaniach tego, co w życiu jest 
najważniejsze. Dlatego autor położył w nich 
duży nacisk na dyskusję.

Zeszyty formacyjne dla młodzieży na rok 
2009/2010 dotarły do młodzieży w ilości  
3 650 egz.

KONSPEKTY KATECHEZ
Zgodnie ze zwyczajem wypracowanym  
w latach ubiegłych, Caritas Polska przygotowała 
konspekty katechez dla dzieci i młodzieży 
w związku z Wigilijnym Dziełem Pomocy 
Dzieciom (wydano 8 200 egz.) oraz Jałmużną 
Wielkopostną. Autorami konspektów katechez 
o Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom są 
katecheci z diecezji kieleckiej, natomiast 
konspekty dotyczące jałmużny przygotowali  
ks. Andrzej Sochal i ks. Zbigniew Sobolewski. 

Konspekty wraz z plakatami docierają 
niemalże do wszystkich wspólnot parafialnych.

„LABORATORIA INTEGRACJI. 
LEKCJE Z DOŚWIADCZEń 
BRYTYJSKICH, 
BELGIJSKICH, KATALOńSKICH  
I PORTUGALSKICH”
W ramach projektu: „Laboratoria integracji. 
Integracja obywateli państw trzecich  
w wybranych krajach Unii Europejskiej 
w kontekście instytucjonalnym” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw 
Trzecich oraz budżetu państwa, Caritas Polska 
przygotowała publikację „Laboratoria integracji. 
Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, 
katalońskich i portugalskich”. Prezentuje ona 
wyniki analiz konkretnych dobrych praktyk  
z zakresu polityki integracyjnej stosowanych  
w Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej 
Brytanii. Realizując projekt „Laboratoria 
integracji” przyjęto, że skutecznej integracji 
cudzoziemców Polska powinna uczyć się od 
tych państw członkowskich, które mają na 
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tym polu duże osiągnięcia. Najlepszym dostępnym miernikiem tych 
osiągnięć jest Indeks Polityki Integracji Migrantów (Jan Niessen, Thomas 
Huddleston, Laura Citron, Indeks Polityki Integracji Migrantów, British 
Council i Migration Policy Group, Bruksela 2007), porównujący wiele 
wymiarów polityki integracyjnej w 28 krajach. Wytypowano państwa 
członkowskie UE o najwyższych wskazaniach. Następnie konsultując się  
z ekspertami z tych państw, dotarto do konkretnych miejscowości, gdzie  
w codziennej praktyce realizowana jest polityka integracji. Autorom 
pozycji zależało odwiedzeniu konkretnych instytucji i rozmowach  
z osobami pracującymi z migrantami. Autorzy uzupełnili wiedzę 
ekspertów w dziedzinie polityki integracyjnej i wzbogacili o doświadczenia  
i obserwacje osób posiadających duże doświadczenie praktyczne. Ważnym 
aspektem doboru miejsc, w których autorzy przyglądali się dobrym 
praktykom z bliska, była możliwość ich przekładalności na warunki 
polskie. W ten sposób przeprowadzono wizyty studyjne  
wBrukseli, Barcelonie i Mataró (Hiszpanii), Lizbonie oraz Peterborough.

WSPóŁPRACA NAUKOWA Z KUL
21 I 2009 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Caritas podpisały umowę 
o współpracy. KUL podjął się przeprowadzenia badań, ekspertyz  
i analiz takich zjawisk społecznych, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne, 
bezdomność, bezrobocie, sytuacja kobiet i dzieci. Owocem współpracy 
będzie konferencja naukowa, zaplanowana na 8 X 2010 r. w Warszawie  
oraz raport na temat zjawiska ubóstwa w Polsce i sposobach walki z nim. 
KUL zrealizuje 42 projekty badawcze.

FORUM MIGRACYJNE
60 ekspertów ds. migracji z całej Europy (m.in. z Austrii, Niemiec, 
Mołdawii, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Bułgarii i Polski) na zaproszenie 
Caritas Polska i Caritas Europa wzięło udział w 6. Forum Migracyjnym, 
które zorganizowano w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji 
Radomskiej w Turno k. Białobrzegów, w dniach 18-19 września 2009 r.

Forum po raz pierwszy miało miejsce w Polsce. Zaprezentowano 
najważniejsze kwestie i wyzwania związane z migracją zarobkową. 
Zwrócono uwagę na to, że imigranci są grupą społeczną, która najbardziej 

narażona jest na wyzysk ekonomiczny i izolację społeczną,  prowadzącą 
na drogę przestępczości. Mówiono o ochronie praw pracowników 
migrujących w Europie. Ks. prał. Erny Gillen, prezydent Caritas Europa 
wezwał do wprowadzenia płacy minimalnej we wszystkich krajach UE, 
w celu wprowadzenia sprawiedliwości społecznej. W Forum uczestniczył 
także William Somerville z Migration Policy Instytute w Waszyngtonie. 

Zauważył, że globalny kryzys gospodarczy najbardziej uderza  
w migrantów. W społeczeństwach wzrastają ksenofobiczne reakcje 
związane z konkurencją na rynku pracy i mniejszą ilością miejsc pracy. 

Stwierdził też, że w społeczeństwach europejskich odczuwa się wzrost 
przestępstw na tle rasowym i religijnym.

SZKOLENIE NOWYCH PRACOWNIKóW CARITAS
23-25 X 2009 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej  
w Porszewicach odbyło się szkolenie dla pracowników diecezjalnych 
Caritas, którzy niedawno rozpoczęli pracę. Wzięło w nich udział  
30 osób z archidiecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, poznańskiej, 
zielonogórsko-gorzowskiej, przemyskiej, szczecińsko-kamieńskiej 
i łomżyńskiej. W trakcie szkolenia odbyły się wykłady, prezentacje 
multimedialne oraz warsztaty. Nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę 
i Mszę św. Uczestnicy szkolenia pogłębili swą wiedzę (historia Caritas, 
zjawisko ubóstwa w Polsce, wykluczenie społeczne, bezradność, sposoby 
udzielania pomocy) oraz mieli okazję do wymiany doświadczeń  
z dotychczasowej pracy. Dużo miejsca poświęcono formacji duchowej  
i religijnej pracowników Caritas. Zajęcia prowadzili: p. Paulina Rozynek 
oraz ks. Zbigniew Sobolewski.

SZKOLENIE W PARYżU
Podczas Zgromadzenia przedstawicieli Caritas Europa, które miało 
miejsce w dniach 17-18 XI w Paryżu, ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz 
Caritas Polska, wygłosił referat oraz poprowadził zajęcia warsztatowe, 
poświęcone oczekiwaniom diecezjalnych Caritas wobec Caritas narodowej. 
Przedstawiciel Caritas w Polsce podkreślił konieczność troski o formację 
religijno-moralną pracowników i wolontariuszy tak, by mieli oni 
świadomość, iż ich praca charytatywna i pomocowa jest świadectwem 
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chrześcijańskiej miłości bliźniego. Podczas 
warsztatów głos zabierali zarówno przedstawiciele 
Caritas z Europy Zachodniej, 
jak i Południowo-Wschodniej. Były one 
doskonałym forum wymiany doświadczeń oraz 
wzajemnego ubogacenia się.

SZKOLENIE KOORDYNATORóW 
PROGRAMU PEAD
W Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym  
w Warszawie w dniach 23-25 XI 2009 r. miało 
miejsce spotkanie szkoleniowe diecezjalnych 
koordynatorów Programu PEAD. Wzięło w nim 
udział 52 osoby. Tematyka szkolenia obejmowała 
zagadnienia praktyczne dotyczące realizacji 
programu oraz współpracy z placówkami 
biorącymi udział w programie. Przedstawiono 
kryteria przyznawania pomocy żywnościowej 
oraz przybliżono zasady obsługi programu 
komputerowego i sprawozdawczości.

KWARTALNIK „CARITAS”
W 2009 r. ukazały się 4 numery kwartalnika 
„Caritas”, prezentujące działalność charytatywną 
Caritas Polska i diecezjalnych Caritas. Kwartalnik 
dociera do 1 125 Placówek Caritas w Polsce  
i do 7 484 Parafialnych Zespołów Caritas. Trafia 
również do seminariów duchownych, bibliotek, 
placówek Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech 
i Szwajcarii. Czasopismo ma także swoich 
wiernych prywatnych prenumeratorów.

WIĘCEJ INFORMACJI: kwartalnik@caritas.pl
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PROJEKT POMOCY DLA KOBIET  
W NIEMCZECH
16 I 2009 r. gościła w Caritas Polska delegacja 
Caritas Paderborn i Olpe z Niemiec. Celem 
wizyty roboczej było wypracowanie założeń 
współpracy z Caritas w Polsce i przygotowanie 
projektu pilotażowego, dotyczącego pomocy 
psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej dla 
Polek pracujących w Niemczech, jako gospodynie 
domowe bądź opiekunki dzieci i osób starszych. 
W programie wzięło udział 8 diecezjalnych 
Caritas z Polski.

20 IV gościła w Paderborn z trzydniową 
wizytą studyjną delegacja dyrektorów 
diecezjalnych Caritas. 29 VII została podpisana  
w siedzibie Caritas Paderborn umowa  
o współpracy.

PODZIĘKOWANIA KEP  
DLA CARITAS W POLSCE
W komunikacie z 347. zebrania plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 
w dniach 10-11 III 2009 r. w Warszawie, znalazły 
się słowa uznania dla Caritas oraz zachęty do 
przekazywania 1% podatku dochodowego 
organizacjom pożytku publicznego. Czytamy  
w nim: „Biskupi dziękują Caritas  
oraz wszystkim innym kościelnym organizacjom 
charytatywnym za ich codzienną troskę o ubogich 
i potrzebujących pomocy. Dzięki ofiarności 
wiernych, Caritas mogła przyjść z pomocą 
ofiarom klęsk żywiołowych, które dotknęły 
niektóre regiony naszego kraju  
oraz ofiarom konfliktów zbrojnych i kataklizmów 
w Afryce, Gruzji i Strefie Gazy. Jest to 
świadectwem chrześcijańskiej miłości bliźniego 
oraz „wyobraźni miłosierdzia”, którą starał się 

rozbudzić swoim nauczaniem sługa Boży Jan 
Paweł II. Pasterze Kościoła zachęcają wiernych 
do przekazywania 1% podatku dochodowego na 
rzecz Caritas Polska, diecezjalnych Caritas lub 
innych organizacji pożytku publicznego, które 
pełnią ofiarną służbę człowiekowi. Skorzystanie 
z możliwości przekazania 1% podatku 
dochodowego organizacjom charytatywnym 
jest znakiem odpowiedzialności społecznej  
i troski o bliźnich”.

RAZEM DLA DZIECI
10 VI w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
odbyła się konferencja zorganizowana przez 
Biuro Doradców, Ekspertyz i Opinii Kancelarii 
Prezydenta RP, a poświęcona dzieciom. 
Patronat nad konferencją objęła p. Maria 

Kaczyńska, małżonka prezydenta RP. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych niosący pomoc dzieciom 
chorym, niepełnosprawnym i ubogim. Caritas 
Polska reprezentowali na niej o. Zdzisław 
Świniarski, zastępca dyrektora, ks. Sobolewski, 
sekretarz oraz ks. Kruczyński, dyrektor Caritas 
Diecezji Ełckiej. Ks. Kruczyński zwrócił uwagę 
na anomalię, jaką jest odbieranie ubogim 
rodzinom dzieci po to, by umieścić je  
w domach dziecka. Zaproponował, aby 
stworzyć regulacje prawne, pozwalające na 
finansowe wsparcie rodzin. O. Świniarski mówił  
o programie „Skrzydła”, zwracając uwagę 
na rolę edukacji i konieczności zapewnienia 
wszystkim dzieciom równego startu 
w przyszłość. Ks. Zbigniew Sobolewski 
mówił o konieczności zbudowania w Polsce 
długoterminowej polityki wspierania rodziny. 
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WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO
W słoneczny poranek 30 VI 2009 r. miała miejsce uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego i poświęcenia budowy Centrum Charytatywno-
Edukacyjnego Caritas Polska przy ul. Okopowej 55 w Warszawie.  
W uroczystości wzięli udział hierarchowie: abp Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski, bp Stanisław Budzik, sekretarz KEP,  
bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP  
oraz dyrektorzy, pracownicy Caritas Polska, a także zaproszeni goście. 
Kamień węgielny pochodzi z Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 
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ZMIANY PERSONALNE W CARITAS 
POLSKA
Na 348. zebraniu plenarnym KEP w Łomży 
biskupi dokonali zmiany na stanowisku zastępcy 
dyrektora Caritas Polska. Od 1 VII 2009 r.  
o. Zdzisława Świniarskiego SSCC zastąpił  
ks. dr Marcin Brzeziński, kapłan archidiecezji 
warszawskiej. Nowy zastępca dyrektora pracował 
przez wiele lat jako dyrektor „Radia Józef ”  
w Warszawie.

PODZIĘKOWANIE DLA 
NIEMIECKIEJ CARITAS
21 VII w obecności ok. 80 delegatów Caritas 
Diecezji Essen, zebranych w Getrudissaal  
w Essener City, ks. Arnold Drechsler, dyrektor 
Caritas Diecezji Opolskiej, podziękował  
w imieniu Caritas w Polsce za pomoc niemieckiej 
Caritas dla Kościoła w Polsce w okresie stanu 
wojennego i na przełomie lat osiemdziesiątych. 
Wartość pomocy niemieckiej Caritas dla Polski 
w latach 1981-1988 wyniosła 200 mln marek. 
Konwoje z pomocą humanitarną ratowały przed 
biedą społeczeństwo polskie, ale także wspierały 
ruch opozycyjny i solidarnościowy szukający 
wsparcia w Kościele. W zamyśle ofiarodawców 
pomoc miała leczyć bolesne rany historii obydwu 
narodów i sprzyjać dziełu pojednania. Na znak 
wdzięczności przekazano dwie duże świece  
z logo Caritas oraz znakiem Solidarności. Jedną 
otrzymał obecny na spotkaniu biskup Franz 
Vorrath, przewodniczący Caritas w diecezji Essen, 
a drugą Rudi Löffelsend, kierujący pomocą dla 
Polski od 1980 r. W laudacji ks. Arnold Drechsler 
przywołał sylwetki dwóch wielkich przyjaciół 
Polski z Zagłębia Ruhry: ks. kard. Franza 

Hengsbacha z Essen oraz ks. prał. Günthera 
Berghausa.

KS. PRAŁ GEORGE HüSLER
Na wniosek Caritas Polska, ks. prał dr George 
Hüssler, długoletni prezydent niemieckiego 
związku Caritas, otrzymał wysokie odznaczenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 10 VI 2009 r.  
w Akademii Caritas Niemiec we Freiburgu,  
p. Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP  
w Monachium w imieniu Prezydenta RP, 
wręczyła księdzu Krzyż Komandorski Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej. Odznaczenie 
przyznano za organizowanie pomocy dla Polski, 
zwłaszcza w okresie stanu wojennego.
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I. WPŁYWY CARITAS W POLSCE

1. WPŁYWY FINANSOWE CARITAS POLSKA

■ Kancelaria Senatu RP (paczki dla Polaków Wschodzie)                    432 127,00 zł 
■ KancelariA Senatu RP (kolonie dla dzieci polonijnych)                 2 800 000,00 zł
■ MSWiA (Pomoc Migrantom i Uchodźcom)                                       989 284,77 zł
■ Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich   196 752,16
■ Agencja Rynku Rolnego (żywności dla najuboższej ludności)         977 624,74 zł
■ PFRON; Ośrodki Informacji dla osób niepełnosprawnych              474 998,74 zł
■ PFRON; Niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy                 3 696 801,88 zł

Razem:                                                                                                     9 567 589,29 zł

ZBIÓRKI CARITAS
■ Składka Caritas                                                                                           49 274,00 zł
■ Kamieniec Podolski                                                                                     5 000,00 zł
■ Pożar w Kamieniu Pomorskim                                                              137 509,04 zł
■ Trzęsienie ziemi we Włoszech                                                            1 016 151,65 zł
■ Powódź na południu Polski                                                                3 746 724,28 zł
■ Powódź na Ukrainie                                                                                  54 500,00 zł
■ Pomoc dla Birmy                                                                                         9 504,00 zł
■ Leczenie Oksany                                                                                        19 962,00 zł
■ Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom                                                      102 971,20 zł
■ Pomoc dla Gruzji                                                                                       54 500,00 zł
■ Trąba powietrzna                                                                                       87 330,00 zł
■ Wpływy ze zbiórek kościelnych (inne)                                                        840,00 zł

Razem:                                                                                                     5 284 266,17 zł

DARCZYŃCY INDYWIDUALNI:
■ Osoby fizyczne                                                                                          5 159 047,01 zł
■ Pozostałe                                                                                                          69 623,94 zł

Razem                                                                                                           5 228 670,95 zł

DARCZYńCY INSTYTUCJONALNI
■ Osoby prawne                                                                                       3 529 909,94 zł
■ Wpływy z sms-a charytatywnego                                                       3 752 505,34 zł

Razem:                                                                                                     7 282 415,28 zł

OGRANIZACJE CHARYTATYWNE
■ Fundacja PGNiG im. I. Łukaszewicza                                                441 000,00 zł
■ Stowarzyszenie Blogomedia24.pl                                                               5 072,00 zł
■ Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego a Paolo                             1 000,00 zł
■ Inne organizacje                                                                                           1 632,00 zł
■ Inne organizacje kościelne                                                                  1 423 241,20 zł

Razem:                                                                                                         1 871 945,20 zł

1% PODATKU DOCHODOWEGO                                                 2 586 744,42 zł

ZAGRANICA
■ Caritas Internationalis                                                                               67 225,48 zł
■ Renovabis                                                                                                  411 150,00 zł 

Razem:                                                                                                            478 375,48 zł

Razem wpływy finansowe Caritas Polska     32 300 006,79 zł

2. WPŁYWY MATERIALNE CARITAS POLSKA 

■ Lekarstwa i inne artykuły                                                                 12 554 053,65 zł
■ żywność z PEAD                                                                              119 941 255,90 zł

Razem:                                                                                                     132 495 309,55 zł

Razem wpływy finansowe i rzeczowe           164 795 316,34 zł
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3. WYDATKI MATERIALNE CARITAS POLSKA  
NA PROJEKTY KRAJOWE

■ Wydatki materialne PEAD                                                              119 941 255,90 zł
■ Wydatki materialne krajowe                                                              14 170 132,21zł

Razem:                                                                                                 134 111 388,11 zł

4. WYDATKI MATERIALNE CARITAS POLSKA  
NA PROJEKTY ZAGRANICZNE

■ Europa                                                                                                       784 274,20 zł
■ Afryka                                                                                                        198 326,05 zł
■ Azja                                                                                                            256 110,78 zł

Razem                                                                                                           1 238 711,03 zł

Razem wydatki finansowe i materialne na projekty 
zagraniczne                                                               6 047 902,64 zł

5. RAZEM WYDATKI CARITAS POLSKA NA PROJEKTY 
KRAJOWE I ZAGRANICZNE

■ Wydatki zagraniczne                                                                            6 047 902,64 zł
■ Wydatki krajowe                                                                               155 553 401,88 zł

Razem:                                                                                                 161 601 304,52 zł

6. WYDATKI DIECEZJALNYCH CARITAS

■ Wydatki finansowe diecezjalnych Caritas                                     229 584 483,99 zł
■ Wydatki materialne diecezjalnych Caritas:                                     44 614 195,92 zł
Razem:                                                                                                     274 198 679,91 zł

Wpływy diecezjalnych Caritas                                                          276 786 379,60 zł
Wydatki diecezjalnych Caritas                                                         274 198 679,91 zł

3 WPŁYWY DIECEZJALNYCH CARITAS

■ Wpływy finansowe                                                                           232 091 518,00 zł
■ Wpływy materialne                                                                             44 694 861,57 
zł 

Razem:                                                                                                 276 786 379,60 zł
             

II. WYDATKI CARITAS W POLSCE 
NA PROJEKTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

1. WYDATKI FINANSOWE CARITAS POLSKA NA 
PROJEKTY KRAJOWE WEDŁUG OBSZARÓW DZIAŁANIA

■ Dziecko i rodzina                                                                                 6 309 094,76 zł
■ Niepełnosprawni                                                                                   3 846 374,43 zł
■ Leczenie dzieci                                                                                         288 862,94 zł
■ Seniorzy i chorzy                                                                                      305 423,99 zł
■ Bezdomni                                                                                                    60 594,64 zł
■ Migranci i uchodźcy                                                                             1 206 040,63 zł
■ Ofiary kataklizmów naturalnych i wypadków                                  3 661 162,35 zł
■ Ofiary wojen                                                                                            231 757,66 zł
■ Budowa wolontariatu Caritas                                                                   85 575,48 zł
■ Działania promocyjne akcji i i dzieł  miłosierdzia                              435 541,11 zł
■ Budowa Centrum Charytatywno-Edukacyjnego                             5 011 585,78 zł

Razem:                                                                                                   21 442 013,77 zł

2. WYDATKI FINANSOWE CARITAS POLSKA  
NA PROJEKTY ZAGRANICZNE

■ Europa                                                                                                    1 766 103,22 zł
■ Azja                                                                                                         2 569 862,03 zł
■ Afryka                                                                                                        473 226,36 zł

Razem                                                                                                           4 809 191,61 zł





67

OSOBY PRAWNE UDZIELAJąCE POMOCY  
RZECZOWEJ I FINANSOWEJ:

Darowizny finansowe pow. 15 tys. zł:

■ Agencja Rynku Rolnego
■ Carrefour Polska Spółka z o.o.
■ Clematis – Szkółka Pojemnikowa, Sz. Marczyński, w. Piotrowski
■ Czens Stanisław
■ Dioezese Wurzburg 
■ Falkiewicz Paweł
■ Fido Małgorzata
■ Fundacja PGNiG im. I. Łukaszewicza
■ Grupa Lotos S.A.
■ Hojka Jerzy
■ Jakubowski Krzysztof - Baterex
■ Kowalik Ryszard
■ Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Sopot
■ Kancelaria Prezydenta RP Biuro Finansowe
■ Kancelaria Senatu
■ Ministerstwo Edukacji Narodowej
■ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
■ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
■ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
■ Modzelewska Irena
■ Opolski Jan
■ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
■ Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stelc-
zyka, Gdynia
■ Ks. Welenc Stanisław

DAROWIZNY RZECZOWE (Z WARTOŚCIą  
LUB BEZ WARTOŚCI):

■ Adidas Poland Sp. z o.o.
■ AMW Nawrot Spółka Jawna
■ BALTON Sp. z o.o.
■ Bielskie Zakłady Obuwia “BEFADO”
■ BISON Niestandardowy Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty
■ Caritas Schweiz
■ Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe “BOSS” Sp.z o.o.
Eurocash SA
■ Fundacja Historia i Kultura
■ Fundacja „Pomóżmy Marzeniom”
■ Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
■ Hurtofarm
■ Komtur Polska Sp. z o.o.
■ Lubella S.A.
■ Miasto Siedlce
■ Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
■ Polpharma S.A.
■ Pomoc Kościołowi w Potrzebie
■ PWH Siedmiogród Sp. z o.o.
■ Skamex Company Ltd Sp. z o.o.
■ The Lorenz Bahlsen Snac-World
■ Turisdis Sp. z o.o.
■ Urząd Miejski w Gdańsku
■ US Pharmacia Sp. z o.o.
■ Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
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C A R I T A S  P O L S K A

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA

Tel. (022) 334 85 00; fax: (022) 334 8558
e-mail: caritaspolska@caritas.pl

POMAGAMY RAZEM 
OD 20 LAT

Nic nie zastąpi miłości
BENEDYKT XVI

www.caritas.pl

Caritas Polska KRS: 0000198645

PRZEKAZUJĄC

podatku organizacji, której ufasz od lat

POMOŻESZ
350 000 ubogim dzieciom 

i 2 milionom potrzebujących 
- bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, 

samotnym matkom, sierotom, rodzinom wielodzietnym, 
bezrobotnym i uchodźcom.

ABOUT CARITAS
Caritas Poland is a charitable institution of the 
Conference of the Polish Episcopate. It was 
reactivated in 1989 (as a result of a law passed 
on May 17, 1989 about the relation of the state 
towards the Catholic Church). Caritas received 
the status of a charitable organization in 2004, 
hence people can donate 1% of their income tax 
to Caritas. 

Caritas in Poland provides charitable work 
and welfare in the tradition of Caritas before 
1950. It has a legal personality and operates  
on the basis of  the Church and state law regula-
tions. Caritas Poland coordinates the work  
of 44 diocesan and archidiocesan Caritas in 
Poland. It represents the biggest nongovern-
mental organization in Poland that helps people 
in need. Caritas actively cooperates with Caritas 
Internationalis and Caritas Europe in the inter-
national arena. It comes to the unemployed, the 
homeless, the sick, the handicapped, the elders, 
the orphans, and children from poor families,  
as well as migrants and refugees with short-
term and long-term aid, both material  
and financial. Moreover, Caritas provides people 
touched by war, calamities and natural disasters 
with humanitarian aid.

People of Caritas

There are approximately 45 530 Caritas 
Parish Group volunteers and 48 772 students 
associated with Caritas School Circles, and both 
groups are heavily involved in charitable activi-
ties. In addition, 4 328 people work for Dioc-
esan Volunteer Centers. They organize food, 
clothing and footwear collections 
for the poor. They also visit the sick and the 
lonely at their houses and hospitals. They help 
children and the youth not only in common 
rooms, but also rehabilitative institutions.

Charitable activities

The beginning of Caritas in Poland is mainly 
connected with the distribution of material 
goods received from foreign countries. How-
ever, it changed its strategy quickly and started 
to charitably distribute goods coming from 
individual people and institutions. Caritas 
formed many professional welfare institutions 
including: Caritas Welfare Stations, rehabilita-
tion centers, Social Aid Houses, Single Mother’s 
Houses, canteens for the poor, common rooms 
for children and the aged opened during a day, 
Therapeutic and Welfare Institutions, Social 
Integration Centers and Offices for the Activiza-
tion of Unemployed. Caritas in Poland estab-
lished a dozen aid programmes, both domestic 
and foreign, in the first 19 years of it’s existence. 
The total value of aid provided by Caritas in 
Poland as well as abroad amounted  
161 601 304,52 PLN last year.

One of the biggest annual actions is the 
Christmas Eve Aid Programme for Children. 
Also, thanks to this programme over 49, 078 
children and young people can take part in 
summer camps and 5, 215 in winter camps.

Part of the finance coming from the distribution 
of Caritas Christmas Eve candles is allocated to 
feed 100 thousand children at schools as well as 
fund the working of 170 SOCIO-THERAPEU-
TIC and 472 parish common rooms. Thus,  
it helps 24, 633 children and teens.

‘Lent Charity’ represents another action that 
is of particular importance. Last year alone, 
Lent Charity made it possible to fund  
the treatment and rehabilitation of 5, 720 
children and 17, 427 adults. Caritas helped to 
buy both necessary medicines and medical and 
rehabilitative equipment. It also financed the 
stay at rehabilitative periods.

A Program “The Wings” is directed to chil-
dren as well. Its main aim is to finance and give 
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material support to the 3, 000 poorest children in Poland in order to help 
them to gain proper education. Thanks to various subsistence allowances 
they are able to continue the educational process.

Caritas in Poland helps 6, 838 homeless people by securing a roof over 
their heads and feeds 23, 800 elderly and lonely people within the confines 
of ‘A Slice of Bread” Action. Caritas has distributed food surpluses among 
the poor of PEAD for several years.  Every year 1, 775 746 people receive 
aid in the form of food packages. Moreover, 114, 783 people can consume 
warm meals prepared at Caritas institutions.

Caritas Poland supports victims of calamities and disasters by organ-
izing immediate help. It provides the furthest parts of the world touched 
by war, ethnic conflicts, natural disasters, epidemics (Africa, Asia, Latin 
America) with humanitarian aid.

It constitutes a sign of hope for the poorest and those excluded from 
society in Africa, India, Indonesia, Sri Lanca, Gauze Zone, Georgia, Af-
ghanistan and Iraq. It also helps people in Belarus, Lithuania, Russia and 
Kazakhstan.

Caritas has Church and society’s confidence, which is shown by the 
number of people involved in it. Its employees and volunteers are moti-
vated by biblical love and guided by a spirit of service and christian mercy. 

They are grateful to God for being needed and pray for the rise  
in a number of people eager to help others with devotion and imitate 
Christ who “went about doing good, and healing all that were oppressed  
of the devil; for God was with him”.

Aid in numbers

The monetary donations to Caritas Poland amounted 32 300 006,79 PLN 
in 2009. In addition, donations in goods are valued at 132 495 309,55 PLN 
(including food from PEAD-119 941 255,90 PLN).

Diocesan Caritas administered 232 091 518,00 PLN and material goods 
worth 44 694 861,57 PLN.

Caritas Poland got 2 586 744,42 PLN from 1% of income tax in 2009, 
and diocesan Caritas got 10 853 830, 65 PLN. Caritas helps the weakest 
social groups in Poland thanks to 1% income tax as well as to subsidies 
donated by individuals and institutions. Caritas Poland allocated 

161 601 304,52 PLN to humanitarian and charitable activities and Dio-
cesan Caritas –  274 198 679,91 PLN. The poor in Poland and Asia, Africa 
and Eastern Europe received charitable aid.
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DANE TELEADRESOWE  
   CARITAS POLSKA

■ Konto bankowe PLN: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
    Bank Millennium S.A.
    al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
    SWIFT: BIGBPLPW

    PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
    Bank PKO BP S.A.
    ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
    SWIFT: BPKOPLPW

■ Konto bankowe EUR: PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677
    Bank Millennium S.A.
    al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
    SWIFT: BIGBPLPW

■ Konto bankowe USD: PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212
    Bank Millennium S.A.
    al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
    SWIFT: BIGBPLPW

■ Konto bankowe GBP:  PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236
    Bank Millennium S.A.
    al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
    SWIFT: BIGBPLPW

ADRES: ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9 
  01-015 Warszawa

TELEFON: +48 22 3348500
  +48 22 3348585

FAX: +48 22 3348558

E-MAIL: caritaspolska@caritas.pl

REGON: 012064143
NIP:  527-10-06-655
KRS: 0000198645
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PRENUMERATA 
KWARTALNIKA „CARITAS”

Bardzo serdecznie zachęcamy do prenumeraty 
kwatalnika „Caritas”. Można ją rozpocząć  
w każdym czasie, na minimum 4 wydania. Koszt 
prenumeraty rocznej (cztery egzemplarze łącznie  
z przesyłką) wynosi 25 zł.
Prenumeratę można opłacić przelewem, wpisując 
w rubrykę „nazwa zleceniodawcy” dokładny adres 
prenumeratora.
Można również wpłacać ją bezpośrednio na konto 
Fundacji „Pro Caritate”z dopiskiem „Kwartalnik 
prenumerata”. Więcej informacji pod adresem e-mail: 
kwartalnik@caritas.pl. Zapraszamy!
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Koniecznie zobacz także naszą stronę internetową!

www.caritas.pl



CARITAS POLSKA
ul. Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa


