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WPROWADZENIE

Drodzy Przyjaciele CARITAS!

Minął kolejny rok działań Caritas na rzecz osób potrzebujących materialnego i duchowego wsparcia: chorych,

ubogich, wykluczonych, poszkodowanych w wyniku kataklizmów, uchodźców. Caritas jako instytucja Kościoła

katolickiego realizuje posługę dobroczynną dla wypełnienia wezwania Jezusa: „

” (Mt 25, 40). Wierni temu wezwaniu pracownicy

i wolontariusze Caritas starają się w miarę możliwości i pozyskanych środków nieść pomoc bez względu na

wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Nie moglibyśmy tego czynić bez otwartości

społeczeństwa polskiego, które mimo kryzysu gospodarczego, nadal hojnie wspiera akcje prowadzone przez

Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkanocna, Tornister pełen Uśmiechów czy Skrzydła).

Dzięki wpłatom i wysyłanym SMS-om możemy nieść pomoc. Wszystkim naszym Drogim Darczyńcom serdecznie

dziękujemy i zapewniamy, że przekazywane środki wydawane są z rozwagą i docierają do rzeczywiście

potrzebujących pomocy.
Z radością przedstawiamy Raport roczny Caritas Polska za rok 2012. Zawarte w nim dane

okazują skalę ubóstwa i problemów społeczeństwa polskiego.

Dyrektor Caritas Polska zastępca Dyrektora sekretarz

Wszystko, co uczyniliście jednemu

z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

są podsumowaniem

naszej pracy, ale też p

ZARZĄD CARITAS POLSKA

Ks. dr Marian Subocz Ks. dr Marcin Brzeziński o. Hubert Matusiewicz
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KAMPANIE

i AKCJE

OGÓLNOPOLSKIE



Światowy Dzień Chorego Podaruj Kroplę Miłości
Caritas Polska zaangażowała się w obchody XX Światowego
Dnia Chorego w Polsce obchodzonego pod hasłem:

. Przygotowano
obrazki z modlitwą za chorych oraz fragmentem Orędzia
papieża Benedykta XVI. Dotarły one do chorych
w szpitalach, hospicjach i domach. Członkowie Zarządu
brali udział w promocji medialnej obchodów Światowego
Dnia Chorego propagując ideę miłosierdzia wobec chorych
i cierpiących.

W Światowy Dzień Chorego
Caritas Polska zainicjowała nową
akcję polegającą na promowa-
niu i zachęcaniu społeczeństwa
do honorowego krwiodawstwa.
W ramach kampanii Caritas
Polska wraz z Caritas diecezjal-
nymi organizuje akcje zbierania
krwi w specjalnych ambulansach
oraz stacjonarnie – w siedzibach
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
lub w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach para-
fialnych i innych. W całej Polsce zebrano 2287,35 litrów
krwi. Prowadzone są również akcje informacyjne w mediach
ogólnopolskich i lokalnych oraz wydawane ulotki, plakaty
i materiały promujące. Jest to akcja o charakterze stałym.

„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”
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Promocja przekazywania
podatku
dochodowego

dla Caritas Polska

Jałmużna
Wielkopostna

2012

Wielkanocne Dzieło Caritas
Kampania została przeprowadzona w mediach (internet,
prasa, plakaty, bilbordy i radio). Członkowie Zarządu zwracali
się z apelem do podatników o przekazywanie 1% podatku
dochodowego na działalność statutową Caritas Polska.
Został opracowany spot radiowy, który rozesłano do
zaprzyjaźnionych, lokalnych i ogólnopolskich stacji
radiowych. W 2012 r. Caritas Polska otrzymała od
podatników . Za pozyskane środki zostały
zakupione łóżka rehabilitacyjne dla osób terminalnie
i przewlekle chorych, które są dostępne w sieci wypoży-
czalni prowadzonych przez Caritas diecezjalne.

Akcja ekumeniczna prze-
prowadzona pod hasłem:

kierowała uwagę na pomoc dla osób starszych, często
samotnych, chorych czy niepełnosprawnych. Caritas Polska
przygotowała konspekty katechez dla dzieci i młodzieży oraz
skarbonki wielkopostne. Parafialne Zespoły Caritas oraz
Szkolne Koła Caritas rozprowadziły, głównie wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, .

W piątą niedzielę Wielkiego Postu
rozpoczęto się

. Caritas diecezjalne rozprowa-
dziły i

, które zostały wykorzysta-
ne podczas wielkosobotniej Liturgii
Światła oraz .1 686 912,79 zł

„Pomagam starszym”

1 100 000 skarbonek

Wielkanocne Dzieło

Caritas

192 450 24 600

8,5 tys.

117

małych dużych
paschalików

Chlebków miłości

7Caritas Polska · RAPORT ROCZNY 2012
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Zarząd Caritas Polska koordynował przygotowania i wsparł
finansowo

(30 V – 3 VI 2012 r.) Odbył się on w 20 miastach:
Toruniu, Krakowie, Siemiatyczach, Poznaniu, Olsztynie,
Białymstoku, Olsztynie k. Częstochowy, Legnicy, Szczecinie,
Ełku, Łodzi, Kielcach, Myszyńcu k. Łomży, Ptakach
k. Nowogrodu, Rokitnie, Starogardzie Gdańskim, Myślę-
cinku k. Bydgoszczy, Siedlcach, Rzeszowie i Katowicach.
Caritas Polska prowadziła rozmowy z TVP, „Biedronką”
i innymi instytucjami, pomagającymi w realizacji imprezy,
która była okazją do zwrócenia uwagi na trudną sytuację
materialną dzieci w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
dysfunkcyjnych i zaniedbanych moralnie i kulturowo.
Osiemdziesiąt tysięcy dzieci uczestniczących w imprezie
otrzymało paczki, których głównym sponsorem była
„Biedronka”. W festynach zorganizowanych w całym kraju
wzięło udział ponad 150 tys. osób.

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia

Dziecka

VII Ogólnopolski Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”
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SMS za 2,49 złSMS za 2,49 zł

POMAGAM · 72052POMAGAM · 72052Zebrane środki z sms-ów Caritas przeznaczy na leczenie i rehabilitację dzieci.

Akcję wspierają:

www.caritas.pl

BYDGOSZCZ 02 czerwca

EŁK 01 czerwca

KIELCE 01 czerwca

KRAKÓW 27 maja

LEGNICA 01 czerwca

ŁÓDŹ 01czerwca

OPOLE 30 maja

POZNAŃ 27 maja
SIEDLCE 01 czerwca

KATOWICE 12 czerwca

SZCZECIN 01 czerwca

26 majaTORUŃ

OLSZTYN 26 maja

RZESZÓW 03 czerwca

ZIELONA GÓRA 02 czerwca

SOSNOWIEC 31 maja

PRZEMYŚL 26 maja

27 maja
BIAŁYSTOK

01 i 02 czerwcaŁOMŻA

27 majaDROHICZYN

BIAŁY BÓR 07 czerwca

Partner
strategiczny:



68. Tydzień Miłosierdzia (7-13 X)

„Tak pomagam!” – II i III Ogólnopolska
Zbiórka Żywności

przebiegał pod hasłem .
Celem obchodów było
zwrócenie uwagi na świę-
tość życia ludzkiego oraz
konieczność jego obrony
we wszystkich wymiarach
– nie tylko fizycznym, ale
także moralnym, inte-
lektualnym i duchowym.
Przygotowano materiały
homiletyczno-liturgiczne,
teksty katechez dla dzieci
i młodzieży oraz plakaty
okolicznościowe. Rozpro-
wadzono około 6 tysięcy
egzemplarzy katechez.

W akcjach, które odbyły się przed Wielkanocą (16-17 marca)
i przed Bożym Narodzeniem (14-15 grudnia) w sieci sklepów
Carrefour, Auchan, Lidl, Lewiatan, Społem, Biedronka,
POLOmarket, Piotr i Paweł, Netto oraz Stokrotka i w mniej-
szych supermarketach wzięło udział 31 diecezjalnych
Caritas. Blisko 11 tysięcy wolontariuszy PZC i SKC zebrało

, która została przekazana około
80 tysiącom rodzin oraz do ponad 300 placówek
prowadzonych przez Caritas diecezjalne. Caritas Polska
podjęła się koordynacji zbiórki: przygotowano plakaty,
identyfikatory i podziękowania.

„Kościół domem miłosierdzia”

ponad 427 ton żywności

9Caritas Polska · RAPORT ROCZNY 2012
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„Podziel serce – pomnóż miłość”
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Okna
Życia

Promocja sms-a
charytatywnego nr 72 052

W okresie Adwentu po raz 19. przeprowadzono Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. Zarząd Caritas Polska wraz
z „Diakonią” Kościoła luterańskiego, Kościoła reformowa-
nego oraz prawosławnym „Eleosem” zwracał uwagę na
znaczenie kształtowania postawy otwartości serc na potrze-
by bliźnich oraz dzielenia się z potrzebującymi miłością. Na
zlecenie Caritas Polska rozprowadzono

.

Do końca ub. roku pod auspicjami Caritas było ich już 50.
Zarząd promował ideę ochrony noworodków w mediach
ogólnopolskich i lokalnych. Znaczne poruszenie wywołała
wypowiedź komisarz ONZ, która wskazywała na to, że Okna
Życia uniemożliwiają dziecku poznanie rodziców
biologicznych. Wykorzystując zainteresowanie mediów
udało się na nowo pokazać znaczenie Okien Życia,
zwłaszcza w kontekście przypadków porzucania dzieci
w śmietnikach lub nawet dzieciobójstw.

Caritas Polska promowała i wykorzystywała sms
charytatywny o treści (2,46 zł z VAT) do
zbierania środków finansowych na różnorodne akcje oraz
działalność statutową. Za pomocą sms-a zostały wsparte
finansowo akcje prowadzone zarówno przez Caritas Polska,
jak i diecezjalne Caritas. Przychód z sms-a w 2012 r. wyniósł

.

138 023 dużych
i 865 835 małych świec

689 308,22 zł

„Pomagam”
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Kromka chleba

Współpraca z mediami

Zarząd Caritas Polska kontynuował współpracę
z Kampffmeyer Food Innovation Polska, której celem było
pozyskanie środków na wsparcie bezdomnych podczas zimy.

Caritas Polska prowadzi Biuro Prasowe, do którego zadań
należy stała współpraca z mediami katolickimi i świeckimi na
poziomie lokalnym i ogólnopolskim. W ramach komunikacji
zewnętrznej prowadzona jest strona internetowa
www.caritas.pl, która jest pomostem między Caritas Polska
a Caritas diecezjalnymi oraz profil organizacji na Facebook-u.
Można tam znaleźć informacje na temat bieżących akcji

ogólnopolskich i diecezjalnych, dowiedzieć się jak pomóc
ludziom w potrzebie lub uzyskać pomoc od Caritas. Źródłem
aktualnych wiadomości o działaniach organizacji w kraju
i zagranicą jest również kwartalnik Caritas rozchodzący się
w nakładzie egzemplarzy. Dziennikarze mediów
ogólnopolskich i lokalnych regularnie uczestniczą
w konferencjach prasowych i briefingach organizowanych
przez Caritas Polska, są również zapraszani na spotkania
indywidualne. Zarząd Caritas regularnie udziela wywiadów
w prasie oraz jest częstym gościem w radiu i telewizji. Stała
współpraca z Redakcją Katolicką TVP daje szansę szerokiego
informowania o działaniach realizowanych przez Caritas.
Dzienniki oraz tygodniki opiniotwórcze często cytowały
Zarząd Caritas Polska jako ekspertów w sprawach
społecznych. Media katolickie, takie jak TV Trwam, Radio
Maryja, Radio Plus i Radio Warszawa oraz stacje
ogólnopolskie, w tym Polskie Radio i TVP1, wspierały Caritas
bezpłatną emisją spotów
reklamowych akcji „Wigili-
jne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom” i „Podaruj Kroplę
Miłości”. Dzięki nawiązaniu
współpracy z wysokonakła-
dowym tygodnikiem „Gość
Niedzielny” Caritas Polska
mogła liczyć na stałą
obecność w prasie katolic-
kiej, zapewniając sobie
szerokie dotarcie z informa-
cjami na temat swojej
działalności.

9 tys.

Caritas Polska · RAPORT ROCZNY 2012
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DZIAŁALNOŚĆ CARITAS POLSKA

NA RZECZ UBOGICH I POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

W POLSCE
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CARITAS DLA DZIECI I RODZIN

Program „Skrzydła”
Realizowany pod kierunkiem Caritas Polska; obejmuje blisko

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

materialnej w rodzinie wymagają
pomocy w formie dożywiania
w szkole, zakupu artykułów szkol-
nych, dofinansowania dojazdów do
szkoły, wycieczek szkolnych.

3,5 tys.
ponadgimnazjalnych, którzy z powodu złej sytuacji



„Skrzydła z Fundacją BNP Paribas”

Wakacyjna Akcja Caritas

„Dożywianie z Carrefour”
Obejmują opieką 70 dzieci z siedmiu diecezji, które
otrzymały wyprawki szkolne, podręczniki i odzież, a także
dofinansowanie dojazdów do szkoły i wyżywienia.

Jedna z najważniejszych akcji letnich, które diecezjalne
Caritas prowadzą z Caritas Polska. Dzięki pozyskanym
środkom finansowym, między innymi z Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom, zbiórek diecezjalnych, darowizn
indywidualnych spon-
sorów i darczyńców
ponad . dzieci
wzięło udział w kolo-
niach letnich Caritas.

10 tys

Program realizowany od lutego 2012, polega na wydawaniu
posiłków dla podopiecznych w 23
diecezjach. Dziennie posiłek otrzymuje .

40 świetlic Caritas
825 dzieci

15Caritas Polska · RAPORT ROCZNY 2012



Festyn Rodzinny „Tornister pełen
uśmiechów” w Przemyślu (1 IX 2012 r.)

Leczenie i rehabilitacja
dzieci i dorosłych.

Pozyskiwanie lekarstw

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
ruchowo na rynku pracy III

CARITAS DLA CHORYCH,

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH
To wspólna inicjatywa Caritas Polska, Caritas Archidiecezji
Przemyskiej, Urzędu Miasta Przemyśla oraz TVP1. Jej celem
było zebranie środków finansowych poprzez sms-y
charytatywne na wyposażenie jak największej liczby dzieci
w wyprawki szkolne.

Caritas Polska wsparła leczenie i rehabilitację dzieci kwotą
oraz dorosłych - kwotą .

Caritas Polska pozyskała od firm farmaceutycznych leki
o wartości . i przekazała poprzez Caritas
diecezjalne szpitalom i osobom chorym leki o łącznej
wartości .

Projekt realizowany od lutego 2012 roku w partnerstwie
z PFRON, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Polskich

591 725,12 zł 224 677,75 zł

2 757 342,41 zł

4 318 692,41 zł
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Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska oraz
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie. Caritas
Polska wspierała osoby z niepełnosprawnością ruchową w
biurach projektu w Caritas: ełckiej, łódzkiej, bydgoskiej,
rzeszowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, opolskiej i lubelskiej.
Koszt realizacji projektu, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, wyniósł Celem projektu jest pomoc 670 osobom z niepełno-

sprawnością ruchową w stopniu znacznym i umiarkowanym
w wejściu lub powrocie na rynek pracy oraz podjęcie lub
kontynuowanie nauki przez te osoby. Wsparciem zostali
objęci również opiekunowie osób niepełnosprawnych,
których aktywnie włączano w proces motywowania osób
z niepełnosprawnością ruchową do wejścia na rynek pracy.

W czasie realizacji projektu beneficjenci uczestniczą
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach
zawodowych, odbywają staże w różnych zawodach (np.
pracownika administracyjno-biurowego, administratora
strony internetowej, recepcjonistki lub księgowej).

W okresie od lipca 2010 do grudnia 2012 Caritas Polska
realizowała dwa projekty innowacyjne w województwach
kujawsko-pomorskim (w partnerstwie z Grudziądzkim
Centrum Caritas i firmą Agrotec sp. z o.o.) i pomorskim

1 885 850,96 zł.

Jak zarządzać zróżnicowanym wiekowo zespołem?

Projekt

17Caritas Polska · RAPORT ROCZNY 2012
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(w partnerstwie z Caritas Diecezji Pelplińskiej i firmą Agrotec
sp. z o.o.) wspierające pracowników po 50. roku życia oraz
ich pracodawców. Realizacja projektów odpowiadała na
sytuację na rynku pracy w Polsce, dla którego pracownicy
50+ są ciągle dużym wyzwaniem. Dlatego też Caritas
Polska przygotowała dla pracodawców narzędzia służące
do zarządzania wiekiem, wydane w formie publikacji, które
w sposób praktyczny i prosty w formie odpowiadają na
najczęstsze problemy kierowników, szefów, właścicieli firm.
Publikacje są dostępne na stronie:

Projekty realizowano w ramach priorytetu VIII – Regionalne
Kadry Gospodarki. Były współfinansowane z Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zorganizowana 10 listopada przez Zarząd Caritas Polska
przy współpracy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
W pielgrzymce wzięło udział 825 bezdomnych,

podopiecznych 19 diecezjalnych Caritas. Mszy św. na Jasnej
Górze przewodniczył i wygłosił homilię abp Wacław Depo,
który spotkał się z bezdomnymi także na posiłku. Caritas
Polska dofinansowała pielgrzymkę kwotą .

Pomoc żywnościowa najuboż-
szym mieszkańcom UE. Caritas
Polska rozdysponowała 34 tys.
278 ton artykułów spożyw-
czych (w tym 8 mln 866 tys.
l itrów mleka) o łącznej
wartości

. Żywność
trafiła do 1,5 mln osób indywidualnych w postaci paczek
żywnościowych wydawanych rodzinom ubogim,
wielodzietnym oraz dysfunkcyjnym. Z otrzymanej żywności
placówki Caritas prowadzące żywienie zbiorowe
przygotowały i wydały ok. 30 mln posiłków, z których
skorzystało ok. 200 tys. osób. Artykuły spożywcze
pochodzące z programu PEAD były dystrybuowane za
pośrednictwem 4,5 tys. placówek należących i współ-
pracujących z Caritas. Caritas w Polsce dysponowała
46 magazynami spożywczymi oraz 25 chłodniami. Caritas
otrzymała 17 rodzajów artykułów spożywczych, w tym
4 z grupy artykułów mleczarskich oraz 13 artykułów z grupy
artykułów zbożowych, cukrowych, mięsnych oraz olej.

www.piecdziesiatplus.com

10 tys. zł

114 512 119,82
złotych brutto

CARITAS DLA BEZDOMNYCH,

BEZROBOTNYCH

I POTRZEBUJĄCYCH MATERIALNEGO

WSPARCIA

VI Pielgrzymka Bezdomnych
na Jasną Górę

PEAD
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CARITAS DLA MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW

Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas.

Projekt „Praktyki Integracji”

Pomoc Caritas dla uchodźców koncentruje się w 5 Centrach Pomocy Migrantom
i Uchodźcom (Białystok, Lublin, Biała Podlaska, Słubice i Zgorzelec) i jest
świadczona w ramach projektu „Indywidualny Plan Działania – integracja
azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez
kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa. W 2012 roku
Centra udzieliły pomocy ponad 2100 osobom, z których ponad połowę stanowiły
dzieci. Oprócz działań stricte pomocowych Caritas Polska wspólnie z MOPR
w Lublinie prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców.
Celem strategicznym Zespołu jest zbudowanie zintegrowanego systemu
wsparcia dla cudzoziemców w środowisku lokalnym poprzez objęcie rodzin
cudzoziemskich profesjonalną pomocą. W 2012 roku w pracach Zespołu wzięło
udział 89 osób, w tym cudzoziemcy oraz przedstawiciele organizacji samorządo-
wych i pozarządowych.

Wypracowanie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej”.
30 sierpnia 2012 roku Caritas Polska zakończyła realizację projektu „Praktyki
Integracji. Wypracowanie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki
Integracyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Projekt ten był
reakcją na brak krajowej polityki integracyjnej wobec obcokrajowców. Miał na
celu systemowe opracowanie metodologii oceny i wskaźników postępów polityki
integracyjnej. W ramach projektu przeprowadzona została analiza realizo-
wanych przedsięwzięć integracyjnych.
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CARITAS DLA POSZKODOWANYCH

PRZEZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Caritas Polska przeznaczyła w 2012 r. łącznie na doraźną pomoc dla
poszkodowanych w wyniku przejścia trąb powietrznych i powodzi, jakie nawiedziły
Dolny Śląsk, Warmię i Pomorze, Ziemię Radomską i Białostocczyznę. Przekazano

również o wartości 651 855 zł z programu
pomocy żywnościowej PEAD.

200 tys. zł

180 ton artykułów spożywczych
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EUROPA

Kolonie dla dzieci i młodzieży
zza wschodniej granicy.

Dzięki wsparciu finansowemu pięciu placówek dyploma-
tycznych z Ukrainy, Białorusi i Litwy oraz funduszom
własnym Caritas Polska zorganizowała wakacje dla ok.
2 tysięcy dzieci polonijnych na kwotę .
Celem akcji, w której wzięło udział 16 diecezji, było
umocnienie wśród dzieci więzi z Polską, doskonalenie
znajomości języka i kultury polskiej. Atrakcyjne wycieczki
wzbogaciły wiedzę o naszym kraju, a kontakty z rówieśni-
kami zaowocowały nawiązaniem nowych przyjaźni.

Caritas Polska kontynuowała współpracę z Caritas
Paderborn i Olpe z Niemiec dotyczącą udzielania pomocy
psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej Polkom
pracującym w Niemczech jako gospodynie domowe bądź
opiekunki osób starszych. Celem współpracy jest
wypracowanie skutecznej pomocy kobietom pracującym w
Niemczech, ochrona ich praw pracowniczych oraz praw
rodzin zatrudniających. W ub. roku w programie
uczestniczyło 9 diecezji z Polski.

1 039 128,36 zł

Projekt pomocy dla kobiet pracujących w Niemczech.



AFRYKA

Walka z głodem w Rogu Afryki.
Na pomoc dla Afryki Caritas Polska

przeznaczyła 2 662 881,22 zł.
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Od 2001 roku Caritas Polska przeznaczyła ponad
8 milionów złotych na projekty pomocowe dla Afryki.
Wartość pomocy dla osób poszkodowanych przez suszę
i głód w Somalii, Kenii i Etiopii wyniosła już 670 000 euro.

Naszymi partnerami w realizacji projektów dla głodującej
Afryki są Caritas Szwajcaria i Caritas Niemcy, dzięki tej
współpracy zapewniamy dostęp do wody pitnej,
sanitariatów, dostarczamy żywność i prowadzimy działania
edukacyjne dla lokalnych społeczności.

Caritas Polska niesie pomoc mieszkańcom Afryki od wielu
lat. Do tej pory udało nam się zrealizować następujące
projekty: dożywianie sierot w Liberii, dożywianie dzieci
w Sudanie, budowę studni głębinowej w Dimako
(Kamerun), budowę studni w Czadzie, odbudowę szkoły
w Kibeho (Rwanda); a także cztery inwestycje w Kongo:
budowę ośrodka zdrowia w Ntamugenga, budowę
wodociągu w Rugari, zajęcia edukacyjne dla dzieci
w Kinszasie, pomoc dla sierot z diecezji Tsumbe.
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AZJA

Kontynuacja pomocy dla
poszkodowanych przez tsunami
w 2004 roku.
Caritas Polska wsparła finansowo w ramach programu
„Adopcja na odległość” sieroty w Indiach i na Sri Lance.
Udzieliła również pomocy ofiarom tsunami. Łączna pomoc
wyniosła 1 738 696,13 zł.
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Pomoc uchodźcom z Syrii
Caritas Polska w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2012 r. zreali-
zowała projekt pomocy uchodźcom syryjskim w Jordanii pn.
„Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci
uchodźców syryjskich w Jordanii”. Projekt był współ-
finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dofinansowanie
wyniosło . W ramach projektu 250 dzieci
w wieku 6 – 15 lat w miejscowościach Mafraq i Zarqa
korzystało z zajęć edukacyjnych oraz integracyjnych.

742 784 zł



DZIAŁALNOŚĆ FORMACYJNO-EDUKACYJNA.

WSPIERANIE ROZWOJU

WOLONTARIATU
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Święto patronalne Caritas

IX Ogólnopolska Pielgrzymka
Pracowników i Wolontariuszy Caritas
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach

Obchodzone w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Uroczystości
miały charakter diecezjalny i parafialny.

.

Ponad 2 tysiące pielgrzymów spotkało się na
dorocznej Pielgrzymce, by dziękować Bogu za kolejny rok
pracy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił
bp Jan Zając, przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP.
Caritas Polska przygotowała pamiątkowe obrazki oraz
zapewniła posiłek dla pielgrzymów.

21 kwietnia
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Nagroda „Ubi Caritas”

6 października

firma BRUK-BET Sp. z o.o

Natalia
Borkowska Zofia Grodny

Beata
Biedulewicz Grażyna Szlęzak-Wójcik

Nagrodę

specjalną w kategorii Bernd
Moser Diocesan Education Committee

10 wyróżnień

Caritas Polska zorganizowała w Teatrze
Roma w Warszawie uroczystość wręczenia Nagrody Ubi
Caritas. Laureatami zostali: .
w kategorii (Caritas tarnowska),

(Caritas warmińska) i (Caritas
tarnowska) w kategorii oraz

(Caritas ełcka) i
(Caritas sandomierska) w kategorii .

otrzymał
z Niemiec i z Indii.

Kapituła przyznała również . Uroczystość
miała charakter ekumeniczny.

„Darczyńca”

„Świadectwo”

„Współpraca”

„Współpraca”

Caritas Polska · RAPORT ROCZNY 2012

Konspekty katechez
Caritas Polska przygotowała konspekty
katechez dla dzieci i młodzieży w związku
z Jałmużną Wielkopostną oraz Wigilijnym
Dziełem Pomocy Dzieciom .
Konspekty wraz z plakatami dotarły do
większości wspólnot parafialnych w Polsce.

(7100 egz.)
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134 453 752.43zł

1 709 624,62 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 486 816,21 zł

84 939 90 zł

130 172 371,70 zł

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

a. koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

b. koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego

c. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

w tym:

d. koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii,
usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
i inne świadczenia, amortyzacja

e. koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f.*pozostałe koszty ogółem (zadania statutowe)

KOSZTY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

PRZEZ CARITAS POLSKA W 2012 r.

*Zadania statutowe to: leczenie i rehabilitacja dzieci i dorosłych, dostarczanie żywności najuboższej ludności PEAD,
długofalowa pomoc dla ofiar tsunami w Azji, pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i kataklizmów, pomoc Polakom na
Wschodzie, pomoc bezdomnym, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży, pomoc
uchodźcom, niepełnosprawnym, bezrobotnym.
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