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Działania w kraju
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Walka 
z ubóstwem

Nazwa projektu: Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Pod-
program 2016

Czas trwania: 2014 do 2020

Opis projektu: Caritas Polska w ramach 
konkursu ofert została wybrana na organi-
zację partnerską do udziału w Programie 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2016. Jest to projekt o zasięgu 
ogólnopolskim.

Celem projektu jest wsparcie osób i rodzin 
najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie 
im nieodpłatnej pomocy żywnościowej w for-
mie paczek lub posiłków. Do magazynów Ca-
ritas trafi 11 276 ton żywności o łącznej war-
tości 51 035 558, 65 zł, która rozdysponowa-
na zostanie wśród około 232 tys. osób po-
trzebujących.
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Każdy odbiorca pomocy żywnościowej 
w trakcie trwania programu może skorzystać 
z tzw. działań towarzyszących, które są obo-
wiązkowym elementem programu. Mają na 
celu wzmacnianie samodzielności i kompe-
tencji odbiorców pomocy żywnościowej w za-
kresie prowadzenia gospodarstwa domowe-
go. Działania mogą być realizowane w formie 
szkoleń bądź warsztatów. W ramach realiza-
cji programu zorganizowanych zostanie ponad 
1.000 warsztatów a udział w nich weźmie po-
nad 24 tys. osób.

Lokalizacja: program ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym 
udzielono wsparcia: 232 000 osób

Partnerzy: Caritas diecezjalne, m.in. Banki 
Żywności, PCK

Nazwa projektu: Zbiórka Żywności „Tak, 
Pomagam!”

Czas trwania: Wielkanocna X zbiórka 
żywności odbyła w się w dniach od 4 do 5 
marca 2016 roku a Bożonarodzeniowa XI 
zbiórka żywności od 9 do 10 grudnia 2016.

Opis projektu: Około 2 000 000 kg żywności 
trafiło w 2016 roku do osób potrzebujących 
z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, 
bezdomnych i chorych oraz do placówek 
prowadzonych przez Caritas diecezjalne, 
dzięki przeprowadzonym w 2016 roku dwóm 
Ogólnopolskim Zbiórkom Żywności „Tak, 
pomagam!”. W zbiórki zaangażowanych było 
prawie 41 tys. wolontariuszy z Parafialnych Ze-
społów Caritas i Szkolnych Kół Caritas w całej 
Polsce, którzy zbierali żywność w ponad 4000 
sklepach, by móc przygotować świąteczne 
paczki dla potrzebujących. Wolontariusze 
zbierali żywność w sklepach w całej Polsce, 
w tym w głównie w sklepach: sieci Biedronka, 
Tesco, Carrefour, Lewiatan, POLOmarket, 
Stokrotka, Inermarche oraz Auchan. W akcję 
Zbiórki żywności włączyło się również wiele 
innych sklepów.

Caritas Polska prowadziła akcję promo-
cyjną i informacyjną projektu oraz koordyno-
wała ogólnopolskie działania w ramach akcji.

Lokalizacja: zbiórka ogólnopolska

Partnerzy: Caritas diecezjalne, sieci handlowe

Nazwa projektu: Kromka Chleba

Czas trwania: całoroczny. Czas ogólnopolskiej 
promocji akcji – wrzesień.

Caritas diecezjalne poprzez akcję Krom-
ka Chleba pozyskały środki na funkcjonowa-
nie i dofinansowanie jadłodajni, innych ośrod-
ków dystrybuujących żywność oraz na wspar-
cie żywnościowe osób najuboższych.

Caritas Polska środki zebrane w akcji prze-
znaczyła na promocję akcji oraz na realizację 
projektu Caritas Archidiecezji Gdańskiej –„Spi-
żarnia Caritas”.

Caritas Polska prowadziła akcję promocyj-
ną i informacyjną projektu oraz wspierała w re-
alizacji zadań Caritas diecezjalne.

Partnerzy: Caritas diecezjalne
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Pomoc dzieciom, rodzinom i samotnym matkom
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Nazwa projektu: Wigilijne Dzieło Pomo-
cy Dzieciom

Czas trwania: grudzień

Opis projektu: W 2016 roku odbyła się 
XXIII edycja akcji pod hasłem „Płomień mi-
łosierdzia”. Wpływy, które Caritas diecezjalne 
uzyskały z dystrybucji świec Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom przeznaczone zostały na 
letni wypoczynek, całoroczne dożywianie 
dzieci w szkołach i świetlicach i na pomoc 
edukacyjną. Ponadto 10 groszy z każdej świecy 
przeznaczone zostało na pomoc dzieciom 
z zagranicy, w 2016 roku wsparciem zostały 
objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku. W czasie 
trwania akcji Caritas rozprowadziła w Polsce 
blisko 2 700 000 świec.

Caritas Polska prowadziła akcję informa-
cyjną i promocyjną, m.in. z dużym zaangażo-
waniem Telewizji Polskiej oraz wspierała pro-
jekty diecezjalnych Caritas.

Lokalizacja: projekt ogólnopolski

Partnerzy: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburgskiego i Eleos Kościoła Prawosławnego, 
Caritas diecezjalne

Media, patronaty: TVP, Polskie Radio, Gość 
Niedzielny, Niedziela oraz Deon.pl

Nazwa projektu: Program Stypendialny 
„Skrzydła”

Czas trwania: program całoroczny

Opis projektu: Skrzydła to program długo-
terminowej pomocy skierowany do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, 
którzy z powodu złej sytuacji materialnej 
w rodzinie wymagają wsparcia w formie 
dożywiania w szkole, zakupu artykułów 
szkolnych, dofinansowania do wycieczek czy 
rozwoju szczególnych uzdolnień. Program 
polega na objęciu opieką finansową dziecka 
przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą 
się do wsparcia finansowego ucznia przez 
okres przynajmniej jednego semestru szkol-
nego. Podczas 11. edycji program objął 7 535 
dzieci. W ciągu 10 lat łącznie przeznaczono na 
wsparcie 1 289 222 800 zł.

Caritas Polska wspierała finansowo dzia-
łania statutowe Caritas diecezjalnych oraz 
prowadziła kampanię promocyjną i informa-
cyjną akcji.

Lokalizacja: program ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym 
udzielono wsparcia: 7 535 (11 edycji)

Źródło finansowania: środki Caritas diece-
zjalnych, środki Caritas Polska,

Partnerzy: Caritas diecezjalne

Media, patronaty: Telewizja Polska, Polskie 
Radio, Gość Niedzielny, Niedziela, Deon.pl

Nazwa projektu: Tornister pełen uśmie-
chów

Czas trwania: 1 – 31 sierpnia

Opis projektu: Głównym celem kampanii 
jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
z najuboższych rodzin w Polsce poprzez prze-
kazywanie im dobrze wyposażonych szkolnych 
wyprawek. Akcja realizowana jest przez Caritas 
diecezjalne i Parafialne Zespoły Caritas, które 
wśród diecezjan i parafian oraz wśród part-
nerów instytucjonalnych pozyskują środki lub 
gotowe wyprawki szkolne, przekazywane 
później uczniom. Kulminacyjnym punktem 
kampanii jest jej wielki finał, który w 2016 
roku odbył się w Lublinie. Transmitowany był 
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na antenie Telewizji Polskiej a towarzyszył mu 
koncert z udziałem znanych artystów, podczas 
którego dzieciom wręczone zostały tornistry 
wyposażone w kolorowe przybory szkolne. 
Specjalne szkolne wyprawki przekazane na 
lubelskim rynku przygotowała Para Prezy-
dencka, Rzecznik Praw dziecka, Abp. Stanisław 
Gądecki, Danuta Żak, Wojciech Malajkat i inni. 
Pozostałe wyprawki rozdane zostały w diece-
zjach i parafiach. Kampania „Tornister pełen 
uśmiechów” prowadzona jest od 9 lat, w jej 
trakcie rozdanych zostało 200 000 szkolnych 
wyprawek. W 2016 roku rozdanych zostało 
50 000 wyprawek.

Caritas Polska wspierała finansowo działa-
nia Caritas diecezjalnych oraz prowadziła kam-
panię promocyjną i informacyjną akcji pozysku-
jąc ambasadorów akcji i patronów medialnych.

Lokalizacja: Projekt ogólnopolski

Liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: od początku trwania akcji: 200 000, 
w 2016 roku: 50 000

Źródło finansowania: Caritas diecezjalne, 
Caritas Polska, wpłaty darczyńców, dary 
rzeczowe przekazane przez darczyńców.

Partnerzy: Caritas diecezjalne

Media, patronaty: Telewizja Polska, Polskie 
Radio, Gość Niedzielny, Niedziela, Deon.pl

Nazwa projektu: Wakacyjna Akcja Ca-
ritas

Czas trwania: 2 czerwca - 31 sierpnia

Opis projektu: Dzięki Wakacyjnej Akcji 
Caritas wyrównywane są szanse rozwojowe 
i społeczne najbiedniejszych dzieci. Mają one 
okazję skorzystać z wyjazdów wakacyjnych, na 
które bez udzielonego wsparcia nie miałyby 
możliwości wyjechać. Wakacje organizowane 
są we wszystkich rejonach Polski. Turnus 
wakacyjny trwa przeciętnie dwa tygodnie 
i organizowany jest w ośrodkach kolonijnych 
spełniających wszystkie wymagane normy. 
Diecezjalne Caritas dysponują 52 własnymi 
ośrodkami wypoczynkowymi, ale na czas 
wakacji wynajmują ok. sto dodatkowych 
ośrodków.

Caritas Polska prowadziła akcję promocyj-
ną i informacyjną projektu oraz wspierała fi-
nansowo w realizacji zadań Caritas diecezjalne.

Lokalizacja: Projekt ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym 
udzielono wsparcia w 2016 roku: 30.000 
dzieci na wakacjach

Źródło finansowania: Środki Caritas diece-
zjalnych - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
zbiórki, dotacje i dofinansowania partnerów, 
oraz dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
środki Caritas Polska

Partnerzy: Caritas diecezjalne

Media, patronaty: Telewizja Polska, Radio 
Plus, Gość Niedzielny, Deon.pl, wiara.pl
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Nazwa projektu: Serwis charytatywny 
pomagam.caritas.pl

Czas trwania: Serwis powstał 12 kwietnia 
2015 r., istnieje 2 lata, nie jest projektem, który 
ma wyznaczoną datę zakończenia

Opis projektu: Jest to serwis crowdfundingo-
wy – do serwisu poprzez Caritas diecezjalne 
są zgłaszane zbiórki dla potrzebujących, 
na określone cele, zazwyczaj dotyczące 
poprawy zdrowia lub sytuacji materialnej 
podopiecznych. Cele zbiórek są analizowane 
przed umieszczeniem ich w serwisie. W trakcie 
tych 2 lat działalności udało się przeprowadzić 
78 zbiórek, zebrać kwotę ponad 2 300 000 
złotych dla potrzebujących. Wokół serwisu 
zgromadziło się kilkutysięczne zaplecze mo-
dlitewne, które modli się za podopiecznych. 
Serwis to jednak przede wszystkim miejsce, 
które umożliwia wirtualną relację między 
darczyńcami i podopiecznymi.

Lokalizacja: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 
01-043 Warszawa

Łączna liczba beneficjentów, którym 
udzielono wsparcia: 78 zbiórek dla potrze-
bujących, osób, rodzin, bądź społeczności (np. 
bezdomnych, polonijnych dzieci)

Źródło finansowania: własne oraz wpłaty 
darczyńców na rzecz beneficjentów serwisu

Partnerzy: Caritas diecezjalne, Eleos Kościoła 
Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewan-

Wsparcie osób chorych i starszych

gelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego

Media, patronaty: Stała współpraca 
z tygodnikiem „Niedziela”, z Programem 
Pierwszym Polskiego Radia oraz z portalem 
lovepoland. org

http://www.pomagam.caritas.pl


CARITAS POLSKA – RAPORT ROCZNY 2016     DZIAŁANIA W KRAJU ■ SPIS TREŚCI  |  ◄ PORZEDNIA STRONA  |  NASTĘPNA STRONA ►10

Nazwa projektu: Światowy Dzień Chore-
go w Caritas Polska

Czas trwania: Caritas Polska 25 lutego 
zorganizowała spotkanie dla opiekunów osób 
chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Opis projektu: Spotkanie dla opiekunów 
osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, 
zgromadziło 60 osób. Tematyka poruszana na 
spotkaniu dotyczyła roli opiekuna, rehabilitacji 
i opieki nad osobami chorymi, świadczeń, 
jakie przysługują opiekunom osób chorych 
i starszych oraz duchowego wymiaru opieki 
nad chorymi. Kontynuacją tego spotkania 
jest otwarta grupa wsparcia dla opiekunów, 
prowadzona przez psychologa. Spotkania 
grupy odbywają się raz w miesiącu i są 
poświęcone bieżącym problemom, z którymi 
zmagają się opiekunowie. 2-3 spotkania grupy 
wsparcia w ciągu roku będą spotkaniami z eks-
pertami, z dziedzin, którymi są zainteresowani 
opiekunowie.

Lokalizacja: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 
01-043 Warszawa

Liczba uczestników spotkania: na 
spotkaniu było 60 osób, w grupie wsparcia 
uczestniczy 8-10 osób

Źródło finansowania: własne

Nazwa projektu: Jałmużna Wielkopostna

Czas trwania: 11 luty – 15 maj 2016 r.

Opis projektu: Jałmużna Wielkopostna to 
ekumeniczna akcja charytatywna organi-
zowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, 
Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię 
Kościoła Ewangelickiego. Poprzez parafie 
w całej Polsce rozprowadzane są skarbonki, 
do których dzieci i młodzież wraz z rodzicami 
odkładają równowartość finansową drob-
nych przyjemności, których się pozbawiają 
w Wielkim Poście. Caritas Polska przygotowała 
680 tysięcy skarbonek wielkopostnych, które 
rozprowadziły Parafialne Zespoły Caritas oraz 
Szkolne Koła Caritas. Drobne datki zebrane 
w 2016 r. przez młodzież i dzieci przeznaczone 
zostały na pomoc osobom chorym i starszym.

Caritas Polska prowadziła akcją promocyj-
ną i informacyjną projektu oraz wspierała w re-
alizacji zadań Caritas diecezjalne.

Lokalizacja: Projekt ogólnopolski

Partnerzy: Eleos Kościoła Prawosławnego, 
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowa-
nego, Caritas diecezjalne

Media, patronaty: portal Deon.pl, Radio Plus 
i tygodnik Niedziela

Nazwa projektu: Wsparcie dla bohate-
rów programu telewizyjnego „Sprawa 
dla reportera”

Czas trwania: całoroczny

Opis projektu: Caritas Polska od 2010 
roku wspiera dotkniętych dramatami bo-
haterów programu „Sprawa dla reportera” 
emitowanego w Telewizji Polskiej. Poprzez 
ogłaszane na antenie TVP zbiórki pieniędzy 
w formie SMS charytatywnego zbierane są 
środki na długofalową pomoc dla bohaterów 
programu, wsparcie potrzebujących w kwestii 
leczenia i rehabilitacji oraz poprawę warunków 
socjalnych. w 2016 roku udzielono wsparcia 
40 osobom, z czego 18 osób rozpoczęło 
współpracę z Caritas a 22 osoby otrzymywały 
pomoc rozpoczętą we wcześniejszym okresie.

Partnerzy: Telewizja Polska
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Pomoc migrantom i uchodźcom
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Nazwa projektu: Pomoc migrantom 
i uchodźcom. Nowy Dom Polska

Czas trwania: 2016-2017

Opis projektu: Program kompleksowej po-
mocy dla migrantów i uchodźców przybywa-
jących i mieszkających w Polsce. W Centrach 
Caritas zatrudniamy profesjonalną kadrę. 
W lokalnych zespołach pracują specjaliści ds. 
integracji, doradcy międzykulturowi narodo-
wości czeczeńskiej, ukraińskiej i syryjskiej oraz 
psychologowie.

W ramach projektu w 2016 r.

• 3000 – osób korzystało z pomocy Centrów 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas

• 435 – sztuk pakietów „Edu Mapa dla 
Dzieciaka” zostało rozdystrybuowanych dla 
najmłodszych cudzoziemców

• 450 – dofinansowanych zabiegów medycz-
nych oraz leków

• 116 – osób skorzystało z pomocy psychologa,

Nazwa projektu: Aplikacja mobilna dla 
uchodźców „Pierwsze Kroki w Polsce”

Poza pomocą socjalno-bytową Caritas 
uruchomiła pierwszą w Polsce, bezpłatną apli-
kację mobilną dla uchodźców pt. „Pierwsze 
Kroki w Polsce”. Funkcjonującą w 4 językach: 
rosyjskim, angielskim, arabskim i polskim, na 
2 systemach Android i iOS. Aplikacja poinfor-
muje użytkowników o tym, jaką pomoc praw-
ną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać 
w Polsce, system geolokalizacji wskaże im naj-
krótszą drogę do celu. Aplikację można w pro-
sty sposób pobrać klikając na kod qr znajdu-
jący się na plakatach lub szukając jej w App 
Store lub Google Sklep pod hasłem pierwsze 
kroki w Polsce.

Nazwa projektu: Edu-Mapa dla Dzieciaka

Kolejnym wyzwaniem było opracowanie 
edukacyjnego projektu dla dzieci cudzoziem-
skich „Edu-Mapa dla Dzieciaka”, który funk-
cjonuje w 4 językach. Jest to pakiet powital-
ny, który opracowali psychologowie Caritas.

Nazwa projektu: Cykl spotkań z organiza-
cjami pozarządowymi założonymi przez 
cudzoziemców mieszkających w Polsce

W ramach wymiany doświadczeń i do-
brych praktyk Caritas Polska prowadzi cykl 
spotkań z organizacjami pozarządowymi za-
łożonymi przez cudzoziemców mieszkających 
w Polsce. W ramach tego działania odbyły się 
spotkania z fundacją reprezentowaną przez Sy-
ryjczyków, Ukraińców oraz Związek Tatarów.

Lokalizacja: projekt ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym 
udzielono wsparcia: 3000

Źródło finansowania: Fundusz Azylu, 
Migracji i Integracji, budżet państwa, środki 
własne Caritas Polska

Partnerzy: Urząd ds. Cudzoziemców, Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Archidiece-
zji Białostockiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, 
Caritas Diecezji Siedleckiej, Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej.
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Nazwa projektu: Program wychodzenia 
z bezdomności i uzależnień dla mężczyzn 

„Damy radę!”.

Czas trwania: stały, całoroczny

Opis projektu: „Damy radę!” jest programem 
Caritas Polska przeznaczonym dla bezdomnych 
mężczyzn w wieku 25-35 lat, zmotywowanych 
do podjęcia terapii, wytrwania w abstynencji, 
podjęcia pracy i starań o stabilizację życiową. 
Program jest trzystopniowy i trwa ok. 3 lat. 
Oferuje możliwość zamieszkania w mieszkaniu 
treningowym w 3-osobowym zespole a potem 
pomoc w uzyskaniu mieszkania komunalnego. 
W programie tworzona jest wspólnota tera-
peutyczna, jako grupa wsparcia, prowadzona 
przez doświadczonego terapeutę uzależnień 
i nadzorowana przez zespół kierowany przez 
psychologa. Program spotkań obejmuje naukę 
praktycznych umiejętności życiowych a także 
zajęcia dokształcające, kulturalne i rekreacyjne 
– ukierunkowany jest na odkrycie i realizacje 
własnego potencjału życiowego. Program 
adresowany jest również do chętnych kończą-
cych odbywanie kary pozbawienia wolności 
i realizowany na terenie zakładów karnych.

Lokalizacja: realizowany jest na terenie 

Pomoc wykluczonym społecznie
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Warszawy jednak obejmuje kandydatów 
z różnych miejscowości w Polsce.

Liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: Łącznie ok. 30 osób, z których 
w programie aktualnie przebywa 5, 3 otrzyma-
ło już własne mieszkania, 4 oczekuje.

Źródła finansowania: Wyłącznie wpłaty 
darczyńców.

Partnerzy: Schroniska Caritas, zakłady karne, 
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki terapii 
uzależnień, współpraca z niektórymi Caritas 
diecezjalnymi.

Media, patronaty: Gość Niedzielny, Radio 
Warszawa.

Nazwa projektu: Jesienno-zimowa ak-
cja pomocy bezdomnym przebywają-
cym poza schroniskami „Dzień dobry, czy 
wszyscy żyją?”.

Czas trwania: listopad-marzec, sezonowy.

Opis projektu: Akcja Caritas Polska konty-
nuowana jest co roku pod różnymi nazwami, 
odbywa się we współpracy ze Strażą Miejską 
m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem Lekarze 
Nadziei. W ramach akcji patrole Straży Miej-

skiej z wolontariuszem Caritas Polska oraz 
ratownikiem medycznym – wolontariuszem 
odwiedzają miejsca przebywania bezdomnych 
na terenie aglomeracji warszawskiej nie rza-
dziej niż dwa razy w tygodniu, dostarczając 
chętnym gorącą zupę, koce-śpiwory oraz 
potrzebne środki i pomoc medyczną. W przy-
padku zainteresowania oferują informację 
o możliwościach wychodzenia z bezdomności, 
transport potrzebujących pomocy specjalistycz-
nej do Przychodni Lekarzy Nadziei, wykupienie 
przepisanych leków. W okresie przedświątecz-
nym w patrolach uczestniczył również ksiądz 
z posługą duszpasterską dla chętnych.

Lokalizacja: Aglomeracja warszawska.

Liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: W czasie ostatniej akcji z pomocy 
skorzystało ok. 500 bezdomnych.

Źródło finansowania: Zbiórka poprzez 
serwis pomagam.caritas.pl, sms, ogłoszenia 
w środkach komunikacji, na stronach Caritas 
Polska i Straży Miejskiej.

Partnerzy: Straż Miejska m.st. Warszawy, 
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.

Media, patronaty: Media warszawskie, ZTM, 
SKM

Nazwa projektu: Doroczna Pielgrzymka 
Bezdomnych na Jasną Górę.

Czas trwania: jeden dzień, druga sobota 
listopada.

Opis projektu: Pielgrzymka bezdomnych 
organizowana przez Caritas diecezjalne, które 
prowadzą pomoc dla bezdomnych. Program 
pielgrzymki obejmuje Mszę Świętą, Drogę 
Krzyżową, świadectwa połączone z koncertem, 
konferencję, wspólny posiłek.

Lokalizacja: Częstochowa, teren klasztoru 
na Jasnej Górze.

Łączna liczba beneficjentów: Corocznie 
w pielgrzymce bierze udział około 800-1000 
bezdomnych z całej Polski.

Źródło finansowania: Caritas Polska, Caritas 
diecezjalne

Partnerzy: Caritas Archidiecezji Częstochow-
skiej, jako lokalny organizator oraz Caritas 
diecezjalne organizujące przyjazd grup

Media, patronaty: Media katolickie

http://Pomagam.caritas.pl
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Program współdziałania Caritas Polska 
z Caritas diecezjalnymi

Nazwa Projektu: Program współdziała-
nia Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi

Czas trwania: 2016-2017

W obszarze tematycznym ubóstwo Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej, realizuje projekt: 

„Spiżarnia Caritas”.

W obszarze tematycznym samotne matki  
Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, 
realizuje projekt: „Aktywnie żyje się lepiej” oraz 
Caritas Archidiecezji Białostockiej, realizuje 
projekt: „Przyjazny Dom Matki i Dziecka drogą 
do wyjścia z wykluczenia”.

W obszarze tematycznym osoby starsze 
Caritas Diecezji Siedleckiej, realizuje projekt: 

„Sen(iOr) Przyszłości – Wspieranie inicjatyw 
służących aktywizacji i integracji społecznej 
osób starszych”.

W obszarze tematycznym rodzina Caritas 
Diecezji Kaliskiej realizuje projekt: „Fundamenty 
dobrej rodziny”, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 
realizuje projekt: „Rodzina – bądźmy razem” 
a Caritas Diecezji Sandomierskiej, realizuje 
projekt: „Ochrona rodziny”.

W obszarze tematycznym wykluczenie 
społeczne Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
realizuje projekt; „Nie dzieląc… a łącząc – 
integracja społeczna osób wykluczonych” oraz 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, realizuje 
projekt : „Zgruntuj temat, nie bądź powierz-
chowny – aktywizacja osób bezdomnych”.

Opis Projektu: Pierwsza, pilotażowa edycja 
nowej formy współdziałania Caritas Polska 
z Caritas diecezjalnymi. Dyrektor Caritas Polska 
przyjął do realizacji następujące projekty:
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Nazwa projektu: XIII Ogólnopolska Piel-
grzymka Pracowników i Wolontariuszy 
Caritas „Słudzy miłosierdzia”

Czas trwania: 09.04.2016 r.

Opis: Ponad 2500 osób z 26 Caritas diece-
zjalnych i Caritas Polska spotkało się podczas 
Pielgrzymki Pracowników i Wolontariuszy 
Caritas w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystą Mszę 
św. odprawił Ks. Bp Wiesław Szlachetka, 
Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP.

Lokalizacja: Kraków-Łagiewniki

Liczba uczestników pielgrzymki: ponad 
2500

Partnerzy: Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Nazwa projektu: Międzynarodowe spo-
tkanie wolontariuszy Caritas podczas 
Światowych Dni Młodzieży z kard. Tagle

Czas trwania: 27.07.2017 r.

Opis: W spotkaniu uczestniczyło kilkuset 

Wolontariat
pielgrzymów z całego świata, m.in. z Australii, 
Stanów Zjednoczonych, Francji, Kanady, Wene-
zueli, Senegalu, Nowej Zelandii, Libanu i Polski. 
Młodzi obecni na spotkaniu podzielili się ze 
sobą swoim doświadczeniem i świadectwem 
wiary.

Lokalizacja: Kraków

Liczba uczestników spotkania: około 400

Źródło finansowania: środki własne

Partnerzy: Caritas Internationalis, Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, parafia św. Józefa 
(Kraków-Bieńczyce), Komitet Organizacyjny 
Światowych Dni Młodzieży

Nazwa projektu: Szkolenia dla diece-
zjalnych koordynatorów wolontariatu 
Caritas

Czas trwania: Raz na kwartał

Opis: Caritas Polska organizuje raz na kwartał 
szkolenia dla diecezjalnych koordynatorów 
wolontariatu. Są one okazją do wymiany do-
świadczeń, rozwoju umiejętności i nawiązania 
nowych kontaktów.

Lokalizacja: Warszawa

Liczba uczestników szkolenia: 41

Źródło finansowania: środki własne
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Działania zagraniczne 
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Nazwa projektu: Rodzina rodzinie – ro-
dziny polskie rodzinom syryjskim

Sektor pomocy: pomoc doraźna (bezpieczeń-
stwo żywnościowe)

Czas trwania: od 4 października 2016 r.

Opis projektu: Program polega na objęciu 
przez Polaków długofalowym wsparciem 
f inansowym rodzin poszkodowanych 
w wyniku wojny w Syrii, przede wszystkim 
mieszkających w Aleppo. Caritas Polska wraz 
z partnerami zbiera informacje o rodzinach 
szczególnie potrzebujących wsparcia. Są to 

zwłaszcza rodziny z Aleppo, które straciły 
wszystko, żyją w sytuacji skrajnej biedy, nie 
mają żadnych źródeł utrzymania. Pomoc 
w ramach programu „Rodzina Rodzinie” ma 
konkretne imiona, historie poszczególnych 
ludzi i rodzin. Opisy tych rodzin umieszczane są 
na stronie internetowej i każdy może włączyć 
się w pomoc dla konkretnej rodziny. Darczyńcy 
składają deklarację pomocy i wpłacają przez 6 
miesięcy fundusze na miarę swoich możliwości 
oraz chęci zaangażowania. Wśród darczyńców 
oprócz polskich rodzin i osób indywidualnych 
są też biskupi i księża, zgromadzenia zakonne 
i wiele parafii, a także liczne wspólnoty katolic-
kie, szkoły, firmy, organizacje oraz nieformalne 
grupy przyjaciół. Zebrane środki finansowe za 
pośrednictwem partnerów trafiają do potrze-
bujących rodzin. Program uruchomiony został 
na prośbę Konferencji Episkopatu Polski w dniu 
4 października 2016 r. Do końca 2016 roku 
3716 darczyńców złożyło deklaracje półroczne-
go wsparcia dla 1117 rodzin poszkodowanych 
w wyniku wojny w Syrii. 

Lokalizacja: Aleppo (Syria), Liban

Partnerzy: Caritas Liban, Caritas Syria (Caritas 
Aleppo), misja Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi, lokalne kościoły

Rodzina Rodzinie
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Projekty humanitarne
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Bliski Wschód
SYRIA

Nazwa projektu: Zapewnienie pomocy 
medycznej dla najbardziej potrzebują-
cych Syryjczyków mieszkających w Da-
maszku i na przedmieściach

Sektor pomocy: zdrowie 

Czas trwania: od 2014 r.

Opis działań: Caritas Polska w 2016 
r. dofinansowała po raz trzeci ze środków 
własnych klinikę w Damaszku w dzielnicy 
Al-Koussour. Pieniądze zostały przekazane na 
zwiększenie dostępu do odpowiedniej pomocy 
medycznej. W ramach projektu Caritas Syria 
zapewniła pomoc chirurgiczną i lekarstwa 
1000 pacjentom hospitalizowanym, udzieliła 
pomocy medycznej i zapewniła lekarstwa 
1500 pacjentom ambulatoryjnym, a także 
zakupiła urządzenia i sprzęt medyczny dla 
400 osób cierpiących na choroby przewlekłe 
(m.in. glukometry, ciśnieniomierze, balkoniki, 
kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe). 
Beneficjentami byli ubodzy mieszkańcy i osoby 

przesiedlone, które zamieszkują Damaszek 
oraz przedmieścia, zarówno chrześcijanie jak 
i muzułmanie.

Lokalizacja: Damaszek (Syria)

Łączna liczba beneficjentów: 2900 osób

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska 

Partnerzy: Caritas Syria

12%

28%

23%

16%

21%

Podział projektów na Bliskim Wschodzie

Iracki
Kurdystan
Jordania

Liban

Palestyna

Syria
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LIBAN

Liczba projektów: 3

Nazwa projektu: Wsparcie ofiar zama-
chu w al-Qaa

Sektor pomocy: środki utrzymania

Czas trwania: lipiec – październik 2016

Opis działań: 27 czerwca 2016 roku ośmiu 
zamachowców samobójców przeprowadziło 
dwie fale ataków w mieście al-Qaa w Libanie, 
zamieszkałym w większości przez chrześcijan. 
Dzięki wsparciu Caritas Polska, rodziny pięciu 
ofiar zamachu otrzymały czeki na kwotę 1040 
USD, natomiast 27 poszkodowanych osób 
otrzymało czeki o wartości 350 USD na leczenie, 
pomoc socjalną i zaspokojenie podstawowych 
potrzeb w okresie rekonwalescencji. 

Lokalizacja: al-Qaa (Liban)

Łączna liczba beneficjentów: 32 rodziny

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska 

Partnerzy: Caritas Liban

Nazwa projektu: Wyposażenie centrum 
dla dzieci niepełnosprawnych w rejo-
nie Lebaa

Sektor pomocy: edukacja

Czas trwania: sierpień 2016 – marzec 2017

Opis działań: Caritas Polska pomogła 
wyposażyć ośrodek dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w rejonie Lebaa, 
niedaleko Saida. Około 200 dzieci korzysta 
z ćwiczeń rehabilitacyjnych, warsztatów 
zawodowych oraz części rekreacyjnej. 

Lokalizacja: Saida (Liban)

Łączna liczba beneficjentów: 200 dzieci

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska – kwota pochodziła z 10 
groszy zebranych w ramach Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom z 2015 roku.

Partnerzy: Caritas Liban

Nazwa projektu: Bezpieczeństwo żywno-
ściowe i pomoc humanitarna dla uchodź-
ców syryjskich w Libanie

Sektor pomocy: Bezpieczeństwo żywno-
ściowe

Czas trwania: kwiecień – grudzień 2016

Opis działań: Liban jest małym krajem, który 
przyjął ponad 1,5 mln syryjskich uchodźców, 
wskutek czego co czwarty mieszkaniec tego 
kraju obecnie pochodzi z Syrii. Uchodźcy żyją 
w niezwykle trudnych warunkach, zubożało 
także libańskie społeczeństwo. Caritas Polska 
we współpracy z Caritas Liban zrealizowała 
projekt pomocy uchodźcom syryjskim i na-
juboższym Syryjczykom w zakresie żywności 
i niezbędnych artykułów nieżywnościowych. 
Wśród potrzebujących dystrybuowane były 
bony żywnościowe i higieniczne – otrzymało 
je łącznie 379 gospodarstw domowych, tj. 
ok. 1895 uchodźców syryjskich w Dolinie 
Bekka i Tripoli oraz najuboższych Libańczyków 
w Mount Lebanon. Podczas trzech dystrybucji 
bonów beneficjenci otrzymali pomoc na okres 
6 miesięcy. Wartość bonu żywnościowego 
wynosiła 100 USD, a higienicznego – 64 USD. 
Za bony można było zakupić podstawowe 
produkty żywnościowe i higieniczne. 
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Lokalizacja: Dolina Bekaa, Tripoli, Mount 
Lebanon (Liban)

Łączna liczba beneficjentów: 379 gospo-
darstw domowych (około 1895 osób)

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas Liban

JORDANIA

Liczba projektów: 3 

Nazwa projektu: Doraźna pomoc dla 
uchodźców syryjskich oraz ubogich Jor-
dańczyków

Sektor pomocy: bezpieczeństwo żywno-
ściowe

Czas trwania: kwiecień – grudzień 2016

Opis działań: Jordania jest krajem bardzo 
dotkniętym konsekwencjami wojny w Syrii 

– przyjęła około miliona uchodźców. Pomoc 
humanitarna w Jordanii kierowana jest przede 
wszystkim do Syryjczyków, którzy znajdują się 
w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Celem 
projektu było wsparcie uchodźców i najuboż-
szych Jordańczyków w ich podstawowych 

potrzebach, to jest poprzez zapewnienie 
im dostępu do podstawowych produktów 
żywnościowych, troskę o zdrową dietę 
oraz o potrzeby niemowląt i małych dzieci. 
W czterech miastach dystrybuowane były 
bony na zakup żywności dla 180 gospodarstw 
domowych, a dla kolejnych 134 rodzin osób 
szczególnie potrzebujących poprawy jakości 
żywienia – również na zakup świeżej żywności. 
Trzecią formą wsparcia były bony na zakup 
mleka modyfikowanego dla dzieci poniżej 
2. roku życia i produktów niezbędnych do 
opieki nad dzieckiem, takich jak pieluchy 
czy kremy. Pomoc taką wraz z regularnymi 
konsultacjami lekarskimi uzyskało 97 rodzin. 
Beneficjenci otrzymywali bony przez pół roku.

Lokalizacja: Amman, Irbid, Mafrak i Zarqa 
(Jordania)

Łączna liczba beneficjentów: 411 gospo-
darstw domowych

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP 

Partnerzy: Caritas Jordan

Nazwa projektu: Zaspokojenie pilnych 
potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich 
Jordańczyków w zakresie schronienia

Sektor pomocy: schronienie i pomoc 
nieżywnościowa

Czas trwania: sierpień – grudzień 2016

Opis działań: Celem projektu była poprawa 
warunków życia uchodźców z Syrii przeby-
wających w prowincjach Irbid i Mafraq oraz 
najuboższych Jordańczyków poprzez wsparcie 
kosztów wynajmu mieszkania. 252 rodziny 
otrzymały karty bankomatowe, które zasilane 
były kwotą 125 dinarów jordańskich (około 
700 zł) przez 4 miesiące. Beneficjenci odbyli 
szkolenie z obsługi bankomatów i co miesiąc 
mogli wypłacać gotówkę, aby pokryć koszty 
wynajmu mieszkania i podstawowe opłaty. Po 
zakończeniu projektu beneficjenci deklarowali, 
że dzięki pomocy udało im się realizować jedną 
z pozytywnych strategii: zmniejszenie zadłuże-
nia, poprawa codziennego wyżywienia, zakup 
wyposażenia domowego, poprawa warunków 
zdrowotnych, przygotowanie do zimy poprzez 
zakup paliwa lub gazu do ogrzewania. W roku 
2017 realizowany jest drugi moduł projektu, 
dzięki któremu kolejne rodziny otrzymają 
pomoc finansową na zapewnienie schronienia.
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Lokalizacja: Irbid i Mafraq (Jordania)

Łączna liczba beneficjentów: 252 gospo-
darstwa domowe (1228 osób)

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas Jordan

Nazwa projektu: Transport pomocy hu-
manitarnej do Jordanii

Sektor pomocy: schronienie i pomoc 
nieżywnościowa

Czas trwania: lipiec – październik 2016

Opis działań: Celem projektu było przekazanie 
do dystrybucji pomocy humanitarnej w postaci 
pakietów higienicznych, śpiworów i zestawów 
szkolnych dla uchodźców syryjskich, irakijskich 
oraz najuboższej społeczności jordańskiej. 25 
lipca 2016 r. samolotem przewieziono do 
Jordanii artykuły zakupione w Polsce, m.in. 
600 śpiworów, pieluchy i przybory szkolne. 
Dodatkowo w Jordanii zakupione zostały 
zestawy środków higienicznych i artykułów 
pierwszej potrzeby (łącznie ponad 2200 
pakietów). Pomoc dystrybuowana była wśród 
potrzebujących przez Caritas Jordan.

Lokalizacja: Jordania

Łączna liczba beneficjentów: 2000 rodzin

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas Jordan

AUTONOMICZNY REGION 
IRACKIEGO KURDYSTANU

Liczba projektów: 2

Nazwa projektu: Mleko dla Kurdystanu

Sektor pomocy: bezpieczeństwo żywno-
ściowe

Czas trwania: lipiec – grudzień 2016

Opis działań: Celem projektu była pomoc 
dzieciom do drugiego roku życia oraz ich mat-
kom, które przebywały w obozach w Kabarto 
1 i Kabarto 2 w prowincji Dohuk oraz w Ozal 
City w prowincji Erbil na terenie irackiego 
Kurdystanu. W ramach projektu zapewniono 
dwie puszki mleka modyfikowanego na ty-
dzień dla każdego dziecka objętego wsparciem. 
Jest to minimum, aby dzieci mogły otrzymać 
niezbędną ilość składników odżywczych 
w sytuacji, kiedy matki nie mają możliwości 

karmienia piersią. Łącznie rozdystrybuowano 
9490 puszek mleka.

Lokalizacja: prowincje Erbil i Dohuk

Łączna liczba beneficjentów: około 600 
dzieci w wieku 0-24 miesiące 

Źródło finansowania: fundusze własne Ca-
ritas Polska pochodzące z 10 groszy zebranych 
w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 
w 2015 r. i z ogólnopolskiej akcji

Partnerzy: Wyższa Szkoła Opieki Zdrowotnej 
i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety, Roja Sol

Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowa-
nia klinik medycznych w prowincjach Er-
bil i Dohuk

Sektor pomocy: zdrowie

Czas trwania: sierpień – grudzień 2016

Opis działań: Projekt miał na celu umożliwie-
nie przesiedleńcom wewnętrznym i uchodźcom 
przebywającym w obozach oraz w społeczno-
ściach przyjmujących, a także lokalnej ludności 
dostępu do opieki medycznej, poprawę stanu 
zdrowia, w tym pomoc osobom przewlekle 
chorych i zapewnienie niezbędnych lekarstw. 
Cele zrealizowano poprzez wsparcie funkcjo-
nowania klinik prowadzonych przez Wyższą 
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Szkołę Opieki Zdrowotnej i Pracy Społecznej 
im. Świętej Elżbiety: stacjonarnej kliniki im. bł. 
Zdenki Scheling w prowincji Erbil oraz mobilnej 
kliniki im. bł. J. Popiełuszki w prowincji Dohuk. 
W ramach projektu zwiększono liczbę lekarzy 
zatrudnionych w klinikach, co pozwoliło na 
podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz 
zapewnienie dostępu do opieki medycznej, 
bezpłatnych lekarstw i badań laboratoryjnych 
dla szerszego grona osób przesiedlonych 
i ludności lokalnej. 

Lokalizacja: prowincje Erbil i Dohuk

Łączna liczba beneficjentów: 7750 
beneficjentów, z czego 1980 beneficjentów 
stanowiła ludność lokalna

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Wyższa Szkoła Opieki Zdrowotnej 
i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety

Europa
UKRAINA

Nazwa projektu: Działalność gabinetów 
medyczno-socjalnych w Bierdiańsku i Za-
porożu (region zaporoski) oraz w Charko-
wie (region charkowski)

Sektor pomocy: zdrowie

Czas trwania: sierpień – grudzień 2016

Opis działań: Celem projektu było do-
starczanie specjalistycznej opieki lekarskiej 
obejmującej profesjonalną diagnozę, zabiegi 
medyczne, zapewnienie dostępu do niezbęd-
nych lekarstw i artykułów higienicznych, w tym 
pampersów, profilaktykę zdrowotną dla osób 
przesiedlonych oraz najbardziej potrzebujących 
mieszkańców, tj. osób samotnych w pode-
szłym wieku, niepełnosprawnych, rodzin 
wielodzietnych (powyżej 3 dzieci), a także 
samotnych matek w okręgu zaporoskim 
i charkowskim.

W ramach projektu otworzono 3 gabinety 
socjalno-medyczne, w których udzielono 9347 
porad/zabiegów medycznych. W ten sposób 
zmniejszyła się liczba chorych, osoby przewle-
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Białoruś

Bośnia i
Hercegowina
Litwa

Serbia

Ukraina
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kle chore były pod stałą opieką medyczną, ob-
niżył się zakres samoleczenia i nieprawidło-
wego leczenia. Projekt pozwolił na udziele-
nie adekwatnej pomocy medycznej osobom 
przesiedlonym i potrzebującym mieszkańcom, 
których nie stać na korzystanie z publicznych 
form opieki medycznej.

Lokalizacja: Bierdiańsk i Zaporoże (region 
zaporoski) oraz Charków (region charkowski)

Łączna liczba beneficjentów: 6960 
beneficjentów, z czego 2088 beneficjentów 
stanowiła ludność lokalna

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas-Spes Ukraina

BIAŁORUŚ

Nazwa projektu: Zakup żywności dla 
podopiecznych Łahiszyńskiego Domu 
Miłosierdzia

Sektor pomocy: bezpieczeństwo żywno-
ściowe

Czas trwania: kwiecień – czerwiec 2016

Opis działań: W Łahiszyńskim Domu Miło-
sierdzia przebywają 42 osoby, wśród których 
są osoby starsze, przewlekle chore, samotne 
i mające trudną sytuację rodzinną. Celem 
projektu było wsparcie placówki w obszarze 
zapewnienia odpowiednich posiłków dla 
podopiecznych. Systematyczne i pełnowarto-
ściowe przygotowywanie posiłków wpływa 
na dobre samopoczucie i poprawę zdrowia 
podopiecznych ośrodka. Środki finansowe 
przeznaczono głównie na zakup produktów 
mięsnych i pieczywa.

Lokalizacja: Łahiszyn, Białoruś

Łączna liczba beneficjentów: 45-50 osób 
przebywających w ośrodku

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Łahiszyński Dom Miłosierdzia

SERBIA

Nazwa projektu: Pomoc doraźna dla go-
spodarstw domowych, które ucierpiały 
w wyniku powodzi w miejscowościach 
Lucani i Kraljevo

Sektor pomocy: szybkie wspomaganie (ER)

Czas trwania: marzec – maj 2016

Opis działań: W wyniku obfitych opadów, 
jakie nawiedziły Serbię w marcu 2016 roku, 
szczególnie ucierpiały miasta Lucani i Kraljevo, 
gdzie zniszczone zostały domy i uprawy. W ca-
łej Serbii 710 gospodarstw domowych znalazło 
się pod wodą, a w Luciani  i Grdice woda przy 
niektórych domach sięgała aż po dach. Środki 
przekazane przez Caritas Polska przeznaczono 
na pomoc doraźną dla mieszkańców Lucani 
i Kraljevo. W ramach projektu realizowanego 
przez Caritas Serbia gospodarstwa domowe 
otrzymały bony na zakup żywności, środków 
higienicznych i innych potrzebnych artykułów, 
a gospodarstwom najbardziej dotkniętym 
przez powódź, przekazano sprzęt do osu-
szania budynków i podstawowe urządzenia 
elektryczne.

Lokalizacja: Lucani i Kraljevo

Łączna liczba beneficjentów: 300 gospo-
darstw domowych (1200 osób)

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas Europa, Caritas Serbia
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WŁOCHY

Nazwa projektu: Pomoc dla ofiar trzę-
sienia ziemi 

Sektor pomocy: szybkie wspomaganie (ER)

Czas trwania: od sierpnia 2016

Opis działań: Region środkowych Włoch 
– Lazio, Umbria, Marche i Abruzzo – bardzo 
ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemi, które miało 
miejsce w sierpniu i październiku 2016 roku. 
Wstrząsy o sile 6,2 i 5,4 stopni w skali Richtera 
24 sierpnia spowodowały śmierć 299 ludzi. 
Najbardziej ucierpiały miasta Accumoli, Ama-
trice i Arquata del Tronto. Kolejne trzęsienie 
o sile 6,6 stopni w skali Richtera nawiedziło 
ten region 30 października, powodując dalsze 
zniszczenia.

Caritas Polska przekazała środki na projek-
ty realizowane przez Caritas Italiana. Tamtejsza 
Caritas prowadzi działania mające na celu od-
budowę źródeł utrzymania na terenach wiej-
skich poprzez zakup sprzętu niezbędnego do 
hodowli zwierząt i uprawy roli, a także po-
moc strukturalną, która ma doprowadzić do 
wznowienia produkcji, przetwórstwa i sprze-
daży lokalnych produktów. Drugi obszar po-
mocy dotyczy odbudowy życia społecznego 
i poczucia bezpieczeństwa. Priorytetem jest 

tworzenie wielofunkcyjnych centrów środo-
wiskowych szybkiego wsparcia, gdzie miej-
scowa ludność może otrzymać pomoc, zna-
leźć wsparcie psychospołeczne i uczestniczyć 
w specjalnych zajęciach. Ośrodki te bazują na 
pracy wolontariuszy, ale celem jest ich profe-
sjonalizacja, aby wykwalifikowani pracownicy 
nieśli potrzebne wsparcie i zapewniali możli-
wości rozwoju społecznego i ekonomicznego, 
co pomoże osobom poszkodowanym pokonać 
traumę oraz planować przyszłość. Pierwsze ta-
kie centrum powstało w miejscowości Amatri-
ce w diecezji Rieti. Kolejne mniejsze społeczno-

-duszpasterskie struktury uruchomiono także 
w Scai, Monte Sant’Angelo i Grisciano. Ponad-
to trwają pracę nad nowymi centrami w Nur-
sji, Cascia i Avanedita w archidiecezji Spoleto-
-Nursja, a także w Arquata del Tronto w die-
cezji Ascoli Piceno.

Lokalizacja: środkowe Włochy

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska, środki pochodzące ze zbiórki 
ogłoszonej przez Konferencję Episkopatu Polski

Partnerzy: Caritas Internationalis, Caritas 
Italiana

Ameryka
EKWADOR

Liczba projektów: 5

Nazwa projektu: Pomoc doraźna dla 
osób, które ucierpiały w wyniku trzę-
sienia ziemi

Sektor pomocy: szybkie wspomaganie (ER)

Czas trwania: kwiecień 2016 – kwiecień 
2017

Opis działań: W wyniku trzęsienia ziemi 
o sile 7,8 stopni w skali Richtera, które 
nawiedziło Ekwador 16 kwietnia 2016 roku, 
zginęło ponad 650 osób, obrażenia odniosło 
16,6 tys., a ponad 28 tys. zostało bez dachu 
nad głową. Było to najtragiczniejsze trzęsienie 
ziemi w tym kraju od ok. 70 lat. 

W 2016 roku zrealizowano łącznie pięć 
projektów we współpracy z polskimi misjo-
narzami, licznie obecnymi w Ameryce Połu-
dniowej, a także przekazano fundusze Cari-
tas Ekwador i poprzez struktury Caritas In-
ternationalis. 



CARITAS POLSKA – RAPORT ROCZNY 2016     DZIAŁANIA ZAGRANICZNE ■ SPIS TREŚCI  |  ◄ PORZEDNIA STRONA  |  NASTĘPNA STRONA ►27

Pomoc obejmowała pomoc medyczno-
-zdrowotną i zapewnienie sprzętów codzien-
nego użytku. W ramach wsparcia medyczno-

-zdrowotnego poszkodowani w wyniku trzę-
sienia ziemi uzyskali pomoc w postaci lekarstw, 
środków higienicznych i medycznych, drobne-
go sprzętu rehabilitacyjnego oraz mleka dosto-
sowanego dla dzieci. Osoby potrzebujące mia-
ły też zapewnioną natychmiastową pomoc le-
karską w rejonach epidemii, badania  klinicz-
ne, szczepienia i usługi stomatologiczne. Dla 
dzieci i młodzieży zorganizowano przegląd zę-
bów. Dodatkowym elementem były szkolenia 
na temat odżywiania, zachorowań na choro-
by tropikalne i ich zapobieganie. Drugi typ pro-
jektów to zakup sprzętów codziennego użyt-
ku. Gospodarstwa domowe, które w wyni-
ku kataklizmu straciły większość swojego do-
bytku, otrzymały łóżka, materace i moskitiery, 
które skutecznie zabezpieczają przed ukąsze-
niem komarów podczas snu. Pomoc obejmo-
wała także zakup kuchenek gazowych, garn-
ków i sztućców. W ramach projektów realizo-
wanych przez Caritas Ekwador poszkodowa-
ni otrzymali pomoc żywnościową, zestawy 
kosmetyczne i higieny osobistej, zapewniono 
im także wsparcie psychologiczne i duchowe. 

Lokalizacja: Chone, Calceta, San Antonio, 
Boya, Pavón, Pedernales i Jama w prowincji 
Manabi, Santo Domingo w prowincji Pichincha, 

prowincja Esmeralda, prowincja Los Ríos

Łączna liczba beneficjentów: 6600 osób

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas Internationalis, Caritas 

Ekwador, polscy misjonarze z parafii Santa Ma-
ria Bernarda, św. Augustyna, San Antonio de 
Padua i Nuestro Señor de la Buena Esperanza 
oraz Bracia Mniejsi Konwentualni
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Karaibach
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HAITI

Nazwa projektu: Pomoc doraźna dla ofiar 
huraganu

Sektor pomocy: szybkie wspomaganie (ER)

Czas trwania: październik 2016 – październik 
2017

Opis działań: W październiku 2016 przez 
południową część Haiti przeszedł wiejący 
z prędkością 240 km/h huragan Matthew 
powodując zniszczenia na ogromną skalę. 
W wyniku kataklizmu zginęło 546 osób, 438 

odniosło obrażenia, a 128 uznano za zaginione. 
Ponad 61,5 tys. ludzi straciło domy i źródła 
utrzymania.

Caritas Polska przekazała fundusze przez 
struktury Caritas Internationalis. W pierwszych 
dwóch miesiącach (październik-listopad) Ca-
ritas Haiti udzieliła pomocy żywnościowej 
i w postaci zestawów higienicznych 2850 go-
spodarstwom domowym. Szereg projektów 
jest kontynuowanych w 2017 roku, które obej-
mują działania zmniejszające ryzyko rozprze-
strzeniania się chorób zakaźnych, zapewnie-
nie narzędzi rolniczych i żywego inwentarza, 
oczyszczanie kanałów nawadniających, wspar-

cie w naprawie domów, a także ochronę śro-
dowiska naturalnego poprzez sadzenie drzew 
i tworzenie struktur ochrony gleby.

Lokalizacja: diecezje Jeremie, Cayes, Port-Au-
-Prince, Port-De-Paix, Nippes i Jacmel

Łączna liczba beneficjentów: 9100 gospo-
darstw domowych (45500 osób)

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas Internationalis, Caritas 
Haiti



CARITAS POLSKA – RAPORT ROCZNY 2016     DZIAŁANIA ZAGRANICZNE ■ SPIS TREŚCI  |  ◄ PORZEDNIA STRONA  |  NASTĘPNA STRONA ►29

Azja
JAPONIA

Nazwa projektu: Pomoc doraźna dla ofiar 
trzęsienia ziemi

Sektor pomocy: szybkie wspomaganie (ER)

Czas trwania: kwiecień 2016

Opis działań: W kwietniu 2016 roku Japonię 
nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7,3 stopni 
w skali Richtera. W wyniku kataklizmu, któ-
rego epicentrum znajdowało się w rejonie 
Kumamoto na wyspie Kiusiu, śmierć poniosło 
50 osób, a około 3000 odniosło obrażenia. 
Caritas Polska przekazała fundusze na pomoc 
poszkodowanym poprzez struktury Caritas 
Internationalis, a także zorganizowała zbiórkę 
środków na dalszą pomoc. 

Lokalizacja: Kumamoto, wyspa Kiusiu 
(Japonia)

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas Internationalis, Caritas 
Japonia
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Projekty rozwojowe

Bliski Wschód
PALESTYNA

Nazwa projektu: Zapobieganie izolacji 
i wykluczeniu społecznemu osób niepeł-
nosprawnych w Autonomii Palestyńskiej

Sektor pomocy: ochrona

Czas trwania: marzec – grudzień 2016

Opis działań: Projekt miał na celu zapobie-
ganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych w Palestynie. W ramach 
projektu 10 ośrodków zajmujących się pomocą 
osobom niepełnosprawnym w Betlejem, Beit 
Jala i Beit Sahour zostało wyposażonych w do-
datkowy sprzęt edukacyjny i medyczny, dzięki 
czemu możliwy był wzrost liczby beneficjentów 
tych ośrodków oraz podwyższenie standardu 
świadczonej pomocy otrzymywanej przez ok. 
450 osób. 10 kobiet pracujących w ośrodkach 
dla niepełnosprawnych ukończyło studia 
podyplomowe z pedagogiki specjalnej, dzięki 
czemu wzrosły kwalifikacje kadry świadczącej 
pomoc niepełnosprawnym. Zbudowano sieć 
powiązań między ośrodkami, które wcze-
śniej nie znały się wzajemnie, dzięki czemu 
możliwa stała się bardziej wydajna pomoc 
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osobom niepełnosprawnym. Przeprowadzono 
kampanię społeczną dotyczącą problemów 
osób niepełnosprawnych i języka, jakim należy 
o tych osobach mówić. 

Lokalizacja: region Betlejem (Palestyna)

Łączna liczba beneficjentów: 10 ośrodków, 
450 osób niepełnosprawnych, 10 pracowników 
ośrodków, społeczeństwo palestyńskie

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas Jerozolima

Europa
UKRAINA

Nazwa projektu: Pomoc w integracji 
społecznej uchodźców wewnętrznych 
na Ukrainie

Sektor pomocy: ochrona

Czas trwania: styczeń – grudzień 2016 

Opis działań: Projekt zrealizowany we 
współpracy z Caritas Ukraina dotyczył 

wsparcia psychologicznego dla dzieci i ro-
dziców, pomocy w integracji uchodźców ze 
społecznością lokalną oraz wsparcia w roz-
wiązywaniu problemów społecznych metodą 

„case management” w 6 miejscowościach: 
Charkowie, Dnipro, Kamieńskie, Zaporożu, Me-
litopolu i Krzywym Rogu. W ramach projektu 
oferowane były zajęcia dla dzieci prowadzone 
przez animatorów, wsparcie psychologiczne 
dla rodziców, zajęcia integrujące uchodźców 
i towarzyszenie tym rodzinom bądź osobom, 
których problemy wymagały wielostronnego 
wsparcia. Projekt odpowiadał na narastające 
napięcie pomiędzy społecznością lokalną 
a przesiedleńcami, coraz bardziej widoczne 
problemy psychologiczne u dzieci i rodziców 
oraz brak kompleksowej pomocy uchodźcom, 
którzy borykają się z brakiem pracy, z brakiem 
dokumentów poświadczających ich sytuację 
i z ogólną biedą. Projekt przyczynił się do 
poprawy kondycji psychicznej, pomocy w zna-
lezieniu miejsca w społeczności lokalnej i był 
wsparciem dla dzieci w pokonywaniu traumy. 

Lokalizacja: Dnipro, Charków, Zaporoże, 
Kamieńskie, Melitopol, Krzywy Róg

Łączna liczba beneficjentów: około 15000 
osób

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas Ukraina

Liczba projektów: 16

Sektory pomocy: edukacja (10), zdrowie (2), 
schronienie (1), żywienie (3)

Czas trwania: cały rok 2016

Opis działań:

Edukacja: Od czerwca do końca sierpnia 
Caritas Polska wspierała aktywny wypoczynek 
dzieci, mający charakter edukacyjno-integra-
cyjny, przede wszystkim półkolonie dla dzieci 
w Żytomierzu i kolonie w Myczkowcach, Pulmo, 
Skadowsku, Wozniesieńsku i Jużnoukraiń-
sku. Poprzez dofinansowanie świetlicy dla 
przedszkolaków w Browarach Caritas Polska 
wspierała rodziny, zapewniając opiekę nad 
dziećmi i umożliwiając ich rodzicom podjęcie 
pracy i zdobycie środków finansowych na 
utrzymanie rodziny. Podobną pomoc świadczo-
no w Lubarze w diecezji kijowsko-żytomierskiej, 
gdzie Caritas Polska dofinansowała funkcjo-
nowanie przedszkola przyjmującego przede 
wszystkim dzieci przesiedleńców z Donbasu. 
Dzięki pomocy stypendialnej czworo dzieci 
z rodzinnego domu dziecka i student z ubogiej 
rodziny ukraińskiej mogli studiować oraz zdo-
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bywać potrzebną wiedzę, która w przyszłości 
zwiększy ich szanse na zdobycie lepszego 
zatrudnienia.

Schronienie: Caritas Polska dofinansowała 
działanie Centrum Pomocy Socjalnej w Bier-
diańsku, świadczącego pomoc dla uchodźców 
i ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej. Celem projektu było stworzenie 
warunków do pełnego rozwoju w nowym 
miejscu zamieszkania, realizacji zawodowej, 
organizacyjnej i potencjału twórczego. Projekt 
pozwolił każdej osobie, która doświadczyła 
tragedii utraty własnego domu, pracy i rodziny, 
znaleźć drogę wyjścia, pozyskać wiedzę i umie-
jętności, które pomogą rozwiązać problemy 
życiowe.

Żywienie: Caritas Polska sfinansowała 
zakup wyparzarki gastronomicznej do naczyń 
i kompletu naczyń, aby podnieść jakość 
i efektywność przygotowania oraz wydawania 
posiłków osobom ubogim i bezdomnym. 
Projekt realizowała Caritas-Spes w Kijowie. 
Pomoc bezdomnym świadczona była również 
przez parafię Wniebowzięcia NMP w Krzywym 
Rogu, gdzie Caritas Polska dofinansowała 
realizowany przez nią program dożywiania 
osób bezdomnych. Caritas Polska przekazała 
także środki pieniężne na przygotowanie 
paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia w Żytomierzu na Ukrainie, które 
były rozdane osobom ubogim, samotnych 
i niepełnosprawnym.

Zdrowie: Caritas Polska dofinansowała 
remont basenu w centrum rehabilitacji szpitala 
dziecięcego w Użhorodzie, gdzie świadczona 
jest pomoc dzieciom z uszkodzonym ukła-
dem mięśniowo-szkieletowym i dzieciom 
niepełnosprawnym. W ramach projektu 
przeprowadzono wymianę pompy i systemu 
odwodnienia, wymianę przestarzałego sprzętu 
(filtrów i podgrzewacza) oraz przeprowadzono 
dezynfekcję. Jednorazowej pomocy finanso-
wej na leczenie chemioterapią udzielono 
obywatelce Ukrainy, u której wykryto raka 
jajnika. Leczenie przeprowadzono w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie. 

Lokalizacja: Skadowsk, Wozniesieńsk, 
Żytomierz, Jużnoukraińsk, Pulmo, Browary, 
Pnikut, Lubar, Krzywy Róg, Kijów, Berdiańsk, 
Użhorod, Myczkowce

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas-Spes Ukraina, Caritas-Spes 
Archidiecezji Lwowskiej, Caritas-Spes Diecezji 
Kijowsko-Żytomierskiej, Caritas-Spes-Berdiańsk, 
Caritas im. św. Marcina, Parafia pw. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Skadowsku, Parafia pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Wozniesień-
sku, Parafia Bożego Miłosierdzia z siedzibą 
w Żytomierzu, Parafia pw. św. Antoniego 
z Padwy w Jużnoukraińsku, Caritas-Spes Diece-
zji Łuckiej, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP 
Nieustającej Pomocy w Browarach, Parafia 
Wniebowzięcia NMP w Krzywym Rogu, Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej

BOŚNIA I HERCEGOWINA

Nazwa projektu: Wzmacnianie potencja-
łu i koordynacji

Sektory pomocy: budowanie potencjału

Czas trwania: 2016 – 2018

Opis działań: Projekt jest odpowiedzią na 
katastrofy naturalne spowodowane zmia-
nami klimatycznymi. Od 2010 roku Bośnia 
i Hercegowina zmaga się z tego typu proble-
mami. Jednym z najbardziej katastrofalnych 
w skutkach była powódź, która nawiedziła 
kraj w 2014 roku: 40000 domów zostało 
trwale zniszczonych, zaś przesiedlonych 
wewnętrznie zostało około miliona osób. Cel 
projektu to budowanie potencjału w lokalnych 
społecznościach, aby zapobiegać w przyszłości 
podobnym katastrofom naturalnym spowo-
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dowanym zmianami klimatycznymi. Działania 
obejmują szkolenia i symulacje dla edukatorów 
i nauczycieli szkół, nawiązywanie kontaktów 
i współpraca z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie tworzenia planów działań, reakcji 
w sytuacji kryzysowej, edukowanie ludności 
lokalnej oraz uwrażliwianie na problem 
katastrof naturalnych, ich przyczyny i skutki.

Lokalizacja: Bośnia i Hercegowina

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas Bośnia i Hercegowina

Azja
INDIE

Liczba projektów: 8

Sektory pomocy: woda i higiena, edukacja, 
środki utrzymania, logistyka

Czas trwania: cały rok 2016 

Opis działań: Caritas Polska wsparła budowę 
toalet w czterech placówkach edukacyjno-wy-
chowawczych w Indiach: w Szkole Najświęt-
szego Serca Jezusa w Selliampatty, do której 
uczęszcza 1200 dziewcząt w wieku od 10 do 

18 lat, w Szkole Podstawowej Najświętszej 
Maryi Panny w Hosur, w której uczy się 950 
dziewcząt w wieku 5-18 lat, w domu dziecka 
dla niewidomych chłopców w Gingi oraz 
w Domu Dziecka im. św. Józefa w Sangothipa-
layam. W tym ostatnim ośrodku wywiercono 
także studnię, zapewniając dostęp do wody 
podopiecznym i mieszkańcom wioski. Budowa 
toalet przyczyniła się do poprawy standardów 
higieny, a tym samym zmniejszenia zagrożenia 
chorobami, na jakie narażone były dzieci 
w tych placówkach. 

W obszarze edukacji zrealizowano dwa 
projekty. Dla Centrum Animacyjnego i Szko-
ły im. św. Józefa w Kolundirampattu zakupio-
no 20 komputerów i projektor LCD, z których 
korzysta 1496 dzieci w wieku 10-18 lat. Dzię-
ki zakupowi komputerów polepszył się stan-
dard i warunki nauki w szkole, a także jakość 
życia dzieci, w większości pochodzących z ni-
skich kast oraz małych, odległych wiosek. Na-
tomiast w Coimbatore sfinansowano dwulet-
nie kursy techniczne z zakresu pracy montera, 
elektryka i technika, prowadzone przez Prze-
mysłowy Instytut Szkoleń Biskupa Ambrose. 80 
uczniów podniosło swoje kwalifikacje i będzie 
miało lepszy start na rynku pracy. 

W diecezji Eluru, w stanie Andra Pradesh, 
Caritas Polska sfinansowała projekt w miej-

scowości T. Narsapuram Mandal. Celem pro-
jektu było wsparcie drobnej przedsiębiorczo-
ści wśród ubogich mieszkańców: 25 gospo-
darstw domowych otrzymało maszyny do szy-
cia, aby rozpocząć działania krawieckie, a 50 
rodzin otrzymało wsparcie finansowe w wy-
sokości 10 tys. rupii na założenie małego biz-
nesu. W ramach projektów infrastrukturalnych 
Caritas Polska sfinansowała montaż systemu 
solarnego w Sierocińcu im. św. Józefa w Sa-
ravanampatty, w którym mieszka 368 dzieci. 
System solarny rozwiązał problem z częstymi 
w tym rejonie przerwami w dostawie prądu.

Lokalizacja: stany Tamil Nadu i Andhra 
Pradesh, Indie

Łączna liczba beneficjentów: 7150 osób

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Diecezja Dharmapuri, Tamil Nadu, 
Szkoła Podstawowa Najświętszej Maryi Panny 
w Hosur, Dom Dziecka im. św. Józefa w San-
gothipalayam, Dom Dziecka im. św. Tomasza 
w Gingi, Centrum Animacyjne i Szkoła im. św. 
Józefa w Kolundirampattu, Bractwo św. Micha-
ła, Centrum Usług Społecznych Diecezji Eluru, 
Sierociniec im. św. Józefa w Saravanampatty.
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NEPAL

Liczba projektów: 2

Sektory pomocy: środki utrzymania, schro-
nienie i pomoc nieżywnościowa

Czas trwania: 2015 – maj 2017

Opis działań: W trzech wioskach w regionie 
Katmandu, które szczególnie ucierpiały w wy-
niku trzęsieniu ziemi w 2015 r., zrealizowano 
projekt wsparcia rodzin z terenów wiejskich 
w zakresie produkcji żywności. Członkowie 
75 rodzin, przede wszystkim kobiety, zostały 
przeszkolone z prowadzenia przydomowych 
ogródków, w których hodować będą warzywa, 
aby zwiększyć swój dochód i mieć dostęp 
do świeżej żywności w wypadku kryzysu 
humanitarnego. Beneficjenci otrzymali nasiona 
warzyw odpowiednich do uprawy w określo-
nych porach roku, a także narzędzia niezbędne 
do prac ogrodowych.

Ponadto wspólnie z Caritas Niemcy konty-
nuowany był projekt w dystrykcie Sindhupal-
chowk, bardzo mocno dotkniętym trzęsieniem 
ziemi. Udzielano pomocy w postaci żywności, 
materiałów potrzebnych do odbudowy do-
mów, zestawów medycznych i środków hi-
gienicznych. 

Lokalizacja: wioski Khokana, Bungamati 
i Chapagaon, region Katmandu; dystrykt 
Sindhupalchowk

Łączna liczba beneficjentów: około 12000 
osób

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Track-Nepal, Caritas Niemcy

FILIPINY

Liczba projektów: 3

Sektory pomocy: edukacja, schronienie 
i pomoc nieżywnościowa 

Czas trwania: 2014 – 2017

Opis działań: Caritas Polska kontynuowała 
wsparcie dla mieszkańców Filipin szczególnie 
poszkodowanych przez tajfun Hayan (zwany 
lokalnie Yolanda) w 2013 roku. W ramach 
dwóch projektów organizowanych wspólnie 
z  Caritas Niemcy, wybudowano 137 domów 
w mieście Balangiga oraz 40 w miastach 
Basey i Marabut, a także wyremontowano 
597 domów. Dodatkowo zakupiono 100 łodzi 
połowowych wraz z narzędziami dla ryba-
ków z Basey i Marabut oraz zorganizowano 
program 3-miesięcznego dożywiania dla 768 
dzieci. 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 oko-
liczne miejscowości.

Lokalizacja: Basey i Marabut, Samar; dzielni-
ca Bacjao, Balangiga, Carigara

Łączna liczba beneficjentów: około 6000 
osób

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska, Caritas Niemcy

Partnerzy: Caritas Niemcy, Diecezja Palo

KAZACHSTAN 
I AZJATYCKA CZĘŚĆ ROSJI

Liczba projektów: 3

Sektory pomocy: ochrona, bezpieczeństwo 
żywnościowe

Czas trwania: cały rok 2016 

Opis działań: W Kazachstanie Caritas Polska 
wsparła działania parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa skierowane do osób bezdomnych 
i ubogich w Aktau. Potrzebującym udzielana 
była doraźna pomoc w formie żywności, 
lekarstw, środków higienicznych i ubrań. 
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W azjatyckiej części Rosji zrealizowany został 
projekt pomocy żywnościowej dla potrzebujących 
w Ułan-Ude. Centrum pomocy przy parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa działa na rzecz ochrony 
życia poczętego poprzez wsparcie rodzin z małymi 
dziećmi, znajdującymi się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, jak również dla matek samotnie wychowu-
jących dzieci. Caritas Polska wsparła także działa-
nia sióstr albertynek w Usolu Syberyjskim, dofinan-
sowując funkcjonowanie świetlicy dla 50-osobo-
wej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 
lat, pochodzących z rodzin patologicznych i zagro-

żonych wykluczeniem społecznym.

Lokalizacja: Aktau (Kazachstan), Ułan-Ude (Rosja), 
Usole Syberyjskie (Rosja)

Łączna liczba beneficjentów: około 350 osób

Źródło finansowania: fundusze własne Caritas 
Polska

Partnerzy: Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Aktau, Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Ułan-Ude, Wspólnota Sióstr Albertynek 
w Usolu Syberyjskim

Afryka
Liczba projektów: 10

Sektory pomocy: woda i higiena, edukacja, 
zdrowie, logistyka 

Czas trwania: cały rok 2016 

Opis działań: Na kontynencie afrykańskim pracuje 
wielu polskich misjonarzy i misjonarek, którzy niosą 
pomoc tamtejszej ludności. Caritas Polska wspiera 
ich działalność, a także finansuje działania lokalnych 
afrykańskich Caritas. 

W Ugandzie zrealizowano przy wsparciu Cari-
tas Polska dwa projekty budowy studni, dzięki cze-
mu mieszkańcy wspólnoty Bujjuko i wioski Kinaawa 
mają łatwy dostęp do czystej i bezpiecznej wody. 
Projekty realizowane były przez Caritas Uganda, 
a wybudowanymi studniami opiekować się będzie 
lokalna ludność. Dzięki temu zmniejszyło się zagro-
żenie zachorowalnością na choroby wywołane za-
nieczyszczoną wodą. 

Na Madagaskarze dzięki projektowi stypen-
dialnemu dwanaścioro dzieci i młodzieży z dystryk-
tu Manja już kolejny rok mogło kontynuować edu-
kację w szkole katolickiej. Nauka w szkole o wyso-
kim poziomie kształcenia to ogromna szansa na wy-
rwanie się z kręgu ubóstwa dla dzieci pochodzących 
z najbiedniejszych rodzin. W Kenii wybudowana zo-
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stała sala dziennego pobytu dla dzieci poniżej 
czwartego roku życia w misji Kithatu, prowa-
dzonej przez Misjonarki Świętej Rodziny. Prze-
bywają tam dzieci, zwykle sieroty pozostawio-
ne pod opieką dziadków, które są niedożywio-
ne i wymagają troskliwej opieki i pomocy me-
dycznej. Dzięki wybudowaniu nowej sali sio-
stry mogą otoczyć opieką grupę ok. 30-35 
dzieci. Natomiast projekt w Zambii dotyczył 
wykończenia toalet w szkole średniej w dziel-
nicy Chawama w Lusace – najuboższej i naj-
bardziej przeludnionej dzielnicy stolicy. Szkołę 
dla 900 uczniów prowadzą siostry z tego sa-
mego zgromadzenia. 

W Kamerunie Caritas Polska wsparła prace 
wykończeniowe sali poporodowej wraz z za-
pleczem, prysznicem i toaletą w szpitalu pro-
wadzonym przez Karmelitanki Dzieciątka Jezus. 
Dzięki wykończeniu tej sali oraz zakupowi łó-
żek szpitalnych kobiety po porodzie mogą prze-
bywać w godnych i bezpiecznych warunkach. 
Z kolei w Rwandzie dzięki pomocy Caritas Pol-
ska wymieniono dach ośrodka zdrowia w Ma-
sace, prowadzonego przez siostry pallotyn-
ki. Ośrodek ten wraz ze szpitalem i porodów-
ką jest bardzo ważny dla miejscowej ludności. 

W Demokratycznej Republice Konga Ca-
ritas Polska wsparła misję sióstr Służek Naj-
świętszej Marii Niepokalanej w Karhala-Mu-

lami poprzez sfinansowanie zakupu leków do 
ośrodka zdrowia, żywności i koców dla ośrod-
ka dożywania dla dzieci, a także naprawy sa-
mochodu służącego misjonarkom. Dwa pro-
jekty dotyczyły budowy ogrodzenia misji pro-
wadzonych przez siostry samarytanki w Mu-
soma w Tanzanii i przez Karmelitanki Dzieciąt-
ka Jezus w Musongati w Burundi, co było nie-
zbędne do zapewnienia bezpieczeństwa sio-
strom i prowadzonym przez nie dziełom cha-
rytatywnym. 

Lokalizacja: Burundi, Demokratyczna Repu-
blika Konga, Kamerun, Kenia, Madagaskar, 
Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: Caritas Uganda, Zgromadzenie 
Misjonarzy Świętej Rodziny, Zgromadzenie Mi-
sjonarek Świętej Rodziny, Zgromadzenie Sióstr 
Pallotynek, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus, Msamaria Diecezja Musoma, 
Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Marii 
Niepokalanej

AMERYKA
EKWADOR

Nazwa projektu: Odbudowa sal para-
fialnych służących do celów społecznych 
i charytatywnych

Liczba projektów: 2 

Sektor pomocy: logistyka

Czas trwania: październik 2016 – lipiec 2017

Opis działań: W ramach dwóch projektów 
rozwojowych odbudowano sale, które uległy 
zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Sale 
te wykorzystywane są do celów charytatyw-
nych i społecznych. W parafii Santa Maria 
Bernarda wyremontowano pomieszczenia, 
gdzie parafialny zespół Caritas ma swoją 
siedzibę i gdzie spotyka się z potrzebującymi 
i przeprowadza wywiady odnośnie ich sytuacji 
oraz potrzeb. Dodatkowo z salek korzystają 
osoby starsze wraz opiekunami, dla których 
prowadzone są zajęcia i gdzie mogą spędzać 
czas z innymi ludźmi. Pomieszczenia te 
służą też jako salki katechetyczne dla grup 
dzieci i młodzieży, którzy gromadzą się na 
cotygodniowych spotkaniach. W parafii św. 
Augustyna w Calceta trwa odbudowa części 
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sal parafialnych, które wykorzystywane są do 
celów społecznych i charytatywnych realizo-
wanych przez parafię. Działa tam parafialna 
Caritas i codziennie odbywają się zajęcia dla 
osób starszych, masaże, zajęcia ruchowe oraz 
kuracja dla osób niepełnosprawnych. Każdego 
dnia przyjmowanych jest na terapii prawie 
85 osób starszych i niepełnosprawnych. Sale 
służą też grupom parafialnym, które organizują 
każdego tygodnia spotkania formacyjne.

Lokalizacja: Calceta i Chone w prowincji 
Manabi

Źródło finansowania: fundusze własne 
Caritas Polska

Partnerzy: polscy misjonarze z parafii św. 
Augustyna i Santa Maria Bernarda

2% 4%

22%

43%

28%

1%

Podział wartościowy projektów wg kontynentów. 
Łączny koszt projektów zagranicznych: 15 084 650,08 zł

Afryka

Ameryka Południowa

Azja

Bliski Wschód

Europa

Karaiby
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Wolontariat Polska Pomoc
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Nazwa projektu: Działania medyczne i ar-
tystyczne wśród społeczności palestyń-
skiej w trzech miejscowościach: Betlejem, 
Beit Sahour i Beit Jala 

Sektory pomocy: zdrowie, edukacja 

Czas trwania: wrzesień – grudzień 2016

Opis działań: Projekt miał na celu wsparcie 
i aktywizację grup defaworyzowanych 
społecznie wśród społeczności palestyńskiej 
poprzez działania medyczne i artystyczne. 
Koncentrował się na najbardziej wrażliwych 
grupach – kobietach, młodzieży i dzieciach. 

W ramach projektu wolontariuszka praco-
wała na bloku porodowym w szpitalu Świętej 
Rodziny w Betlejem, gdzie opiekowała się ko-
bietami we wszystkich fazach porodu, a także 

dziećmi w momencie narodzin i pierwszych go-
dzinach po urodzeniu. Wolontariuszka wspie-
rała personel, dzieliła się swoją wiedzą, umie-
jętnościami i dobrymi praktykami. 

Zajęcia z pisania ikon dla młodzieży pa-
lestyńskiej polegały na ćwiczeniach rysunku 
i malarstwa, doskonaleniu umiejętności, po-
znaniu techniki malarstwa w sztuce pisania 
ikon oraz technik pozłotniczych. Dzięki warsz-
tatom młodzi ludzie nabyli nowe umiejętności, 
poszerzyli wiedzę, a także mieli możliwość uru-
chomić swoją wewnętrzną wrażliwość i wydo-
być tłumione emocje. 

Wolontariuszka prowadziła również dla 
dzieci zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne 
przy użyciu różnych technik i gatunków sztu-
ki wizualnej. Warsztaty odbywały się w Home 

of Peace w Betlejem i przy kościele patriarcha-
tu łacińskiego w Beit Jala. Zajęcia te pozwoliły 
ujawnić talenty dzieci w różnym wieku, umoż-
liwiły spojrzenie na rzeczywistość z innej per-
spektywy, pobudziły wrażliwość i pozwoliły 
otworzyć się na świat.

Lokalizacja: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala 
(Palestyna)

Łączna liczba beneficjentów: 275 (126 
kobiet, 26 młodych osób, 123 dzieci)

Źródło finansowania: Program Polskiej 
Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Partnerzy: Caritas Jerozolima



CARITAS POLSKA – RAPORT ROCZNY 2016     DZIAŁANIA ZAGRANICZNE ■ SPIS TREŚCI  |  ◄ PORZEDNIA STRONA  |  NASTĘPNA STRONA ►41

Projekty Polonijne
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Liczba projektów:  2

Nazwa projektu: „Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłu-
macz. Jeśli nie może – pomóż” – kolonie Ca-
ritas dla dzieci polonijnych i polskich szansą 
na kształtowanie postaw

Czas trwania: kwiecień – październik 2016

Opis działań: Caritas Polska zorganizowała 
w 2016 r. kolonie dla dzieci polonijnych i polskich. 
189 dzieci polonijnych 44 dzieci z Białorusi, 92 
dzieci z Ukrainy, 53 dzieci z Litwy oraz 203 dzieci 
polskich uczestniczyło w 11 turnusach kolonijnych 
w całej Polsce zorganizowanych przez 11 Caritas 
diecezjalnych. Projekt kolonii dla dzieci polonijnych 
z Ukrainy, Białorusi i Litwy jest odpowiedzią na za-
nikającą 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.

Lokalizacja: Polska

Łączna liczba beneficjentów: 189 dzieci polonij-
nych, 203 dzieci polskich 

Źródło finansowania: Sprawowanie Opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą

Partnerzy: 11 Caritas diecezjalnych 

Nazwa projektu: „Jesteś odpowiedzialny za 
to co oswoiłeś” – rola liderów w tworzeniu 
struktur wolontariatu na Ukrainie 

Czas trwania: kwiecień – listopad 2016

Opis działań: Celem projektu było wzmocnienie 
struktur Caritas-Spes i krzewienie idei wolontariatu 
na Ukrainie poprzez utworzenie usystematyzowa-
nych struktur wolontariackich na terenie 7 diecezji 
rzymsko-katolickich. W ramach projektu zorga-
nizowano w Polsce szkolenie dla przedstawicieli 
diecezji i biura centralnego. Szkolenie obejmowało 
szeroki zakres tematyczny i było skonstruowane 
w taki sposób, aby uczestnicy uzyskali jak najwięcej 
informacji i narzędzi potrzebnych do bycia liderem 
oraz czynnikiem wyzwalającym zmiany. Po powrocie 
do swoich diecezji uczestnicy projektu utworzyli 
Parafialne Zespoły Caritas, w pracę których zaanga-

żowało się łącznie 54 osoby. Zbudowanie struktur 
wolontariackich na Ukrainie umożliwia pozyskiwanie 
nowych wolontariuszy, a tym samym podniesienie 
jakości usług, dzięki czemu najbardziej potrzebujący 
beneficjenci mogą uzyskać profesjonalną pomoc 
i wsparcie, zarówno psychologiczne jak i materialne.

Lokalizacja: Ukraina

Łączna liczba beneficjentów: 8 pracowników 
Caritas-Spes na Ukrainie

Źródło finansowania: Sprawowanie Opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą

Partnerzy: biuro centralne Caritas-Spes i 7 Caritas 
Diecezjalnych na Ukrainie
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Biuro prasowe



CARITAS POLSKA – RAPORT ROCZNY 2016     DZIAŁANIA ZAGRANICZNE ■ SPIS TREŚCI  |  ◄ PORZEDNIA STRONA  |  NASTĘPNA STRONA ►44

Cel: Działania informacyjne i promocyjne 

Działania: 

Za pośrednictwem stron internetowych:

www.caritas.pl

Strona www.caritas.pl to pierwsze i najobszer-
niejsze źródło informacji o działaniach i projek-
tach 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 przekierowuje do mediów społeczno-
ściowych prowadzonych przez Caritas Polska 
oraz do newslettera. 

www.media.caritas.pl

Strona www.media.caritas.pl służy do infor-
mowania dziennikarzy w kraju i za granicą 
o działalności Caritas Polska. Na platformie 
zamieszczane są informacje prasowe i mate-
riały multimedialne dla mediów.

Strony poszczególnych projektów i akcji:

www.wakacyjnaakcja.caritas.pl

www.skrzydla.caritas.pl

www.jedenprocent.caritas.pl

www.wolontariat.caritas.pl

www.kromka.caritas.pl

www.tornister.caritas.pl

www.wigilijnedzielo.caritas.pl

www.kurdystan.caritas.pl

www.rodzinarodzinie.caritas.pl

Strony prezentują konkretne kampanie 
prowadzone przez Caritas Polska w Polsce 
i na świecie. Na stronach można znaleźć 
szczegółowe dane statystyczne, multimedia, 
opisy akcji i działań projektowych. 

Za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych:

Facebook i twitter

Informują o działaniach Caritas społeczność 
internetową. Profil Caritas Polska na facebooku 
obserwowany jest przez ponad 20 tys. osób, 
profil na twitterze przez ponad 3 tys. osób. 

Za pośrednictwem newslettera:

Newsletter

Newsletter informuje grono 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. 

Za pośrednictwem publikacji:

Ciągłych: 

Kwartalnik Caritas

Magazyn poświęcony pracy charytatywnej 
oraz problemom społecznym w Polsce i na 
świecie. Każdy, kto jest zainteresowany dzia-
łalnością charytatywną i pomocą drugiemu 
człowiekowi znajdzie na stronach kwartalnika 
najświeższe informacje dot. prowadzonych 
akcji pomocowych. Kwartalnik drukowany jest 
w nakładzie blisko 8000 egzemplarzy.

Kwartalnik „Caritas” ukazuje się nieprzerwalnie 
od 1994 roku, od 2017 także w e-wydaniu.

Okresowych:

„Rozważania na Tydzień Rodziny”

„Rozważania na Tydzień Miłosierdzia”

http://www.caritas.pl
http://www.caritas.pl
http://www.media.caritas.pl
http://www.media.caritas.pl
http://www.wakacyjnaakcja.caritas.pl
http://www.skrzydla.caritas.pl
http://www.jedenprocent.caritas.pl
http://www.wolontariat.caritas.pl
http://www.kromka.caritas.pl
http://www.tornister.caritas.pl
http://www.wigilijnedzielo.caritas.pl
http://www.kurdystan.caritas.pl
http://www.rodzinarodzinie.caritas.pl
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„Kalendarz książkowy Caritas”

„Kalendarz ścienny Caritas”

„Kalendarz Caritas” – we współpracy w wyd. 
Jedność

„Informator Diecezjalny Caritas” – we 
współpracy z Caritas diecezjalnymi

Okazjonalnych:

„Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Ca-
ritas” – zespół autorów pod kierownictwem 
Michała Gawła 

Partner: Caritas Archidiecezji Białostockiej

„Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój” – we współpracy z KEP

„Oblicza miłosierdzia”

Ulotek, plakatów, folderów

Za pośrednictwem wydarzeń plenero-
wych, eventów, konferencji prasowych 
itp.

Targi Wydawców Katolickich 
– 07-10.04.2016 r.

Caritas Polska na stoisku prezentowała swoje 
działania.

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracow-
ników i Wolontariuszy Caritas „Słudzy 
miłosierdzia” – 09.04.2016 r.

Partnerzy: Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Międzynarodowe spotkanie wolonta-
riuszy Caritas podczas Światowych Dni 
Młodzieży z kard. Tagle – 27.07.2016 r.

Partnerzy: Caritas Internationalis, Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, parafia św. Józefa 
(Kraków-Bieńczyce), Komitet Organizacyjny 
Światowych Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży – 26-31.07.2016 r.

Relacje, nagrania, zdjęcia, teksty

Finał akcji Tornister Pełen Uśmiechów 
– 28.08.2016 r. 

Partnerzy: Caritas Diecezji Lubelskiej

Gala Ubi Caritas – 1.10.2016 r. 

Gala ma charakter ekumeniczny biorą w niej 
udział również bratnie, charytatywne organiza-
cje ekumeniczne – prawosławna Eleos i ewan-
gelicka Diakonia. Galę prowadził dziennikarz 
Marek Zając a koncertem uświetniła Stanisława 
Celińska  z zespołem pod kierownictwem 
Macieja Muraszko.

Ogólnopolska Pielgrzymka dla bezdom-
nych – 12.11.2016 r.

Relacje, nagrania, zdjęcia, teksty 

Cykl konferencji „Zaryzykuj Miłosierdzie, 
przekrocz granice” – 26.04 – Lublin, 
24.05 – Koszalin, 27.06 – Częstochowa, 17.11 
– Sosnowiec

Partnerzy: Wydawnictwo RTCK, Caritas 
diecezjalne

Ze spotkań powstały audiobooki, wydane we 
współpracy z  wydawnictwem RTCK

Prelegenci: ks. Piotr Pawlukiewicz, Roman 
Zając, o. Grzegorz Kramer SJ, Jacek Pulikowski,  
s. Anna Bałchan 

„Polska Pomaga – Płomień miłosierdzia” 
– grudzień 2016

Partnerzy: TVP1, TVP3, TVP INFO, Caritas 
diecezjalne.

Współpraca z TVP polegała na promocji 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom poprzez 
przeprowadzenie transmisji telewizyjnych 
z szesnastu Caritas diecezjalnych w cztery nie-
dziele adwentu oraz na publikacji felietonów 
i spotów TV w ciągu czterech tygodni adwentu. 
Akcję sfinalizował koncert poświęcony wolon-
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tariuszom Caritas, zorganizowany szóstego 
stycznia 2017, transmitowany na antenie TVP.

Konferencje prasowe

Otwierające i podsumowujące m.in.: Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom,  Projekt „Rodzina 
Rodzinie”, Jałmużnę Wielkopostną, Trochę 
ciepła dla bezdomnego

Za pośrednictwem próśb o patronaty nad 
akcjami (m.in.)

Jałmużna Wielkopostna – DEON.pl, Radio 
Plus, Niedziela

Wakacyjna Akcja Caritas – 1TVP, Radio Plus, 
Gość Niedzielny, DEON.pl, wiara.pl, gosc.pl

Tornister Pełen Uśmiechów – TVP, Polskie 
Radio 1, Rzeczpospolita, Gość Niedzielny, 
DEON.pl

Kromka Chleba – TVP1, Radio Plus, Niedziela, 
Polska The Times

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – TVP, 
Polskie Radio, Gość Niedzielny, Niedziela, 
DEON.pl

Za pośrednictwem innych form promocji

„Kolęda polskich i syryjskich rodzin” 

Partnerzy: Agencja reklamowa Grey

Kolęda do muzyki „Jezus Malusieńki” z tek-
stem autorstwa Pawła Kęski poświęconym 
trudnemu losowi syryjskich rodzin i wsparciu, 
jakie otrzymują z Polski, dzięki programowi 

„Rodzina Rodzinie”. Kolęda w Boże Narodzenie 
została odśpiewana w kilkudziesięciu parafiach, 
wzmianka o niej pojawiła się praktycznie we 
wszystkich mediach a na kanale youtube ma 
blisko 250 tys. odsłon. Kolęda w wykonaniu 
Violetty Brzezińskiej otworzyła również 
warszawski Orszak Trzech Króli.

Reportaże „Pomagam”

Cykl reportaży radiowych i tekstowych powsta-
ły we współpracy z serwisem charytatywnym 
pomagam.caritas.pl. Nagrania prezentowane 
były na antenie Programu Pierwszego Polskie-
go Radia a drukowane w tygodniku „Niedziela”

Nasze akcje wsparli w 2016 r. m.in.:

Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhau-
ser-Duda, abp. Stanisław Gądecki, Rzecznik Praw 
Dziecka-Marek Michalak, Natalia Kukulska, Kinga 
Preis, Adam Woronowicz, Rafał Patyra, Przemysław 
Babiarz, Krzysztof Ziemiec, Katarzyna Żak, Wojciech 
Malajkat, Violetta Brzezińska.

http://pomagam.caritas.pl
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Kampania  1% podatku dochodowego dla Caritas Polska

W 2016 r. Caritas Polska otrzymała od 
podatników kwotę 1 122 220,15 zł tytułem 
wpłat 1% rozliczeń podatkowych PIT za 2015 r. 

Od początku kampanii pozyskane środki 
przeznaczane są dla osób chorych przewlekle 
i terminalnie oraz dla niepełnosprawnych i se-
niorów. Celem kampanii jest podniesienie stan-
dardów ich opieki i polepszenie jakości życia. 
Sprzęt, który jest kupowany w ramach pozy-
skanych wpływów jest dostępny w 134 wypo-
życzalniach prowadzonych przez Caritas diece-
zjalne w Polsce, które dysponują także podno-
śnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, 
balkonikami i chodzikami.
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Koszty działań

1 Koszty realizacji zadań statutowych 35 265 296,02

a Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 128 801,66

b Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

c Koszty pozostałej działalności statutowej 35 136 494,36

2 Koszty administracyjne 3 458 046,12

a Zużycie materiałów i energii 308 695,59

b Usługi obce 779 930,40

c Podatki i opłaty 2 064,95

d Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 273 235,51

e Amortyzacja 1 281 669,10

f Pozostałe 271 324,02

3 Pozostałe koszty 3 764,93

4 Koszty finansowe 80 632,08

KOSZTY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ CARITAS POLSKA W 2015 R.
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Adres: ul. Okopowa 55 
 01-043 Warszawa

Telefon: +48 22 3348500 
 +48 22 3348585

Fax: +48 22 3348558

E-mail: caritaspolska@caritas.pl

www.caritas.pl

mailto:caritaspolska@caritas.pl
http://www.caritas.pl
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