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Rok 2015, rok jubileuszu 25-lecia Caritas w Polsce, mimo iż był wyjątkowy – był tak jak każdy rok czasem wsłuchiwania się w ludzkie potrzeby i wychodzenia im naprzeciw. W roku tym doszło do katastrofalnego trzęsienia ziemi w Nepalu, dokąd podążyliśmy z pomocą. Był to także rok konfliktu na wschodniej Ukrainie oraz wojny syryjsko-irackiej, która popychała fale uchodźców do ucieczki do Libanu, Jordanii,
Turcji oraz Europy. Cały czas w Polsce trwała codzienna posługa na wszelkich polach ludzkiej biedy i potrzeb, świadczona przez Caritas diecezjalne, przy wsparciu organizacyjnym i promocyjnym Caritas Polska.
Na świątecznych stołach Polaków zapłonęła jak zawsze świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, do
licznych domów trafiły skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, dzieci wzięły udział w wakacjach Caritas, otrzymały też szkolne wyprawki oraz stypendia i posiłki. Do wypożyczalni Caritas trafiły kolejne partie sprzętu
medycznego dla osób chorych i starszych. Osoby bezdomne otrzymały ciepłe ubrania i opłatek przed Bożym Narodzeniem. Zbiórki żywności pomogły wielu osobom przetrwać trudny czas a migranci i uchodźcy
otrzymali wsparcie. Poza codzienną wytężoną pracą na rzecz bliźniego, świętowaliśmy 25 lat działalności
Caritas w Polsce. Caritas Polska oraz liczne Caritas Diecezjalne podsumowały czas swojej posługi charytatywnej w różnych obszarach ludzkich potrzeb. Caritas to z jednej strony rzesza wolontariuszy, z drugiej
specjalistyczne kadry ośrodków, z trzeciej zaś i najważniejszej – to ludzie, którzy nieustannie otrzymują
pomoc. Rok Caritas był rokiem spotkania wszystkich tych grup. W każdym miesiącu Roku Caritas dotykaliśmy wraz z Caritas Diecezjalnymi kolejnych tematów ludzkich dramatów i jednoczesnego zaangażowania Caritas w ich rozwiązywanie. Darczyńcom dziękujemy za dar serca i okazane zaufanie.

Ks. dr Marian Subocz
Dyrektor Caritas Polska
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O. dr Hubert Matusiewicz OH
zastępca Dyrektora

Akcje i kampanie ogólnopolskie

Ks. Marek Dec
zastępca Dyrektora
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Rok 2015 był Rokiem Caritas – czyli rokiem spojrzenia na 25 lat posługi charytatywnej Caritas w Polsce. Honorowy Patronat
nad Rokiem Caritas objął Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej. W komitecie honorowym
obchodów jubileuszu zasiedli: ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski, Marek
Michalak – Rzecznik Praw Dziecka oraz Mi-

chel Roy – Sekretarz Generalny Caritas Internationalis. W każdym miesiącu tego roku poprzez różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, pikniki, sympozja omawiana była jedna
z dziedzin codziennej posługi Caritas. Spotykaliśmy się z tematem osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych, uchodźców i migrantów, rodzin potrzebujących wsparcia czy
dzieci z ubogich rodzin. Centralnym punktem
Roku Caritas była międzynarodowa konferencja „Rodzina troską Caritas”, którą zaszczycili
swoja obecnością: Michel Roy, Sekretarz Generalny Caritas Internationalis, Ks. prał. Giampietro Dal Toso, sekretarz Papieskiej Rady COR
UNUM, Jorge Nuño Mayer, Sekretarz Generalny Caritas Europa, Władysław Kosiniak-Kamysz,
Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pascal alKateb, dyrektor generalny Caritas Syria oraz ks.
Paul Karam, dyrektor Caritas Liban. Kulminacją obchodów była uroczysta gala Ubi Caritas,
podczas której jubileuszowe medale otrzymały osoby najbardziej zasłużone dla posługi charytatywnej Caritas w Polsce. Specjalne medale
jubileuszowe otrzymali też byli dyrektorzy Caritas w całej Polsce.

Rok Caritas
4
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Gala Ubi Caritas
W dniu 10 października 2015 r. w Teatrze
Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta,
ekumeniczna gala Ubi Caritas, podczas której
wspominano historię ćwierćwiecza działań Caritas na rzecz pomocy osobom potrzebującym
w Polsce i za granicą.

5
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Podczas gali wręczone zostały nagrody
Ubi Caritas. Z racji Roku Jubileuszowego statuetki świętej siostry Faustyny Kowalskiej otrzymały 34 osoby szczególnie zasłużone dla posługi charytatywnej w Caritas Diecezjalnych.

rok caritas

Specjalne nagrody dyrektora Caritas Polska za
promowanie miłosierdzia we współpracy z Caritas otrzymali: Gość Niedzielny, Niedziela, Katolicka Agencja Informacyjna i Stanisław Karnacewicz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej.
Na gali obecni byli przedstawiciele Caritas Diecezjalnych, przyjaciele z bratnich organizacji, prawosławnej Eleos i ewangelickiej
Diakonii oraz liczni przyjaciele i współpracownicy Caritas – reprezentanci instytucji kościelnych i państwowych, polskich i zagranicznych.
Uroczystość poprowadził redaktor TVP
Krzysztof Ziemiec. Podczas Gali nie zabrakło
wspomnień z początku działalności Caritas
Polska, a także krótkiej prezentacji szerokiego wachlarza działań, które podejmują Caritas Polska i Caritas diecezjalne.
W kulminacyjnym momencie 25 świeczek
na uroczystym torcie urodzinowym zdmuchiwali wszyscy zgromadzeni na sali dyrektorzy
Caritas Diecezjalnych i Caritas Polska. Galę
zwieńczył koncert Natalii Niemen.
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Akcje i kampanie ogólnopolskie
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gsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.
Ponad 2 mln charytatywnych świec, przeznaczonych na wigilijne stoły Polaków, poprzez
Caritas diecezjalne i parafialne rozprowadzonych zostało w parafiach w całej Polsce. Środki
uzyskane w ten sposób przeznaczone zostały
na wakacje, wyprawki szkolne oraz dożywianie dla wielu tysięcy dzieci z ubogich rodzin.
Kampania informacyjna dotycząca akcji prowadzona była w Telewizji Polskiej, Polskim
Radiu, w tygodniku Gość Niedzielny, tygodniku Niedziela oraz poprzez portale www.deon.
pl i www.stacja7.pl
1% Ile kosztuje życie

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY
DZIECIOM
W roku 2015 odbyła się XXII edycja akcji
pod hasłem „Głodni Miłosierdzia”. Ta najstarsza akcja Caritas w Polsce organizowana jest
wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Au-
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Kampania „Ile kosztuje życie?” 1% podatku dochodowego dla Caritas Polska. W 2015 r.
Caritas Polska otrzymała od podatników kwotę 1 332 571,84 zł. Od początku kampanii pozyskane środki przeznaczane są dla osób chorych przewlekle i terminalnie oraz dla niepełnosprawnych i seniorów. Celem kampanii jest
podniesienie standardów ich opieki i polepszenie jakości ich życia. Łącznie w latach 2011
– 2015 z 1% od podatników (z lat 2010-2014)

Akcje i kampanie ogólnopolskie

zakupiliśmy: 4271 łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, 736 koncentratorów tlenu oraz 336 ssaków
medycznych za kwotę 11 mln 817 tys zł. Sprzęt ten
jest dostępny w 134 wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas diecezjalne w Polsce, które dysponują także podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami i chodzikami.
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JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

WIELKANOCNE DZIEŁO
CARITAS

Jałmużna Wielkopostna to akcja ekumeniczna prowadzona przez katolicką Caritas
wspólnie z prawosławną Eleos i ewangelicką
Diakonią. Poprzez parafie w całej Polsce rozprowadzane są skarbonki, do których dzieci
i młodzież wraz z rodzicami odkładają równowartość finansową drobnych przyjemności, których pozbawiają się w Wielkim Poście.
W Roku 2015 akcja prowadzona była pod
hasłem: „Wiara i miłosierdzie”. Caritas Polska
przygotowała 746 300 skarbonek wielkopostnych, które rozprowadziły Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne Koła Caritas. Zebrane
środki wykorzystane zostały w celu pomocy
osobom starszym i chorym na terenie parafii oraz diecezji.
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W piątą niedzielę Wielkiego Postu 2015
r. Caritas w Polsce rozpoczęło się Wielkanocne Dzieło Caritas. Parafialne Zespoły Caritas
i Szkolne Koła Caritas rozprowadzały paschaliki,
baranki wielkanocne, „Chlebki miłości”, palemki i pocztówki świąteczne. Pozyskiwane w ten
sposób fundusze przeznaczone są na pomoc
potrzebującym w parafiach i szkołach. Caritas
Polska w 2015 r. przygotowała dla Caritas diecezjalnych 274 825 paschalików i świec wielkanocnych, które zostały wykorzystane podczas
Wielkosobotniej Liturgii Światła lub zaniesione na groby, jako znak wielkanocnej nadziei.

Akcje i kampanie ogólnopolskie

WAKACYJNA AKCJA CARITAS
Jest to jedna z najstarszych, największych
i najważniejszych akcji prowadzonych przez
Caritas w Polsce. Wypoczynek wakacyjny dzieci jest bardzo ważny dla rozwoju, poszerzania perspektyw i wychodzeniu z dziedziczenia biedy. Niestety z powodu ubóstwa wiele dzieci nie może sobie pozwolić na letni wypoczynek. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
w 2015 roku na letnie turnusy wyjechało blisko 30 tys. dzieci. Podopieczni Caritas wypoczywali w blisko 50 ośrodkach Caritas i 100
wynajętych specjalnie do tego celu. Kadrę kolonijną stanowili wykwalifikowani wolontariusze. Uczestnikami akcji wakacyjnej były również dzieci ukraińskie, których pobyt finansowany był ze środków własnych Caritas i pochodzących z MSZ.
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decki, Krzysztof Ziemiec, przedstawiciele wydawców edukacyjnych, redakcje mediów patronujących akcji i inni. Akcję wsparli wydawcy edukacyjni: WSiP, Nowa Era, Pearson, Macmillan i Oxford University Press, którzy przekazali bezpłatne podręczniki dla dzieci. Wielki
finał akcji miał miejsce w Przemyślu, gdzie na
rynku tornistry „pełne uśmiechów” otrzymało
blisko 8 tys. dzieci. Akcję promowano poprzez
TVP1, Polskie Radio Program Pierwszy, tygodnik Gość Niedzielny.

TORNISTER PEŁEN
UŚMIECHÓW

Skrzydła
Koszt wyprawki szkolnej wzrasta z roku
na rok. Przekracza on często możliwości finansowe rodziców, szczególnie w rodzinach
wielodzietnych. W sierpniu i wrześniu Caritas
diecezjalne w Polsce rozdały ok 50 000 tornistrów z wyprawkami szkolnymi. Diecezjalne Caritas dostarczały puste plecaki do parafii, parafianie zaś wypełniali je szkolnymi wyprawkami. Akcję wsparli liczni partnerzy, sponsorzy i darczyńcy. Wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich rodzin spakowała Para Prezydencka, Rzecznik Praw Dziecka, abp Stanisław Gą-
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Celem programu jest objęcie długoterminową pomocą uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej wymagają wsparcia w formie dożywiania, wyprawek szkolnych, odzieży zimowej i letniej, dofinansowania do wycieczek szkolnych.
Program skierowany jest do firm i osób
indywidualnych, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia
przez okres przynajmniej jednego semestru

Akcje i kampanie ogólnopolskie

szkolnego. Program Skrzydła daje możliwość
wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych darczyńcy. Roczne stypendium dla jednego dziecka wynosi 1.470 zł.
Ze środków Caritas Polska w roku szkolnym 2015/2016 pomocą zostało objętych 553
dzieci z 31 diecezji.
W latach 2005-2015 wsparcie w ramach
projektu (dzięki stypendiom Caritas Polska oraz
sponsorom indywidualnym pozyskanym przez
diecezje) uzyskało 7.535 dzieci.
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W czasie rocznej kampanii prowadzona
jest zbiórka żywności, która trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane środki finansowe wspierają działalność noclegowni, kuchni dla ubogich,
ogrzewalni i łaźni.
Trochę ciepła
dla bezdomnego
Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” została zorganizowana przez Caritas Polska we
współdziałaniu ze Strażą Miejska m.st. Warszawy z myślą o osobach bezdomnych nie korzystających z różnych względów ze zorganizowaPodaruj Kroplę miłości

Kromka chleba

Kampania ma na celu promowanie
i zachęcanie społeczeństwa do honorowego
krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas – pomocy drugiemu człowiekowi w wielorakich formach, nie tylko materialnych. Przy okazji różnych wydarzeń w ciągu
roku organizowane były zbiórki krwi zarówno
w CK jak i mobilnych punktach krwiodawstwa.

Od 2002 roku Caritas w Polsce prowadzi
ogólnopolską kampanię społeczną „Kromka
Chleba”. Jej zadaniem jest zbieranie środków
na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz
budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych
ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.
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nej pomocy w schroniskach i noclegowniach,
które przebywają w odosobnionych miejscach
na terenie wszystkich dzielnic Warszawy. Akcja trwała od listopada 2015 do lutego 2016 r.
i objęła 400 osób bezdomnych – spośród ok.
600 przebywających w nieraz trudno dostępnych miejscach.
Zbiórka na serwisie www.pomagam.caritas.pl uruchomiła wyjątkową ofiarność społeczeństwa Stolicy i przyniosła 46.279 zł wpłat
od indywidualnych ofiarodawców, czterokrotnie przewyższając wartość oczekiwanej sumy.
Dzięki temu można było zakupić 225 dobrej jakości śpiworów i małych termosów, 100 ciepłych koców, 100 ciepłych polarów z kapturem, 75 par nieprzemakalnych i ciepłych butów, 56 czapek, 125 par skarpet.
W czasie akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” wyspecjalizowane patrole Straży Miejskiej docierały z darami wraz z przedstawicielem Caritas Polska do bezdomnych w pustostanach, altankach działkowych a nawet w namiotach i szałasach.
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Damy Radę!
W ramach programu „Damy Radę!”
w 2015 pomocą socjalną i terapeutyczną objętych było dziewięciu uczestników, z których
trzech przebywało już w mieszkaniu treningowym przy ul. Tarczyńskiej w Warszawie. Liczba ta zmieniała się w różnych okresach. Kontynuowana była działalność dydaktyczna i terapeutyczna na cotygodniowych spotkaniach
grupy, której celem jest utrwalenie postaw
trzeźwościowych i przygotowanie do samodzielnego życia.
Realizując program resocjalizacji, zorganizowane było wspólne wyjście do teatru
(„Skrzypek na dachu”), kilkakrotne wyjścia do
kina i na imprezy rekreacyjne. Odbył się tradycyjny rajd rowerowy „W górę Wisły” i piknik. Uczestnicy programu zaangażowani byli
w przygotowania do akcji Caritas Polska „Tornister pełen uśmiechów”, wzięli też udział
w dorocznej pielgrzymce osób bezdomnych
na Jasną Górę, w czasie której jeden z uczestników składał świadectwo o swoim wychodzeniu z bezdomności i nałogów we wspólnocie „Damy Radę!”. Odbyła się również wy-
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cieczka-pielgrzymka śladami św. Jana Pawła
II do Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, Krakowa i Ojcowa. Uczestnicy programu byli również zaangażowani w dystrybucję ciepłych śpiworów, kurtek i koców w jesienno-zimowej
akcji Caritas Polska oraz Straży Miejskiej „Trochę ciepła dla bezdomnego” dla bezdomnych
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przebywających w miejscach odosobnionych,
uczestniczyli we wręczaniu statuetek na Gali
Caritas w Teatrze Polskim.
W ramach działalności informacyjnej oraz
promocyjnej programu, w 2015 r. ukazywały się wielokrotnie artykuły prasowe, tematyka ta była omawiana na antenie różnych rozgłośni radiowych oraz w telewizji Republika,
prezentowana była również na konferencjach
m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, na zebraniach radnych i burmistrzów Urzędów Dzielnicowych w Warszawie, na konferencji „Rodzina troską Caritas”. Program „Damy Radę!” był
również prowadzony na terenie zakładów karnych w Warszawie, jako pomoc w działaniach
postpenitencjarnych i prewencyjnych.
Tak, Pomagam
Dzięki przeprowadzonej w dniach 13-14
marca 2015 oraz 11-12 grudnia 2015 roku
Zbiórce Żywności organizowanej przez Caritas pod hasłem „Tak, Pomagam” około 432,3
ton żywności zebrano przed świętami Wielkanocnymi oraz 523,1 ton przed świętami Bożego Narodzenia. Zebrana żywność trafiła do ok.
78 tys. osób w marcu i w grudniu do ok. 103
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nych zbiórek były i są możliwe dzięki zaangażowaniu dużej grupy ludzi dobrej woli. Szczególne podziękowania należą się kierownikom
sklepów, w których prowadzone były zbiórki
oraz wolontariuszom.
unijna pomoc żywnościowa
tys. osób z rodzin wielodzietnych, samotnych
rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez diecezjalne Caritas. W akcję zaangażowanych było ponad 20
tys. wolontariuszy z Parafialnych Zespołów
Caritas i Szkolnych Kół Caritas w całej Polsce,
którzy zbierali żywność w ponad 2 tys. sklepów, by móc przygotować świąteczne paczki
dla potrzebujących.
Począwszy od grudnia 2011 roku Caritas
dwa razy w roku przeprowadza zbiórki żywności pod hasłem „Tak, pomagam”. W ciągu dziesięciu dotychczas przeprowadzonych zbiórek
wolontariusze zebrali łącznie około 3202 ton
żywności, która znalazła się na stołach u ok.
699 tys. osób potrzebujących. Zebrane artykuły były przekazywane potrzebującym w formie
świątecznych paczek oraz jako pomoc doraźna
dla placówek Caritas. Dobre efekty prowadzo-
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W okresie od grudnia 2014 do lutego
2015 roku Caritas w Polsce zaangażowana
była w realizację „Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram
2014” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ma na celu ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących, poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Za pośrednictwem Caritas w Polsce, podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron
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świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400
paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność
dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 placówkami Caritas i organizacjami charytatywnymi takimi jak: Parafie i Parafialne Zespoły Caritas, Kuchnie i Jadłodajnie
dla ubogich, Domy Samotnych Matek, Domy
dla bezdomnych, Świetlice profilaktyczno –
wychowawcze, Punkty interwencji kryzysowej,
Ośrodki dla uzależnionych, Stacje Opieki Caritas oraz Placówki dla osób niepełnosprawnych.
Pomoc uchodźcom i migrantom mieszkającym w Polsce
W 2015 roku Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi oraz Centrami Pomocy Migrantom i Uchodźcom wspierała potrzebujących cudzoziemców. Zgłaszający się do CPMiU imigranci mogli liczyć na pomoc socjalną
oraz poradnictwo międzykulturowe. Mieszkańcy ośrodków otwartych dla cudzoziemców mogli również liczyć na wsparcie Caritas. Z okazji
Światowego Dnia Uchodźcy w ramach Roku
Caritas miesiąc czerwiec poświęcony był tema-
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bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry i wyznanie.
PFRON

tyce uchodźczej. Wydarzenie, które towarzyszyło obchodom odbyło się w Zielonej Górze
i był to mecz piłki nożnej, w którym zagrały
drużyny składające się z pracowników Caritas,
księży, aktorów Teatru Lubuskiego, funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, samorządowcy. Rok 2015 poświęcony był w Caritas Polska zintensyfikowanemu
rzecznictwu dotyczącemu działaniom na rzecz
rozwiązania kryzysu migracyjnego. Caritas Polska wykonywała swoją misję podejmując działania w ramach pracy na rzecz Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Komisji Episkopatu Polski, uczestnicząc w cyklicznych spotkaniach Caritas Europa, UNHCR, zabierając
aktywny głos i zdecydowany głos w kwestii
wartości chrześcijańskich odwołujących się do
poszanowania godności drugiego człowieka

Akcje i kampanie ogólnopolskie

Wsparcie oraz przygotowanie określonej
grupy osób z niepełnosprawnością ruchową
do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz
do podjęcia i kontynuowania nauki. Projekt realizowany od marca 2014 r. do czerwca 2015 r.
przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Caritas Polska realizuje projekt w siedmiu biurach w Ełku,
Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie, Szczecinie
oraz Warszawie. W ramach projektu wsparcie
otrzymało 504 osób niepełnosprawnych oraz
229 opiekunów.

Akcje są realizowane przez Caritas
Diecezjalne przy współpracy i wsparciu
promocyjnym Caritas Polska.
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Projekty zagraniczne w 2015 roku
2015 to przede wszystkim rok eskalacji
konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz nieustannie zapalnych ognisk na wschodniej Ukrainie.
Obydwa konflikty spowodowały wzrost liczby
uchodźców i przesiedlonych.
To również rok obfitujący w katastrofy
naturalne, by przywołać tylko trzęsienie ziemi w Nepalu, powódź w Bangladeszu czy powódź na Bałkanach.
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Caritas Polska realizując swoją misję statutową starała się reagować natychmiast wspierając poszkodowaną społeczność w wielu miejscach globu.
Poza pomocą humanitarną, Caritas Polska realizowała projekty rozwojowe, szczególnie w Azji oraz Afryce. Projekty miały na celu
wsparcie rozwoju gospodarczo –społecznego
poprzez inwestycję w edukację, narzędzia pracy oraz rozbudowę infrastruktury.

Projekty zagraniczne w 2015 roku

W 2015 r. Caritas Polska była obecna w 23
krajach na całym świecie, realizując projekty
pomocowe, szczególnie w ramach klasterów:
schronienie i pomoc nieżywnościowa, bezpieczeństwo żywnościowe oraz edukacja. Działania były finansowane z funduszy własnych oraz
zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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1. Pomoc humanitarna i odpowiedź na kryzysy
15
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Projekty zagraniczne w 2015 roku
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1.1. Pomoc osobom dotkniętym wojną w Syrii i w Iraku

Iracki Kurdystan

Liban

Syria

Caritas Polska zakupiła leki dla uchodźców, przede wszystkim jezydów oraz chrześcijan, które były dystrybuowane przez Mobilną Klinikę im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w obozach
Kabertoo 1 i 2 w rejonie Dohuku w Irackim
Kurdystanie. Obozy te zamieszkuje ok. 30 tys.
uchodźców. Klinika udzieliła 3107 porad medycznych, średnio przyjmowała 500 pacjentów
miesięcznie. Głównym problemem jest ogólny słaby stan zdrowia uchodźców wynikający
z warunków, w jakich przebywają, oraz choroby przewlekłe, w tym świerzb. Projekt był
realizowany razem z Wyższą Szkołą Opieki
Zdrowotnej i Pracy Społecznej im. Św. Elżbiety z Bratysławy.

Caritas Polska wsparła 80 rodzin uchodźców irackich znajdujących się w trudnej sytuacji.
Wśród rodzin mieszkających w regionie Mount
Lebanon, gdzie znalazła schronienie największa liczba Irakijczyków, rozprowadzono kupony na żywność w wysokości 100 EURO na rodzinę. Pomoc była udzielana przez Caritas Liban, która zajęła się wyborem beneficjentów
i dystrybucją voucherów realizowanych w sieci sklepów Bou Khalil.

Caritas Polska wsparła 10-miesięczne
funkcjonowanie Centrum Medycznego Bab
Sharki w Damaszku dla biednych Syryjczyków
(97%) oraz Irakijczyków (3%). Centrum udzieliło wsparcia 3870 rodzinom składającym się
co najmniej z 5 członków, w tym rodzinom
chrześcijańskim. Zrealizowano ponad 1000 interwencji medycznych z 13 obszarów w centrum oraz ponad 8000 interwencji ambulatoryjnych z 22 obszarów medycznych. W ramach Centrum działają 3 apteki oraz przyjmuje 43 lekarzy.
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Projekty zagraniczne w 2015 roku
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1.2. Pomoc ofiarom konfliktu we wschodniej Ukrainie
W 2015 roku Caritas Polska kontynuowała
wspieranie poszkodowanych z powodu wojny
we wschodniej Ukrainie. Głównymi partnerami
realizowanych działań były Caritas Spes (Caritas Kościoła Rzymsko-Katolickiego) i Caritas
Ukraina (Caritas Kościoła Grecko-Katolickiego).
Na obszary dotkniętej działaniami wojennymi wschodniej Ukrainy Caritas Polska wysłała dwa transporty humanitarne. W konwoju do
Zaporoża, współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Caritas Polska
wysłała 4300 paczek spożywczo-higienicznych, w których znajdowały się podstawowe,
niezbędne do życia produkty. Paczki dystrybuowane były przez pracowników i wolontariuszy Caritas Ukraina wśród przesiedleńców
i osób dotkniętych konfliktem w takich miejscowościach jak Mariupol, Volnovah, Melitopol.
9 marca 2015 r. Caritas Polska wysłała transport humanitarny do Dniepropietrowska, zawierający rzeczy zebrane na terenie Piły przez
społeczność lokalną.
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Projekty zagraniczne w 2015 roku
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Caritas Polska zrealizowała także projekt
pt. „Pomoc humanitarna w postaci środków do
życia i zakwaterowania dla poszkodowanych
w konflikcie na Wschodniej Ukrainie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W jego ramach, we współpracy
z Caritas Ukraina, ponad 4000 osób otrzymało
wsparcie w dostępie do środków do życia (poprzez paczki czy vouchery na żywność) oraz
w zapewnieniu zakwaterowania. W grudniu
2015 roku zrealizowany został kolejny projekt,
również wsparty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, dotyczący przygotowania do
zimy 1358 uchodźców wewnętrznych z regionów Dniepropietrowska, Zaporoża oraz Charkowa na wschodzie Ukrainy. Pomoc udzielana była w formie kart płatniczych na zakupy
niezbędne do przetrwania nadchodzącej zimy:
ocieplanie mieszkań, węgiel, olej opałowy, ciepłe kołdry, odzieży zimowa.
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Caritas Polska udzielała również bardzo
konkretnego wsparcia na rzecz osób potrzebujących na terenie Ukrainy, współpracując w tym
zakresie przede wszystkim z rzymskokatolicką
Caritas Spes. W ramach projektu sfinansowanego przez Sejmik Województwa Małopolskiego zakupione zostały urządzenia AGD dla
prawie 30 rodzin uchodźców wewnętrznych,
przebywających w obwodzie lwowskim, które
cały dobytek zostawiły w regionie dotkniętym
działaniami wojennymi. Sfinansowany został

Projekty zagraniczne w 2015 roku

także zakup materacy do spania, co pozwoliło na przygotowanie ponad 120 miejsc noclegowych dla uchodźców z Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego w ośrodkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Lwowskiej.
Natomiast środki zebrane w ramach akcji „Pomóż rodakom z Donbasu odnaleźć się w Polsce”
Caritas Polska przeznaczyła na zakup sprzętu
AGD dla 27 przebywających w Polsce najbardziej potrzebujących rodzin, które uciekły z terenów okupowanych.
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1.3. Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu
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Projekty zagraniczne w 2015 roku
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W dniu 25 kwietnia 2015 roku Nepal nawiedziło najsilniejsze trzęsienie ziemi od 80 lat,
które wyniosło 7,8 stopni w skali Richtera, zaś
wstrząsy wtórne o sile powyżej 4 stopni odnotowywano jeszcze w połowie czerwca. W wyniku trzęsienia ziemi śmierć poniosło 8,7 tys.
osób, ponad 23 tys. zostało rannych, a blisko
8 mln zostało poszkodowanych. Zniszczenia
były ogromne: ponad 500 tys. domostw zostało doszczętnie zniszczonych, a kolejne 278
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tys. uległo uszkodzeniu; w gruzach legło 7,5
tys. szkół oraz 1,1 tys. placówek zdrowotnych.
Ponadto wiele osób utraciło żywy inwentarz,
który stanowił ich źródło utrzymania.
Caritas Polska udzieliła wsparcia finansowego bezpośrednio po katastrofie przekazując
fundusze do Caritas Nepal, a następnie wraz
z czterema innymi polskimi organizacjami pozarządowymi zorganizowała konwój humanitarny, który dostarczył 16 ton pomocy, z cze-

Projekty zagraniczne w 2015 roku

go Caritas Polska przekazała 6 ton (3,7 tys. koców, 400 namiotów, łóżka polowe, żywność
i środki medyczne). Ponadto wspólnie z Caritas Niemcy zrealizowała projekt w dystrykcie
Sindhupalchowk, który został bardzo mocno
dotknięty trzęsieniem ziemi, udzielając pomocy
w postaci żywności, materiałów potrzebnych
do budowy tymczasowego schronienia, zestawów medycznych oraz środków higienicznych.
Pomoc jest kontynuowana.

■ SPIS TREŚCI | ◄ PORZEDNIA STRONA | NASTĘPNA STRONA ►

1.4. Pomoc ofiarom powodzi i cyklonu w Bangladeszu
Caritas Polska wsparła poszkodowanych
w wyniku powodzi i cyklonu w Bangladeszu.
W lipcu 2015 r. południowo-wschodnia część
państwa, szczególnie górzyste regiony Ban-
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darban i Cox’s Bazar zostały nawiedzone przez
ulewne deszcze powodujące powódź oraz tropikalny cyklon Komen. Pomoc dotyczyła zapewnienia żywności, tymczasowego schro-

Projekty zagraniczne w 2015 roku

nienia, produktów pierwszej potrzeby, w tym
artykułów higienicznych oraz zabezpieczenia
aspektów sanitarnych.
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2. Pomoc rozwojowa

2.1. Pomoc udzielona w Europie

Caritas Polska udzielała wsparcia w obszarze rozwoju struktur pomocy na Ukrainie oraz
konkretnej pomocy osobom potrzebującym,
współpracując w tym zakresie przede wszystkim z rzymskokatolicką Caritas Spes. Caritas
Polska dofinansowała prace wykończeniowe
w Centrum Integracyjno-Rekolekcyjnym Caritas Spes w Zamłyniu, w obwodzie wołyńskim. Dodatkowe działania na Ukrainie dotyczyły doposażenia ośrodków wspierających
uchodźców i ubogą ludność miejscową w Kijowie oraz w Gródku Jagiellońskim.
Działania Caritas Polska w istotnej mierze
dotyczą dzieci i młodzieży. W 2015 roku dzięki wsparciu Caritas Polska naukę na kierunku
praca socjalna na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego podjął student pochodzący ze wschodniej Ukrainy. Z kolei dwóch
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wychowanków domów dziecka prowadzonych przez Caritas Spes w Pnikucie w obwodzie lwowskim podjęło naukę na specjalizacji pasiecznictwo w Technikum Pszczelarskim
w Pszczelej Woli. Caritas Polska sfinansowała również organizowany przez zgromadzenia
zakonne oraz parafie wypoczynek wakacyjny
dla prawie 300 dzieci z Ukrainy. Kolonie odbywały się przede wszystkim na terenie Ukrainy, a także w Polsce.
129 dzieci z Ukrainy uczestniczyło w koloniach polonijnych pod hasłem „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się
może”, organizowanych przez 18 Caritas Diecezjalnych, a współfinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W koloniach
wzięły udział także grupy dzieci z Białorusi
(154 dzieci) i z Litwy (82 dzieci). Projekt kolo-

Akcje i kampanie ogólnopolskie

nii dla dzieci polonijnych z Ukrainy, Białorusi
i Litwy jest odpowiedzią na zanikającą znajomość języka polskiego wśród Polaków za granicą i Polonii – według oficjalnych danych ok.
70% osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą nie zna języka polskiego. Na
koloniach Caritas odbywa się integracja dzieci polskich i dzieci polonijnych, co umożliwia
praktykowanie języka polskiego oraz poznanie
kultury i tradycji polskiej w naturalnym kontekście i warunkach.
W ramach działań w Europie Caritas Polska wsparła bieżące funkcjonowanie i rozwój
struktur Caritas na Białorusi. Działalność, którą prowadzi Caritas Białoruś, nakierowana jest
na pomoc ludziom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, niepełnosprawnym, emerytom, dzieciom oraz rodzinom wielodzietnym.
Istotną rolę odgrywa też kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie młodych wolontariuszy w organizację akcji charytatywnych. CP dofinansowała także
wypoczynek wakacyjny dla 30 ubogich dzieci
z parafii św. Barbary w Witebsku.
Mołdawia należy do najuboższych krajów europejskich, dlatego w ramach wspierania rozwoju lokalnego systemu pomocy i mię-
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dzynarodowej solidarności, Caritas Polska przekazała dotację na zakup budynku na Centrum
Socjalne Caritas w Kiszyniowie. Centrum to
stanowić będzie ośrodek zarządzania działaniami Caritas na terenie Mołdawii i Naddniestrza oraz miejsce bieżącej pracy charytatywnej i socjalnej.
Caritas Polska w 2015 roku kontynuowała zaangażowanie na rzecz poprawy warunków życia w Serbii po powodzi, jaka dotknęła ten kraj w maju 2014 roku. Działania w ramach Caritas Internationalis polegały na rekonstrukcji budynków mieszkalnych, zapewnieniu bezpiecznego schronienia, wsparciu
rolnictwa oraz przygotowaniu do zimy w zachodniej i środkowej Serbii.
Caritas Polska przekazała również fundusze do Serbii na pomoc uchodźcom przybywającym do Europy. Zrealizowano pomoc doraźną dla ok. 100 000 uchodźców przybywających na terenie Serbii w postaci artykułów
higienicznych, produktów dla niemowląt, śpiworów. Udzielono również pomocy medycznej oraz psychologicznej.

2.2. Pomoc udzielona w Afryce

Działania Caritas Polska w Afryce
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Projekty zagraniczne w 2015 roku
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W 2015 roku Caritas Polska wsparła działania rozwojowe w 9 krajach Afryki. Zrealizowane projekty skupiały się w dwóch głównych obszarach, kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju lokalnych społeczeństw, czyli edukacji oraz opiece zdrowotnej.
W dziedzinie edukacji Caritas Polska
wsparła remont katolickiej szkoły w Anjaloaka
na Madagaskarze, uszkodzonej wcześniej
przez cyklon, oraz wyposażenie tej szkoły oraz
szkoły w Saronanala. Dodatkową inwestycją
w rozwój dzieci z Madagaskaru był zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Młodych
Talentów oraz stypendia dla 12 uczniów, pozwalające na kontynuowanie edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Wsparcia
dotyczącego wyposażenia klas przedszkolnych oraz pomieszczeń do organizacji szkoleń
dla dziewcząt i kobiet Caritas Polska udzieliła
w Kenii, w miejscowości Subukia.
Poprawa infrastruktury szkół pozwala na
objęcie większego grona dzieci działaniami
edukacyjnymi i wspiera rozwój społeczności lokalnej. W Ghanie przy pomocy Caritas Polska
zapewniony został dostęp do bieżącej wody
dla szkoły prowadzonej przez siostry Nazaretanki w Chiraa. Z kolei w Kamerunie wsparta została modernizacja instalacji elektrycznej
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misji w diecezji Doumé-Abong’Mbang, zasilającej wiele placówek duszpasterskich i edukacyjnych. Z kolei w Burkina Faso dzięki pomocy Caritas Polska możliwa była budowa studni w diecezji Tenkodogo, która służyć będzie
całej lokalnej społeczności.
W obszarze opieki zdrowotnej sfinansowane zostało doposażenie nowopowstałego
oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala prowadzonego przez siostry Pallotynki w Gikondo w Rwandzie. Na potrzeby szpitala prowadzonego przez siostry Salwatorianki w Kol-
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wezi w Demokratycznej Republice Konga
zakupiono stół operacyjny. Natomiast w Togo
zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteki
St. Fridolin w Saoude, prowadzonej przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, która zapewnia dostęp do środków medycznych osobom
najuboższym.
W 2015 zakończony został projekt realizowany od 2012 roku przez Caritas niemiecką
(DCV) i szwajcarską, a wspierany przez Caritas
Polska, dotyczący wsparcia i odbudowy Somalii dotkniętej klęską suszy i głodu.
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2.3. Pomoc udzielona w Azji
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Pomoc ofiarom tajfunu
na Filipinach
W listopadzie 2013 roku tajfun Hayan
(zwany lokalnie Yolanda) nawiedził zachodnią część Oceanu Spokojnego. Wiatr wiejący z prędkością 300 km/h i ulewne deszcze
wyrządziły ogromne szkody w dziewięciu regionach Filipin. W wyniku żywiołu ucierpiało
16 mln ludzi, z czego ok. 4 mln utraciło źródła utrzymania.
Caritas Polska udzieliła pomocy bezpośrednio po katastrofie i kontynuowała wsparcie
w kolejnych latach. W 2015 sfinansowała szereg projektów w prowincji Leyte, w Archidiecezji Palo, gdzie odnotowano największe straty.
Rybacy z 56 parafii otrzymali łodzie i narzędzia
połowowe (sieci i klatki na ryby), które utracili w wyniku tajfunu, co umożliwiło im powrót
do połowu ryb. Rolnicy z 1730 gospodarstw
domowych dostali wsparcie w postaci narzędzi
rolniczych i nawozów stanowiących ich źródło
utrzymania. Ponadto kobiety z kilkunastu parafii otrzymały kapitał początkowy na hodowlę
świń i budowę chlewni, co zwiększyło dochód
ich rodzin. W ramach projektów infrastrukturalnych Caritas Polska sfinansowała odbudowę kaplicy w San Augustin, która w przypad-
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ku klęsk żywiołowych spełnia również funkcję centrum ewakuacyjnego dla społeczności
składającej się z 2500 osób. Ponadto przekazano środki na budowę kolegium w Carigara,
gdzie kontynuują naukę na studiach wyższych
absolwenci szkół średnich pochodzących z rodzin o średnich dochodach zamieszkujących
Carigara i okoliczne miejscowości.
Caritas Polska prowadzi także od 2015 r.
wspólnie z Caritas Niemcy dwa projekty w rejonie Samar. W zachodniej części wyspy pomoc
objęła kilka dziedzin. Budowane są domy odporne na sztormy, a prace zakończą się w 2016
roku. W ramach projektu przeprowadzono też
prace naprawcze pomieszczeń w blisko 600
gospodarstwach domowych przy wykorzystaniu materiałów odpornych na silne działania pogodowe. Ponadto rybacy otrzymali łodzie oraz zestawy narzędzi i sprzęt połowowy,
a w przedszkolach i w szkole w Marabut i Basey prowadzono program żywieniowy, z którego skorzystało 767 dzieci. Drugi projekt prowadzony jest w Bacjao, Balangiga, we wschodnim Samarze i obejmuje budowę bezpiecznych
i odpornych na sztorm domów wraz z wyposażeniem (urządzenia elektryczne, przyłącza
wody, wzmocniony dach).

Projekty zagraniczne w 2015 roku

Wsparcie rodzin
i młodzieży
na Sri Lance
Caritas Polska uczestniczyła w projekcie
wsparcia rodzin poprzez system mikrofinansowania, mający na celu poprawę standardu
życia grup samopomocowych i ich rodzin w 13
diecezjach poprzez wzmocnienie systemu funduszy odnawialnych i propagowanie oszczędzania. Grupy te wybierano spośród najuboższych i marginalizowanych społeczności, szczególnie z terenów wiejskich, w tym dotkniętych
przez działania wojenne. Mikropożyczki udzielne były wyłącznie na rozwinięcie już istniejących przedsięwzięć, na przykład na uprawę
pieprzu, cynamonu, herbaty, na prowadzenie
sklepu spożywczego, salonu kosmetycznego
czy zakładu krawieckiego.
Caritas Polska prowadzi program stypendialny dla dzieci i młodzieży, od 2005, który
początkowo stanowił wsparcie dla ofiar tsunami, a następnie został rozszerzony na osoby najbardziej potrzebujące (sieroty i pół-sieroty). Programem stypendialnym w roku 2015
objętych zostało 500 ludzi młodych z ubogich
rodzin chrześcijańskich, buddyjskich, hinduskich, syngaleskich i muzułmańskich. Projekt
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miał za zadanie pomóc młodzieży w podjęciu
decyzji odnośnie ich przyszłej edukacji i kariery zawodowej oraz umożliwić rozwinięcie pełni potencjału, aby inspirowali i motywowali innych ludzi w swoich społecznościach do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości życia.

3. Wolontariat zagraniczny

Pomoc rozwojowa
w Indiach
Caritas Polska wsparła projekt w Cheyur, w dystrykcie Tiruppur, przekazując środki
na zakup narzędzi i sprzętu dla Przemysłowego Instytutu Szkoleń Biskupa Ambrose. Dzięki narzędziom uczniowie działu elektrycznego
mają możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach
praktycznych, a także zdobywać nowe umiejętności podczas warsztatów laboratoryjnych.
Caritas Polska sfinansowała także budowę
nowych toalet i zaplecza sanitarnego w domu
dziecka św. Maryi oraz centrum animacyjnym
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Różańca Świętego w Hosur, w Tamilnadu. Projekt
miał na celu poprawę warunków życia dzieci,
polepszenie standardów higieny i ograniczenie rozprzestrzenia się chorób, a także podniesienie efektywności uczenia się poprzez stworzenie sprzyjającej atmosfery do nauki.
28

Caritas Polska – Raport roczny 2015

Projekty zagraniczne w 2015 roku

■ SPIS TREŚCI | ◄ PORZEDNIA STRONA | NASTĘPNA STRONA ►

W ramach projektu „Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii
Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe
oraz opiekę pielęgnacyjno-socjalną w Elderly
Day Care Center oraz domach podopiecznych”
wolontariuszka współpracowała z około 95
osobami starszymi w Ramallah i Jerozolimie.
Dzięki warsztatom seniorzy poszerzyli wiedzę
z zakresu zdrowego stylu życia i chorób cywilizacyjnych, poprawili sprawność ruchową i wydolność organizmu, mieli możliwość zetknięcia się z inną kulturą, a także podnieśli umiejętność prostego komunikowania się w języku angielskim w zakresie słownictwa dotyczącego kulinariów. Praca w domach podopiecznych stanowiła wsparcie psychiczne dla ludzi
najbardziej potrzebujących oraz umożliwiła
zagospodarowanie ich czasu wolnego. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyj-
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nych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej,
w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego, zajęcia uświadamiające
dla matek dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli” był kontynuacją projektu z roku 2014 w ramach Wolontariatu Polska Pomoc. Skierowany był do dzieci i matek z mniejszymi szansami edukacyjnymi z Duadze i okolic. W Janusz
Korczak Day Care Center wolontariuszka prowadziła zajęcia edukacyjne z języka angielskiego i przedmiotów ścisłych, zajęcia artystyczne i plastyczne, a także terapię pedagogiczną
mającą na celu wyrównywanie braków edukacyjnych. Ponadto zapewniła animację czasu wolnego połączoną z edukacją nieformalną dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu
wsparcie otrzymały również matki i kobiety,
które uczestniczyły w zajęciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, higieny, profilaktyki chorób i opieki nad dziećmi. Wolontariuszka udzielała również porad podczas wizyt domowych.

Projekty zagraniczne w 2015 roku

Projekt obejmował też warsztaty dla nauczycieli Janusz Korczak Day Care Center, dzięki
którym kadra pedagogiczna nabyła praktyczne umiejętności metodyczne. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
W ramach projektu „Pomoc humanitarna
w postaci środków do życia i zakwaterowania
dla poszkodowanych w konflikcie na Wschodniej Ukrainie” polski wolontariusz spędził ponad miesiąc w regionie Dniepropietrowska.
Uczestniczył w pracach zespołu Caritas Ukraina, prowadził monitoring udzielanej pomocy,
identyfikował potrzeby, weryfikował beneficjentów poprzez wizyty domowe. Wykorzystał dodatkowo swoje kwalifikacje ratownika
medycznego i realizował szkolenia dla grup
pracujących na linii frontu.
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Wolontariat
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XII Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas „Codziennie z miłością”

Ponad 2500 osób z 20 Caritas diecezjalnych i Caritas Polska w sobotę 18 kwietnia spotkało się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach. Zgromadzeni wysłuchali konferencji na temat efektywnej pomocy drugiemu człowiekowi, świadectw wolon31
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tariuszy oraz uczestniczyli w uroczystej Mszy
Świętej pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Druga część spotkania miała
miejsce przy Centrum Jana Pawła II. Pielgrzymi
uczestniczyli w animacjach, śpiewali, tańczyli.
Dopełnieniem części artystycznej był występ
Wolontariat

zespołu El Saffron, który wprowadził uczestników w świat muzyki sefardyjskiej. Pielgrzymkę zakończyła wspólna modlitwa – Koronka
do Miłosierdzia Bożego i odmówiona przy relikwiach Litania do św. Jana Pawła II.

■ SPIS TREŚCI | ◄ PORZEDNIA STRONA | NASTĘPNA STRONA ►

Ogólnopolski Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas

Jubileusz 20-lecia Szkolnych Kół Caritas
świętowało w Rzeszowie w dniach 12-13 września 2, 5 tysiąca młodych z całej Polski. Przybyli na nie wolontariusze SKC wraz z opiekunami
i księżmi z 21 diecezji. Młodzi wolontariusze
spotkali się w Rzeszowie, gdyż to właśnie tutaj powołano pierwsze SKC. Zebrane grupy zaprezentowały się sobie nawzajem, wysłuchały
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wspomnień, podziękowań ks. Mariana Subocza oraz listu gratulacyjnego ministra Wojciecha Kolarskiego wystosowany w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Wręczono złote medale In Caritate Servire – szczególnego wyróżnienia ustanowionego przez dyrektora Caritas
Polska dla osób i instytucji związanych z Caritas i wspierających jej działalność charytatywWolontariat

ną. Kolejna część spotkania miała charakter
rozrywkowy: wolontariusze uczestniczyli m.in.
w koncertach i pokazach akrobatyki sportowej.
Drugi dzień spotkania poświęcono skupieniu
i modlitwie. Zorganizowano także Marsz Miłosierdzia ulicami Rzeszowa.
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Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe diecezjalnych koordynatorów wolontariatu

36 osób z 24 diecezji uczestniczyło w spotkaniu, które odbyło się w dniach 29-30 września w Warszawie. Uczestnicy pogłębili swoją
wiedzę w takich obszarach jak: aspekty prawne wolontariatu, pozyskiwanie darczyńców, organizacja eventów, współpraca z wolontariuszami za pośrednictwem Internetu (e-wolonta33
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riat), promocja wolontariatu. Uczestnicy szkolenia wzięli także udział we Mszy św. oraz wysłuchali konferencji na temat współczesnych
przejawów dobra. Spotkanie było okazją, by
wymienić się doświadczeniami i podzielić informacjami z działań wolontariackich w diecezjach. Bezpośrednio po spotkaniu utworzoWolontariat

na została na Facebooku grupa dla koordynatorów, w ramach, której uczestnicy szkolenia
mogą wymieniać się doświadczeniami, kierować wszelkiego rodzaju zapytania i prośby
oraz udzielać sobie wsparcia.
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Serwis internetowy dla wolontariuszy Caritas

W ramach Roku Caritas miesiąc kwiecień
poświęcony został wolontariatowi, będącemu największą siłą Caritas w Polsce. Dlatego
w tym miesiącu na stronie internetowej prezentowane były sylwetki różnych wolontariuszy. Wtedy także uruchomiony został serwis
dla wolontariuszy oraz dla wszystkich zainteresowanych wolontariatem: www.wolontariat.caritas.pl. Na strukturę serwisu składają się materiały informacyjne, edukacyjne, formacyjne i motywacyjne. Znaleźć tu można np.
bazę kontaktów do koordynatorów wolontariatu w Caritas Polska oraz w diecezjach, najważniejsze przepisy prawne dotyczące wolontariatu, uregulowania Caritas w tym zakresie
i praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania struktur Caritas (np. statut Parafialnego
Zespołu Caritas, regulamin Szkolnego Koła Caritas, wzory różnych deklaracji, itp.).
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Konkurs „Siedmiu wspaniałych wolontariatu Caritas”
Konkurs skierowany był do wolontariuszy
ze Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz Centrów Wolontariatu ze wszystkich diecezji. Zadanie polegało na zaprezentowaniu aktywności wolontariackiej w ramach struktur Caritas: przygotowaniu jeden raz w miesiącu sprawozdania z własnych działań oraz prowadzeniu bloga o wolontariacie. Wpisy na blogu i miesięczne sprawozdania nadesłane przez wolontariuszy pokazały, jak wiele serca, czasu i energii poświęcają każdego dnia angażując się w wolontariat w Caritas. Jak pisze wolontariuszka Dorota: Wolontariat zmienia człowieka. Na lepsze.
Sprawia, że ludzie z daleka czują łunę dobroci,
która go otacza. Może też być chcesz być takim
„Dobrym człowiekiem, który jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata
i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy”.
Uwierz, że warto…
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Konkurs dla świetlic socjoterapeutycznych
„Kim jest dla mnie wolontariusz Caritas?”

Uczestnicy i wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych Caritas zostali zaproszeni do
przygotowania w dowolnej formie plastycznej,
graficznej i reporterskiej tematyki wolontariatu
pod hasłem „Kim jest dla mnie wolontariusz
Caritas?”. Otrzymaliśmy prace z 32 placówek
z całej Polski. Były wśród nich prace plastyczne, takie jak rysunki, wyklejanki, wydzieranki, batik, a także prezentacje, filmy i teledyski.
Wolontariusz jawi się w nich, jako anioł, superbohater, pomocna dłoń, jako ten, kto pokazuje drogę, daje radość i jest przyjacielem.
Wybrane prace wyróżniono.
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Serwis pomagam.caritas.pl został uruchomiony w Tygodniu Miłosierdzia, 12 kwietnia 2015 r. W ciągu 2015 r. w ramach działalności strony udało się: przeprowadzić 37 zbiórek dla osób będących w wyjątkowo trudnych
sytuacjach materialnych bądź zdrowotnych, zebrać łączną kwotę 1 344 994,64 zł oraz, co
bardzo istotne, stworzyć społeczność osób stale niosących pomoc. Serwis ma charakter ekumeniczny, jego partnerami są: Eleos Kościoła
Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Największą ilość beneficjentów serwisu stanowią osoby potrzebujące wsparcia medycznego, pomoc otrzymały także osoby żyjące w trudnych warunkach socjalnych oraz ofiary pożarów. Poprzez
stronę prowadzone były również projekty mające
na celu rozwiązanie określonych problemów społecznych. W 2015 r. pomoc zimową w postaci ciepłej odzieży, śpiworów i termosów otrzymało 400
osób bezdomnych, dzięki zbiórce poprzez stronę,
na wakacje przyjechało do Polski kilkadziesięcioro dzieci z kresów.

Czym jest crowdfunding?

Jak działa serwis?

Crowdfunding to bardzo prężnie rozwija
się w Internecie idea społecznościowego finansowania projektów i potrzeb. Nikt nie zostaje sam ze swoim nieszczęściem, chorobą czy
trudną sytuacją. Serwis pomagam.caritas.
pl wpisuje się zarówno w tą ideę, jak i w misję Caritas, jako organizacji niosącej pomoc
potrzebującym pod znakiem ewangelicznego
Miłosiernego Samarytanina.

Serwis jest prowadzony w ścisłej współpracy
z Caritas diecezjalnymi na terenie całego kraju. Zgłaszają one do Caritas Polska zweryfikowane przypadki osób wymagających najpilniejszej pomocy. Dzięki tej współpracy osoby o mniejszej zaradności, niemające siły przebicia uzyskują dostęp do szerokiego, ogólnopolskiego grona darczyńców. Wszystkie
potrzeby osób, które zgłaszają się do Caritas Polska
z prośbą o pomoc, są weryfikowane przed umieszczeniem w serwisie. Wszystkie środki zebrane poprzez serwis, po odliczeniu prowizji bankowych
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Kim są nasi potrzebujący?

Serwis pomagam.caritas.pl

i opłat związanych z przesyłaniem środków pieniężnych, są przeznaczane na sfinansowanie pomocy.
Poza wsparciem materialnym poprzez serwis deklarowane jest także wsparcie duchowe.
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Współpraca z mediami /promocja
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CARITAS.PL
Cel: Strona www.caritas.pl to pierwsze
i najobszerniejsze źródło informacji o działaniach i projektach prowadzonych przez Caritas w Polsce i na świecie. Można tu znaleźć
relacje z bieżących i archiwalnych działań charytatywnych. Można pobrać Informator, dotyczący Caritas w Polsce oraz raporty roczne dot.
działalności Caritas Polska. Witryna posiada
moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na
konto Caritas Polska. Strona główna www.caritas.pl przekierowuje do mediów społecznościowych prowadzonych przez Caritas Polska
oraz do newslettera.
AKCJE.CARITAS.PL
Cel: Szczegółowa prezentacja aktualnych
kampanii prowadzonych przez Caritas Polska
w Polsce i na świecie. Na stronie można znaleźć szczegółowe dane statystyczne, multimedia i opisy akcji i działań projektowych. Strona
www.akcjecaritas.pl pełni również rolę archiwum projektów, akcji i kampanii prowadzonych przez Caritas Polska.
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WOLONTARIAT.CARITAS.PL
Cel: Prezentacja wolontariatu Caritas
w Polsce. Dane statystyczne, kontakty do
centrów wolontariatu Caritas w Polsce. Możliwości zaangażowania się w pomoc osobom
potrzebującym poprzez Caritas. Najświeższe
informacje dotyczące działań Caritas w Polsce.
MEDIA.CARITAS.PL
Cel: Informowanie dziennikarzy w kraju
i za granicą o działalności Caritas Polska. Na
platformie zamieszczane są komplety materiałów multimedialnych w wysokiej jakości przeznaczone dla dziennikarzy.

Współpraca z mediami /promocja

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Cel: Informowanie o działaniach Caritas
społeczności internetowej skupionej na facebooku i twitterze. Profil Caritas Polska na
facebooku obserwowany jest przez ponad
11 tys. osób, profil na twitterze przez ponad
2 tys. osób.
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KWARTALNIK CARITAS
Cel: Celem Kwartalnika Caritas, który ukazuje się nieprzerwanie od 1994 r. jest dokumentacja działalności Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych. Kwartalnik składa się z czterech działów: Nowa Wyobraźnia Miłosierdzia,
Formacja, Ludzie i Dzieła oraz Wydarzenia.
Oprócz informacji dotyczących działalności Caritas w kwartalniku znajdują się artykuły dotyczące problematyki społecznej oraz wywiady z osobami ważnymi dla środowiska Caritas.
Kwartalnik Caritas redagowany jest przez zespół redakcyjny Caritas Polska, artykuły do niego przygotowują również autorzy z Caritas diecezjalnych oraz autorzy i eksperci zewnętrzni.
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NEWSLETTER CARITAS
Dział wydawniczy
Cel: Informowanie grona sympatyków Caritas zapisanych na liście respondentów o najważniejszych działaniach Caritas w Polsce i na
świecie. Newsletter co 2 do 4 tygodni przesyłany jest do grona kilku tysięcy osób informując
zarówno o najważniejszych akcjach Caritas jak
i o działaniach będących odpowiedzią na skutki katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.
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Cel: Wydawanie publikacji nt. działalności Caritas. Przygotowywanie pod względem
edytorskim broszur i rozważań dotyczących
poszczególnych wydarzeń w ciągu roku (Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Rodziny). Publikacja
materiałów dydaktycznych i katechetycznych.
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Koszty działań
1

Koszty realizacji zadań statutowych

17 845 462,36

a

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

b

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego

c

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

2

Koszty administracyjne

a

Zużycie materiałów i energii

324 137,43

b

Usługi obce

504 565,58

c

Podatki i opłaty

d

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 044 307,01

e

Amortyzacja

1 279 963,60

f

Pozostałe

3

Pozostałe koszty

64 500,54

4

Koszty finansowe

85 712,09

3 665 482,26
0,00
14 179 980,10
3 458 046,12

3 044,94

302 027,56

KOSZTY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ CARITAS POLSKA W 2015 R.

43

Caritas Polska – Raport roczny 2015

Koszty działań

■ SPIS TREŚCI | ◄ PORZEDNIA STRONA | NASTĘPNA STRONA ►

www.caritas.pl
Adres:

Telefon:

Fax:
E-mail:

44

ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
+48 22 3348500
+48 22 3348585
+48 22 3348558
caritaspolska@caritas.pl

Caritas Polska – Raport roczny 2015

◄■PORZEDNIA
| NASTĘPNA
STRONA ►
SPIS TREŚCISTRONA
| ◄ PORZEDNIA
STRONA

