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Walka z ubóstwem
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 – Podprogram 2017

2014-2020 r.

Caritas Polska w ramach konkursu ofert została 
wybrana na organizację partnerską do udziału 
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Jest to projekt o zasięgu ogólno-
polskim.

Podprogram 2017: 
Dzięki pracownikom Caritas z 26 diecezji z ca-
łej Polski w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 
30 czerwca 2018 r. ponad 11 928 ton produktów 
spożywczych o wartości blisko 59 mln zł zostało 
przekazanych do 241 171 osób najbardziej po-
trzebujących, w tym m.in. do: rodzin o najniż-
szych dochodach, osób starszych, potrzebujących 
w trudnej sytuacji (ponad 82%), bezdomnych 
(ponad 2%), niepełnosprawnych (blisko 16%), 
migrantów (blisko 1%).

Pomoc można było uzyskać w 677 punktach 
wydawania żywności. Głównie były to parafie, 
ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placów-
ki prowadzone przez Caritas oraz inne współ-
pracujące organizacje. Organizacje Partnerskie 
Lokalne Caritas wydały 1 214 706 paczek żyw-
nościowych i 3 64 773 posiłki.

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

W ramach realizacji Podprogramu 2017 
Organizacje Partnerskie Regionalne 
przeprowadziły 1326 warsztatów dla 30 398 
uczestników w szesnastu województwach.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 – Podprogram 2018

2014-2020 r.

Umowy na realizację Podprogramu 2018 

• blisko 14 417 ton żywności
•  26 Caritas diecezjalnych 

w 16 województwach
•  ok. 700 punktów wydawania żywności 

potrzebującym
•  1352 warsztaty kulinarne, dietetyczne, 

dotyczące przeciwdziałania marnowaniu 
żywności i edukacji ekonomicznej

• 31 100 osób na warsztatach

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

Liczba ludzi do objęcia pomocą przez 
Caritas w Podprogramie 2018 to 282 700 
osób, czyli blisko 50 tysięcy osób więcej niż 
w Podprogramie 2017. 

Zbiórka Żywności  „Tak. Pomagam!”

XIV Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się 
w dniach 9-10 marca 2018 roku, a XV Bożonaro-
dzeniowa Zbiórka Żywności będzie miała miejsce 
7-8 grudnia 2018 r.

Dzięki przeprowadzonym w 2017 i 2018 roku Ogól-
nopolskim Zbiórkom Żywności „Tak. Pomagam!" 
około 4500 ton żywności trafiło do osób potrze-
bujących z rodzin wielodzietnych, do samotnych 
rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek 
prowadzonych przez Caritas diecezjalne. W każdą ze 
zbiórek zaangażowanych było prawie 25 tys. wolon-
tariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych 
Kół Caritas w całej Polsce. By móc przygotować 
świąteczne paczki dla potrzebujących, zbierali oni 
żywność w sklepach w całej Polsce, w tym głównie 
w sklepach sieci Biedronka, Tesco, Carrefour, Le-
wiatan, POLOmarket, Stokrotka oraz Intermarché. 
W akcję włączyło się również wiele innych sklepów.

Caritas Polska zapewniła koszulki i materiały 
promocyjne zbiórki, prowadziła akcję promocyj-
ną i informacyjną projektu oraz koordynowała 
ogólnopolskie działania w ramach akcji.

Zbiórka żywności, by móc przygotować 
świąteczne paczki dla potrzebujących.

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: 160 000 osób

Partnerzy: Caritas diecezjalne,  
sieci handlowe

Akcję można wesprzeć,  
wysyłając SMS o treści  
„PACZKA” pod numer 72052  
(koszt 2,46 z VAT).

Kromka Chleba Caritas  
– „Kromka Chleba dla sąsiada”

Wrzesień 2017

Akcja „Kromka Chleba dla sąsiada” ma na celu 
wsparcie samotnych starszych osób w przeżywa-
niu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa 
na ich los.
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W dniach 16-23 września 2018 r. Caritas diecezjal-
ne organizują wspólne wypiekanie chleba, w któ-
rym wezmą udział wolontariusze i podopieczni 
prowadzonych przez nich placówek. Caritas będzie 
się dzielić chlebem w parafiach i na rynkach miast. 
Kulminacyjnym momentem akcji będzie zbiórka 
żywności, która odbędzie się w dniach 21-22 wrze-
śnia 2018 r. w wybranych sklepach Biedronka. Ze-
brane produkty zostaną poprzez Parafialne Zespoły 
Caritas przekazane w postaci paczek najbardziej 
potrzebującym osobom starszym.

Caritas Polska zapewniła ogólnopolską promocję 
akcji w telewizji, radiu, prasie i w Internecie.

Lokalizacja:  
Zbiórka ogólnopolska

W 2017 roku zebrano 410 000 kg żywności, 
z których zrobiono 5000 paczek dla osób 
potrzebujących.

Partnerzy: sieć sklepów Biedronka,  
Caritas diecezjalne

W działania wspierające ubogich  
i samotnych można włączyć się,  
wysyłając SMS charytatywny  
o treści „KROMKA”  
pod numer 72052 (koszt 2,46 z VAT).

W działania wspierające ubogich i samotnych 
można włączyć się, dokonując wpłaty na konto 
Caritas Polska:  
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem „KROMKA”.

Spiżarnia Caritas

Całoroczny

Spiżarnia Caritas to ogólnopolski program odbio-
ru i dystrybucji pełnowartościowych produktów 
żywnościowych wycofanych z różnych powodów 
ze sprzedaży w sklepach i hurtowniach. Żywność 
jest przekazywana najbardziej potrzebującym 
osobom ubogim w postaci paczek lub posiłków 
za pośrednictwem punktów wydawania żywno-
ści „Spiżarnia Caritas”, Parafialnych Zespołów 
Caritas oraz placówek. Do programu przystąpiło 
30 Caritas diecezjalnych. Zgodnie z planem do 
końca roku żywność odbierana będzie z ok. 800 
sklepów Biedronka, Tesco i Aldi. 

•  z 600 sklepów odbierana jest żywność
•  w programie bierze udział 30 Caritas 

diecezjalnych
•  w ciągu roku przekazano potrzebującym  

(w formie paczek i posiłków) ok. 750 500 kg 
pełnowartościowej żywności, w tym 
pieczywo, mięso, nabiał, warzywa i owoce

•  współpraca z sieciami: Biedronka, Tesco, 
Kaufland, Aldi

•  rozpoczęcie współpracy z siecią Selgros
•  do kolejnych 5 diecezji przekazano 

samochody chłodnie do przewozu żywności

Caritas Polska koordynuje proces wdrażania pro-
cedur odbioru żywności, nawiązuje współpracę 
z nowymi sieciami marketów oraz negocjuje wa-
runki ponadregionalnej współpracy z partnerami 
zewnętrznymi.

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

Partnerzy: Caritas diecezjalne,  
sieć sklepów Biedronka, TESCO Polska S.A., 
sieć sklepów Aldi

Karta na codzienne zakupy

Marzec – grudzień 2018 r. 

„Na codzienne zakupy” to program pomocy cha-
rytatywnej dla osób ubogich, potrzebujących, do-
tkniętych wykluczeniem socjalnym i społecznym, 
a w szczególności dla najuboższych seniorów. 
Jego częścią jest przekazanie karty będącej no-
śnikiem bonu towarowego wydanego w formie 
elektronicznej, który umożliwia zapłatę za zakupy 
w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem zaku-
pu wyrobów alkoholowych, wyrobów tytonio-
wych, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz 
artykułów przemysłowych. Miesięczna wartość 
doładowania na karcie wynosi 200 zł.

Celem programu jest wymierna, całoroczna po-
moc finansowa dla ponad 5000 osób starszych, 
samotnych, potrzebujących, zamieszkujących 
małe miejscowości lub wsie, w których pobliżu 
znajduje się sklep Biedronka, oraz aktywizacja 
społeczna tych osób. Program ma również na 
celu zaktywizowanie grupy wolontariuszy, któ-
rzy będą się opiekować uczestnikami programu 
z określonego terenu oraz organizować dla nich 
działania towarzyszące.

Partnerzy: Jeronimo Martins Polska S.A.
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Pomoc rodzinom 
i dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Grudzień 2017 r.

Najbardziej rozpoznawalna akcja Caritas w Pol-
sce. W 2017 roku 10 groszy z każdej rozpro-
wadzonej świecy trafiło do potrzebujących 
dzieci z Ameryki Południowej. Środki zostały 
przeznaczone na dożywianie, rozwój ośrodków 
dziecięcych i młodzieżowych oraz stypendia dla 
dzieci żyjących w favelach i slumsach. Pieniądze 
trafiły także do placówek polskich misjonarzy 
działających na tym kontynencie oraz posłużyły 
do finansowania projektów mających na celu 
przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci 
i młodzieży.

Caritas Polska prowadziła akcję informacyjną 
i promocyjną, w którą włączona została m.in. 
Telewizja Polska. Działania prowadzone były 
przez Caritas diecezjalne i wspierane przez Ca-
ritas Polska

Lokalizacja: Projekt ogólnopolski

Partnerzy: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Dia-
konia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
Caritas diecezjalne.

Akcję można wesprzeć,  
wysyłając SMS o treści  
„ŚWIECA” pod numer 72052  
(koszt 2,46 z VAT).

Wakacyjna Akcja Caritas

Czerwiec – sierpień 2018 r.

Celem Wakacyjnej Akcji Caritas jest wyrównywa-
nie szans rozwojowych i społecznych najbiedniej-
szych dzieci. Dzięki zbiórkom prowadzonym przez 
Caritas mają one okazję skorzystać z wyjazdów 
wakacyjnych, na które bez udzielonego wsparcia 
ich rodziny nie mogłyby sobie pozwolić. Wakacje 
organizowane są we wszystkich rejonach Polski, 
w ośrodkach kolonijnych spełniających wszystkie 
normy. Turnus trwa przeciętnie dwa tygodnie. 
Diecezjalne Caritas dysponują 52 własnymi ośrod-
kami wypoczynkowymi, ale na czas wakacji, z racji 
zainteresowania akcją, konieczne jest wynajęcie 
ok. 100 dodatkowych miejsc wypoczynku.

Caritas Polska prowadziła akcję promocyjną i in-
formacyjną projektu oraz wspierała finansowo 
w realizacji zadań Caritas diecezjalne.

Lokalizacja:  
Projekt ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia w 2018 roku: 30 000 dzieci

Źródła finansowania: środki własne Caritas 
diecezjalnych pochodzące z Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom, dotacje i środki otrzymane 
od partnerów, dotacja Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, środki Caritas Polska

Partnerzy:  
Caritas diecezjalne

Akcję można wesprzeć,  
wysyłając SMS o treści  
„WAKACJE” pod numer 72052  
(koszt 2,46 z VAT).

Tornister pełen uśmiechów

Sierpień2018 r.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie szans 
edukacyjnych uczniów z najuboższych rodzin 
w Polsce poprzez przekazywanie im dobrze wy-
posażonych wyprawek szkolnych. Akcja realizo-
wana jest przez Caritas diecezjalne i Parafialne 
Zespoły Caritas, które wśród diecezjan i parafian 
oraz wśród partnerów instytucjonalnych pozyskują 
środki lub gotowe wyprawki szkolne, przekazy-
wane później uczniom. Kulminacyjnym punktem 
kampanii jest wielki finał, który w 2018 r. odbył się 
w Przemyślu. Wydarzenie było transmitowane na 
antenie Telewizji Polskiej. Towarzyszył mu koncert 
z udziałem znanych artystów, podczas którego 
dzieciom wręczone zostały tornistry wyposażone 
w kolorowe przybory szkolne. Kampania „Tornister 
pełen uśmiechów” prowadzona jest od 10 lat, w jej 
trakcie rozdanych zostało 200 000 wyprawek, 
z czego w 2018 r. było to 20 000 sztuk.  

Caritas Polska wspierała finansowo działania 
Caritas diecezjalnych oraz prowadziła kampanię 
promocyjną i informacyjną akcji, pozyskując am-
basadorów akcji i patronów medialnych.

Lokalizacja:  
Projekt ogólnopolski

Liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: od początku trwania akcji – 200 000,  
w 2018 roku – 20 000

Źródła finansowania: Caritas diecezjalne, Cari-
tas Polska, wpłaty darczyńców, dary rzeczowe 
przekazane przez darczyńców
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Partnerzy: Caritas diecezjalne

Akcję można wesprzeć,  
wysyłając SMS o treści  
„TORNISTER” pod numer 72052  
(koszt 2,46 z VAT).

Programy stypendialne „Skrzydła”  
i „Dwa Talenty”

Program całoroczny, kolejne edycje zaczynają 
się na początku roku szkolnego

„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy 
skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych, którzy z powodu złej sytuacji 
materialnej rodziny potrzebują wsparcia w formie do-
żywiania w szkole, zakupu artykułów szkolnych albo 
dofinansowania do wycieczek czy rozwoju szczegól-
nych uzdolnień. Program opiera się na współpracy 
Caritas i darczyńców (indywidualnych bądź firm) 
i polega na objęciu dziecka opieką finansową przez 
firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do 
wsparcia finansowego ucznia przez okres przynaj-
mniej jednego semestru szkolnego. Od września 
2017 roku ruszył też nowy program stypendialny 
„Dwa Talenty” dla dzieci z biedniejszych rodzin, które 
mają uzdolnienia w jakiejś dziedzinie bądź bardzo 
dobrze się uczą. Stypendium dla dziecka wynosi 
2000 zł na rok szkolny w programie „Dwa Talenty” 
i 1500 zł w programie „Skrzydła”. Przyznaliśmy już 
98 takich stypendiów.  We współpracę zaangażo-
wały się 23 diecezje. W 2018 r. nawiązaliśmy też 
współpracę z PLL LOT, a 2.07.2018 r. zorganizowa-
liśmy wycieczkę dla 15 stypendystów programu 
„Skrzydła” do Legolandu. 

Caritas Polska wspierała finansowo działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mające na celu pomoc 
dzieciom i młodzieży w ich rozwoju, a także pro-
wadziła kampanię promocyjną i informacyjną akcji.

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: ponad 10 000 osób (12 edycji), w tym 
870 dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

Źródła finansowania: środki Caritas diecezjalnych, 
środki Caritas Polska

Partnerzy: Caritas diecezjalne

Akcję można wesprzeć,  
wysyłając SMS o treści  
„SKRZYDLA” pod numer 72052  
(koszt 2,46 z VAT).

Wsparcie osób  
chorych i starszych

Serwis charytatywny pomagam.caritas.pl

Serwis powstał 12 kwietnia 2015 r., istnieje po-
nad 3 lata, nie ma wyznaczonej daty zakończenia 
jego działalności

Internetowy serwis charytatywny www.poma-
gam.caritas.pl to projekt Caritas Polska, działają-
cy w ramach jego niekomercyjnej i nieodpłatnej 
działalności statutowej. Pozwala on na zbieranie 
pieniędzy poprzez stronę internetową na leczenie 
osób ubogich i będących w trudnej sytuacji ży-
ciowej, a także dla ofiar katastrof. Umieszczenie 
zbiórki w Internecie pozwala na dotarcie do szer-
szej grupy osób, dzięki czemu znacznie szybciej 
można uzbierać dużą kwotę. Serwis pomagam.
caritas.pl powstał w kwietniu 2015 roku. Zebrano 
w sumie 2 600 000 zł, a pomoc przekazano 107 
osobom – chorym dzieciom, osobom starszym 
i niepełnosprawnym oraz rodzinom poszkodowa-
nym w kataklizmach i pożarach. W prowadzenie 
zbiórek zaangażowało się 25 diecezji, jak również 
Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościo-
ła Ewangelicko-Reformowanego. Z tego powodu 
serwis ma charakter ekumeniczny, a wszystkie 
zaangażowane strony łączy jeden cel – pomoc 
tym, którzy są w potrzebie.

Serwis to przede wszystkim miejsce, które umoż-
liwia wirtualną relację między darczyńcami i pod-
opiecznymi.

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

Łączna liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: 81 zbiórek dla potrzebujących – osób, 
rodzin bądź społeczności (np. bezdomnych, po-
lonijnych dzieci itd.).

Partnerzy: Caritas diecezjalne, Eleos Kościoła 
Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewange-
licko-Reformowanego

Jałmużna Wielkopostna

Marzec – kwiecień 2017 r.

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja 
charytatywna organizowana przez Caritas Ko-
ścioła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosław-
nego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Za 
pośrednictwem parafii w całej Polsce rozprowa-
dzane są skarbonki, do których dzieci i młodzież 
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wraz z rodzicami odkładają równowartość finan-
sów przeznaczanych na drobne przyjemności, 
których pozbawiają się w Wielkim Poście na rzecz 
potrzebujących. Caritas Polska przygotowała 
blisko 70 tysięcy skarbonek wielkopostnych, 
które rozprowadziły Parafialne Zespoły Caritas 
oraz Szkolne Koła Caritas.

Caritas Polska prowadziła akcję promocyjną i in-
formacyjną projektu oraz wspierała w realizacji 
zadań Caritas diecezjalne.

Datki zebrane w 2017 r. przez młodzież i dzieci 
przeznaczone zostały na pomoc osobom chorym 
i starszym.

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

Łączna liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia: 232 000 osób

Partnerzy: Eleos Kościoła Prawosławnego, Dia-
konia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Dia-
konia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
Caritas diecezjalne

Akcję można wesprzeć,  
wysyłając SMS o treści  
„POMAGAM” pod numer 72052  
(koszt 2,46 z VAT).

Pomoc migrantom 
i uchodźcom

Kompleksowy system wsparcia w zakresie 
adaptacji i integracji ze społeczeństwem 
obywateli państw trzecich przebywających na 
terenie województwa zachodniopomorskiego

Wrzesień 2018 – sierpień 2020 r. 

Kompleksowe wsparcie przewidziane dla 2400 
uchodźców i migrantów mieszkających na terenie 
województwa zachodniopomorskiego to projekt 
zapewniający doradztwo prawne, zawodowe, 
psychologiczne oraz socjalno-bytowe. Wzbo-
gacono go również o edukację społeczeństwa 
przyjmującego. Projekt realizowany jest przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Caritas 
Polska z Funduszu Azylu Migracji i Integracji 
we współpracy z Caritas Archidiecezji Szczeciń-
sko-Kamieńskiej. W ramach projektu powsta-
nie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
w Szczecinie. 

Kwota dofinansowania to 2 693 585 zł.

Wielkopolska Wspólna Sprawa

Czerwiec 2018 – maj 2021 r. 

Kompleksowe wsparcie 4500 migrantów miesz-
kających na terenie województwa wielkopolskie-
go to projekt zapewniający doradztwo prawne, 
zawodowe, psychologiczne oraz socjalno-byto-
we. Wzbogacono go też o edukację społeczeń-
stwa przyjmującego. Projekt realizowany jest 
przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Caritas 
Polska z Funduszu Azylu Migracji i Integracji we 
współpracy z Caritas Diecezji Kaliskiej. W ramach 
projektu uruchomione zostało Centrum Pomocy 
Migrantom w Kaliszu. Pracownicy projektu będą 
też zaangażowani we współpracę z pracodawca-
mi zatrudniającymi migrantów w zakładach pracy 
na terenie Wielkopolski. Cudzoziemcy w ramach 
projektu będą mogli skorzystać z kursów języka 
polskiego, jak również wziąć udział w szkoleniu 
adaptacyjnym.  

Kwota dofinansowania to 2 678 688 zł.

Wsparcie integracji cudzoziemców 
na Mazowszu

Marzec 2018 – luty 2021 r. 

Kompleksowe, systematyczne wsparcie prze-
widziane dla 1500 migrantów mieszkających na 
terenie województwa mazowieckiego to projekt 
zapewniający doradztwo prawne, zawodowe, 
psychologiczne oraz socjalno-bytowe. Wzboga-
cony jest też o edukację społeczeństwa przyjmu-
jącego. W ramach projektu powstanie Rada ds. 
Modelu Integracji Cudzoziemców na Mazowszu 
oraz międzykulturowy zespół taneczny dla dzieci. 
Projekt realizowany jest przez Wojewodę Mazo-
wieckiego oraz Caritas Polska z Funduszu Azylu 
Migracji i Integracji we współpracy z Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej. W ramach projektu 
uruchomione zostało Centrum Pomocy Migran-
tom w Warszawie. 

Kwota dofinansowania to 1 604 366 zł. 

System wsparcia cudzoziemców 
przebywających na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji 
i integracji społecznej

Marzec 2018 – kwiecień 2020 r. 

Kompleksowe, systematyczne wsparcie prze-
widziane dla 1500 migrantów mieszkających na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
to projekt zapewniający doradztwo prawne, 
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zawodowe, psychologiczne oraz socjalno-byto-
we. W ramach projektu zorganizowane zostaną 
szkolenia dla kadry urzędniczej oraz nauczycieli 
pracujących z cudzoziemcami. Przewidziano też 
współpracę z pracodawcami zatrudniającymi 
migrantów. 

Projekt realizowany jest przez Wojewodę War-
mińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska z Fun-
duszu Azylu Migracji i Integracji we współpracy 
z Caritas Archidiecezji Warmińskiej. 

W ramach projektu uruchomiony został punkt in-
formacyjno-doradczy dla migrantów w Olsztynie. 

Kwota dofinansowania to 1 545 666 zł. 

Usługa organizacji świadczeń z zakresu 
pomocy socjalnej, opieki medycznej 
i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

Lipiec-grudzień 2018 r.

Caritas Polska we współpracy z Caritas Diecezji 
Kaliskiej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej przygotowały 
najkorzystniejszą ofertę konkursową na realizację 
pomocy socjalnej, opieki medycznej i psycholo-
gicznej na rzecz cudzoziemców w odpowiedzi 
na nabór konkursowy organizowany przez Ko-
mendę Główną Straży Granicznej. W okresie 
lipiec-grudzień 2018 r. wskazane Caritas udzielą 
wsparcia cudzoziemcom, którzy ze względu na zły 
stan zdrowia wymagają zwiększonej opieki i tym 
samym nie powinni przebywać w strzeżonych 
ośrodkach dla cudzoziemców. Pod opieką Caritas 
znajdą się również cudzoziemcy będący ofiarami 
handlu ludźmi, a także małoletni bez opieki. By 
zapewnić potrzebującym kompleksową pomoc, 
przewidziano wsparcie beneficjentów projektu 
przez opiekuna socjalnego. 

Planowana liczba osób, którym zostanie udzie-
lone wsparcie, wynosi ponad 50 (przy średnim 
pobycie w ośrodku Caritas przez 90 dni). 

Budżet projektu wynosi blisko 400 000 zł.

Kampanie, warsztaty, współpraca w obszarze 
tematyki migracyjnej

Caritas Polska zaangażowała się w międzynaro-
dową kampanię kierowaną przez Caritas Inter-
nationalis „Dzielić Podróż” (Share the Journey), 
która ma na celu promocję kultury spotkania 
z migrantami i uchodźcami, zrozumienie ich tra-
gedii i okazanie im odpowiedniej pomocy.

Kampania ma pomóc w eliminacji strachu zwią-
zanego z kontaktami z uchodźcami i imigrantami. 
Caritas Polska będzie organizować ogólnopolskie 
i lokalne wydarzenia, podczas których pojawi 
się możliwość wysłuchania często dramatycz-
nych historii uchodźców i imigrantów, co ma 
w zamierzeniu stworzyć przestrzeń do poznania 
się obydwu stron. W ramach kampanii zostanie 
również zaprezentowany m.in. cykl reportaży pod 
nazwą „Nowy Dom Polska”, w którym przedsta-
wiane będą historie uchodźców, którzy znaleźli 
schronienie w Polsce.

W 2018 r. Caritas Polska zorganizowała spotkania 
z imigrantami i uchodźcami z Bliskiego Wschodu, 
a 21 czerwca 2018 r. zorganizowała warsztaty 
we współpracy z Polskim Forum Migracyjnym 
oraz UNHCR Polska dotyczące uchodźstwa, na 
które zaproszeni zostali koordynatorzy wolon-
tariatu Caritas diecezjalnych. Celem spotkania 
było uwrażliwienie młodych ludzi na osoby po-
chodzące z innych kultur. 

Ponadto Caritas Polska kontynuuje członkostwo  
w sieci organizacji pozarządowych ERSO. Jej 
celem jest szeroko pojęte wsparcie uchodźców 
(psychologiczne, finansowe, socjalne, prawne, 
edukacyjne i administracyjne) w celu ich powro-
tu do kraju i reintegracji w opuszczonej kiedyś 
ojczyźnie, tak aby takie osoby rozpoczęły po-
nownie samodzielne i godne życie.

Pomoc wykluczonym 
społecznie

Program wychodzenia z bezdomności 
i uzależnień dla mężczyzn „Damy radę!”

Całoroczny

Program wychodzenia z bezdomności i uzależ-
nień jest skierowany do bezdomnych mężczyzn 
w wieku 25-35 lat. Warunkiem uczestnictwa 
jest determinacja do podjęcia terapii, wytrwanie 
w abstynencji, zerwanie z patologicznymi środo-
wiskami oraz podjęcie pracy i starań o stabilizację 
życiową. Program ma trzy etapy, trwa ok. 3 lat. 
Oferuje pomoc psychologiczną i terapeutyczną, 
a także możliwość zamieszkania w mieszkaniu 
treningowym i pomoc w uzyskaniu mieszkania 
komunalnego. Program oparto na doświadcze-
niach społeczności terapeutycznej jako grupy 
wsparcia. Prowadzony jest przez doświadczonego 
terapeutę uzależnień – trenera – i nadzorowany 
przez zespół kierowany przez psychologa. Cykl 
spotkań obejmuje naukę praktycznych umiejęt-
ności życiowych, a także zajęcia dokształcające, 
kulturalne i rekreacyjne. Ukierunkowany jest na 
odkrycie potencjału życiowego uczestników i jego 

8 Informacja Caritas

>>   Projekty Caritas w Polsce >>



realizację. Adresowany jest również do chętnych 
kończących odbywanie kary pozbawienia wolności 
i realizowany na terenie zakładów karnych. Pro-
gram „Damy radę!” utrzymywany jest wyłącznie 
z darów indywidualnych ofiarodawców. 

Realizowany jest na terenie Warszawy, jednak 
obejmuje kandydatów z różnych miejscowości 
w Polsce. Planowane jest rozszerzenie obszaru 
działania programu „Damy radę!” na teren diecezji 
warszawsko-praskiej i rozszerzenie współpracy 
z Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Liczba beneficjentów, którym udzielono wsparcia: 
łącznie ok. 30 osób, z których w programie aktu-
alnie przebywa pięć, trzy otrzymały już własne 
mieszkania, a cztery na nie oczekują.

Źródła finansowania:  
Wyłącznie wpłaty darczyńców

Partnerzy: schroniska Caritas, zakłady karne, 
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki terapii 
uzależnień, niektóre Caritas diecezjalne. Media, 
patronaty: „Gość Niedzielny”, Radio Warszawa.

Rowerowy streetworking „Damy radę!” 

Całoroczny

W ramach programu wychodzenia z bezdom-
ności dla młodych „Damy radę!” uruchomiony 
został w tym roku projekt angażujący uczestni-
ków w wolontariat na rzecz osób zagubionych 
życiowo, szczególnie młodzieży. Ma on formę 
streetworkingu na rowerach, którymi patrolowa-
ne są uczęszczane miejsca w Warszawie.

Uliczny Patrol Medyczny 

Od września 2017 r., projekt całoroczny 

Projekt jest realizowany z inicjatywy Caritas 
Polska we współpracy ze Strażą Miejską m.st. 
Warszawy i Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei. 
Polega na wyjazdach patrolowych z ratow-
nikami medycznymi do miejsc przebywania 
osób bezdomnych. Oprócz doraźnej pomocy 
medyczno-ratowniczej na miejscu potrzebują-
cym oferowana jest możliwość skorzystania ze 
specjalistycznej pomocy w Przychodni Lekarze 
Nadziei oraz informacja o możliwościach wyjścia 
z bezdomności. Ze względu na duże potrzeby 
i zainteresowanie tego typu pomocą projekt ten 
będzie rozszerzany.

Trochę ciepła dla bezdomnego 

Akcja prowadzona już przez trzeci sezon we 
współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy. 
Patrole z zaopatrzeniem w gorącą, esencjonalną 
zupę, koce, skarpety, śpiwory i kurtki ufundowa-
ne przez Caritas Polska ze zbiórki docierają dwa 
razy w tygodniu do osób bezdomnych przeby-
wających poza schroniskami i noclegowniami, 
również w oddalonych i opuszczonych miejscach. 
W czasie trwania akcji (od listopada do końca 
lutego) dostarczamy ok. 3 tys. litrów zupy i za-
opatrujemy ok. 500-600 bezdomnych. Akcja 
jest prowadzona bez względu na temperaturę 
otoczenia. 

2 kroki

Całoroczny

Program skierowany jest do więźniów zakładów 
karnych oraz ich rodzin i realizowany pilotażowo 
przez Caritas Diecezji Siedleckiej przy współ-
udziale i finansowaniu przez Caritas Polska. 
To pierwszy tego typu program, obejmujący 
kompleksową pomocą więźniów i ich rodziny. 
Projekt rozpoczęty w kwietniu 2017 r. jest  kon-
tynuowany w 2018 r. i propagowany w Caritas 
diecezjalnych. Uzyskał też honorowy patronat 
Rzecznika Praw Obywatelskich i wsparcie Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. Na terenie zakładu 
karnego w Siedlcach uczestniczyło w nim ok. 
100 osadzonych.

Kto rano wstaje 

Całoroczny

Program realizowany przez Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej w spółdzielni socjalnej „Kto rano 
wstaje”, działającej przy schronisku Caritas przy 
ul. Żytniej od 2014 r. W ramach programu za-
trudniane są osoby bezdomne ze schroniska, co 
umożliwia im rozpoczęcie samodzielnego życia 
i zarobkowania oraz daje szansę na zawodowy 
awans. Caritas Polska, która jest jednym z pod-
miotów założycielskich spółdzielni, wspiera tę 
pożyteczną inicjatywę poprzez zamawianie 
posiłków na potrzeby akcji „Trochę ciepła dla 
bezdomnego”. W planach jest dalsze rozszerzanie 
wsparcia.
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Pozostałe projekty
Wolontariat Caritas

Całoroczny

To ogromny ruch skupiający ludzi chcących odpo-
wiedzieć na doświadczenie Bożej Miłości i prze-
kazać kolejnym osobom dar z siebie. Wolontariat 
Caritas to okazja nie tylko do dzielenia się miłością, 
lecz także do duchowej formacji. We wszystkich 
diecezjach organizowane są różnorodne spotkania, 
zjazdy lub rekolekcje, które umożliwiają wolon-
tariuszom integrację, modlitwę oraz pogłębienie 
religijnego wymiaru ich życia i działania. Caritas 
Polska stawia na rozwój wolontariatu młodych 
poprzez włączenie się w europejską sieć Young 
Caritas. W polskiej wersji projektu kładzie się 
nacisk na stworzenie programu szkoleń dla wo-
lontariuszy oraz przestrzeni w Internecie, w której 
będą oni mogli się integrować. Dodatkowo, dzię-
ki współpracy Caritas Polska z GCCM, powstał 
projekt, który zapewni finansowanie pomysłów 
młodzieży z zakresu ekologii.

Lokalizacja:  
Program ogólnopolski

Partnerzy: Szkolne Koła Caritas, Parafialne Ze-
społy Caritas, Centra Wolontariatu Caritas (łącz-
nie ok. 100 000 wolontariuszy w całej Polsce)

Wybrane akcje, w których biorą udział wolon-
tariusze Caritas:
•  Pola nadziei – promocja i wspieranie 

hospicjów w Polsce,
• Tak. Pomagam! – zbiórka żywności dla 
potrzebujących,
•  Młodzi jałmużnicy – realizacja 

charytatywnych projektów własnych 
młodych wolontariuszy,

•  Tornister pełen uśmiechów – 
przygotowywanie wyprawek dla dzieci,

•  udzielanie korepetycji w świetlicach,
•  Tytka charytatywna – rozdawanie 

potrzebującym toreb z żywnością,
•  Obiad z dziadkiem – organizacja 

międzypokoleniowych obiadów.

Ekologia

od stycznia 2018

Lokalizacja: cała Polska

Przed szczytem COP24 Katowice Caritas Pol-
ska nawiązała współpracę z wieloma katolic-
kimi organizacjami rozwojowo-humanitarnymi. 
Podczas konferencji klimatycznej ONZ Caritas 
zadba o duchowe wsparcie uczestników w duchu 
encykliki „Laudato Si”. W ramach przygotowań 

odbyła się już konferencja z udziałem watykań-
skiej dykasterii ds. integralnego rozwoju czło-
wieka i warsztaty dla animatorów „Laudato Si”. 
Celem działań w zakresie ekologii integralnej 
jest rzecznictwo na rzecz wdrożenia traktatu 
paryskiego i ochrony najsłabszych mieszkańców 
planety przed skutkami degradacji środowiska 
i zmian klimatu.

Partnerzy: Caritas Internationalis, Światowy Ruch 
Katolików na rzecz Środowiska, CAFOD (Caritas 
Wielkiej Brytanii), CIDSE (Coopération Interna-
tionale pour le Développement et la Solidarité), 
Franciscans International

Centrum Medialne Caritas Polska „Kocham, 
pomagam, informuję”

Całoroczny

W styczniu 2018 r. odbyła się inauguracja Cen-
trum Medialnego Caritas Polska, które stało się 
kluczowym miejscem przepływu informacji we-
wnątrz organizacji i w kontaktach zewnętrznych 
– pełni jednocześnie funkcje biura prasowego, 
medium, agencji reklamowej i producenta tele-
wizyjnego. W zespole zatrudniono specjalistów 
od poszczególnych kanałów komunikacji.

Narzędzia, za pomocą których docieramy z po-
mocą i pozyskujemy darczyńców, to akcje in-
formacyjne i kampanie społeczne, nowa strona 
internetowa, nowe technologie w komunikacji 
internetowej, konferencje prasowe, darmowy 
kwartalnik o zwiększonej objętości i inne pu-
blikacje drukowane, poświęcone konkretnym 
akcjom i tematom, różnorodne treści (artykuły, 
zdjęcia, wideo, wywiady, reportaże, grafiki itp.) 
zamieszczane we własnych kanałach komunikacji, 
mediach publicznych i komercyjnych, a także 
samodzielnie produkowane spoty promocyjne.

Ponadto komunikujemy o działaniach Caritas 
Polska poprzez stałą współpracę z redakcjami 
(Radio dla Ciebie, TVP – Redakcja Audycji Kato-
lickich), współpracę patronacką w ramach akcji 
i kampanii, współpracę z ambasadorami akcji 
(m.in. para prezydencka, Rzecznik Praw Dziecka, 
dziennikarze, aktorzy i celebryci) i czynny udział 
w imprezach masowych promujących wartości 
chrześcijańskie, patriotyczne i zdrowy tryb życia.

Partnerzy: TVP, TVP3, Polskie Radio, Gość Nie-
dzielny, Niedziela, Nasz Dziennik, Do Rzeczy, Radio 
dla Ciebie, Onet, Wirtualna Polska, Deon, mie-
sięcznik Charaktery
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Mobilna Ambasada Niepodległej

Całoroczny

Zainaugurowana podczas prywatnej audiencji 
u papieża Franciszka podróż busa Caritas – 
Mobilnej Ambasady Niepodległej – odbywa się 
z okazji 100-lecia niepodległości Polski. 

Załoga busa odwiedza mieszkańców całej Polski, 
aby wspólnie świętować 100-lecie niepodległości 
poprzez popularyzację wartości patriotycznych 
oraz postaw dobroczynności. Jednocześnie w ten 
sposób promowana jest działalność Caritas w na-
szym kraju. 

Na trasie nie brakuje chwil refleksji, lecz także 
wymiany doświadczeń i rozrywki. Odzyskanie 
niepodległości to okazja, aby zainspirować ludzi 
do dalszych działań na rzecz aktywności społecz-
nej, m.in. w zakresie wolontariatu oraz programu 
pomocy w Syrii „Rodzina Rodzinie”. 

Odwiedzone miejsca: Watykan, Warszawa, Wro-
cław, Poznań, Rzeszów, Zamość, Sandomierz, 
Myczkowice, Rudnik, Gietrzwałd, Gdańsk, Czę-
stochowa, Siedlce, Inowrocław, Białystok i wiele 
innych

100 projektów na 100-lecie  
niepodległości Polski

Całoroczny

To inicjatywa, której głównym założeniem jest 
sfinansowanie 100 projektów wspierających 
zarówno wolontariuszy rozwijających umiejęt-
ność wsparcia osób potrzebujących, jak i osoby 
potrzebujące i zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym poprzez budowę współpracy między-
pokoleniowej.

Założeniem programu jest realizacja projektów, 
których celami są:
•  aktywizacja społeczna, sportowa, kulturowa 

i technologiczna uczestników,
•  edukacja społeczna, w tym także zmiana 

postaw społecznych, oraz promocja 
wartości,

•  edukacja historyczna, również w zakresie 
historii lokalnej i regionalnej,

•  edukacja językowa, technologiczna, 
zdrowotna itp.,

•  poprawa jakości życia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w szczególności 
seniorów.

Przykładowe projekty

Projekt „Spójrz na mnie inaczej”

Czerwiec – lipiec 2018 r.

Pierwszy etap projektu polegał na wizerunko-
wej metamorfozie niepełnosprawnych. Poma-
gali w niej instruktorzy, fryzjerka i makijażystki. 
Po przygotowaniach wszyscy uczestnicy wzięli 
udział w sesji fotograficznej w plenerze. Piękne, 
profesjonalne zdjęcia zostały zaprezentowane 12 
lipca podczas wernisażu w restauracji La Costa w 
Kępnie. Najważniejszym założeniem projektu było 
kształtowanie postaw społecznych pozwalających 
na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawno-
ścią. Miał on ukazać, że mają oni takie same po-
trzeby, marzenia i pasje jak osoby w pełni sprawne.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi, diecezja 
kaliska

Projekt „Historia legendą utkana”

Czerwiec – lipiec 2018 r.

Był to cykl spotkań z dziećmi, młodzieżą i seniora-
mi oraz osobami niepełnosprawnymi organizowa-
ny przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie Boże” w Borowej Wsi koło Gliwic. 
Uczestnicy projektu zapoznali się z historią Ślą-
ska, a w szczególności Borowej Wsi. Mieli okazje 
poznać herb, stroje, tradycje i zwyczaje tego 
regionu, a także stworzyć własne mapy życia. 
Wyruszyli także, by zwiedzić zabytkowy kościół 
w Borowej Wsi.

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosier-
dzie Boże” w Borowej Wsi, diecezja katowicka

Pomoc ofiarom 
kataklizmów i klęsk 
żywiołowych 
Burze, huragany i wylewy wielu polskich rzek mogą w kilka 
chwil pozbawić tysiące osób dachu nad głową... Tracą one 
często dorobek swego życia. Lokalne oddziały Caritas we 
współpracy z Caritas Polska pomagają na miejscu ofiarom 
tragedii.

Akcjom zwykle towarzyszy uruchomienie charytatywnej 
zbiórki SMS i możliwości wsparcia ofiar wpłatami za pomocą 
specjalnie utworzonego konta bankowego.  
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Najważniejsze projekty

Program „Rodzina Rodzinie” dla Syrii

Azja/Bliski Wschód/Syria

październik 2016-31.12.2018,  
promesa przedłużenia

Program „Rodzina Rodzinie” polega na objęciu 
wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku 
konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, 
wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia 
zakonne w Polsce. Integruje on wiele środo-
wisk oraz charakteryzuje się zróżnicowanymi 
sposobami pozyskiwania funduszy, np. poprzez 
koncerty charytatywne (koncert kolęd na żywo 
w TVP w grudniu 2017 r. – ponad 1 milion zło-
tych z SMS-ów). Dzięki stworzeniu Hope Center 
w Aleppo i współpracy z nim Caritas Polska efek-
tywnie nadzoruje realizację projektu, a także jest 
najlepszym źródłem informacji o sytuacji w Syrii 
(Raport o Syrii 2018), co pozycjonuje Caritas 
Polska jako lidera pomocy w tym kraju.

8700 rodzin w Aleppo, do których pomoc dociera 
poprzez lokalne parafie. 

Budżet: 25 208 687,81 zł

Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych 
Jordańczyków

Azja/Bliski Wschód/Jordania

1.01.2018-31.12.2018

Celem projektu jest poprawa warunków życia 
uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczy-
ków, wsparcie ich zdolności adaptacyjnych i umie-
jętności radzenia sobie z problemami. Dzięki czę-
ściowemu przejęciu kosztów wynajmu mieszkania 
(comiesięczne zapomogi pieniężne wypłacane 
przy użyciu kart bankomatowych), beneficjenci 
czują się bezpieczniej, jeśli chodzi o mieszkanie, 

spłatę zadłużenia czy zapewnienie wyżywienia 
i opieki medycznej. Zakładane rezultaty: 1. Po-
prawa warunków życiowych uchodźców z Syrii 
i najuboższych Jordańczyków w pięciu prowin-
cjach poprzez zwiększenie stabilności mieszkanio-
wej i poziomu zaspokojenia codziennych potrzeb 
(420 gospodarstw domowych uchodźców z Syrii 
i najuboższych Jordańczyków opłaca koszty wy-
najmu mieszkań przez 6 miesięcy i nie zostanie 
eksmitowanych). 2. Wzmocnienie umiejętności 
radzenia sobie z problemami związanymi z ży-
ciem w sytuacji przesiedlenia uchodźców z Syrii. 
Syryjskich beneficjentów przeszkolono z zakresu 
zarządzania domowym budżetem i  strategii ra-
dzenia sobie z problemami.

420 gospodarstw domowych uchodźców z Syrii 
i najuboższych Jordańczyków (70% Syryjczyków 
i 30% Jordańczyków). Średnia wielkość gospo-
darstwa domowego to 5 osób. Łączna liczba be-
neficjentów to 2100 osób w 6 miastach: Amman, 
Mafraq, Irbid, Zarqa, Salt, Fuhais.

Budżet: 2 320 305,91 zł 
Projekt współfinansowany w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wsparcie integracji społecznej dla osób 
niepełnosprawnych w regionie Betlejem

Azja/Bliski Wschód/Palestyna

1.05.2017-31.12.2018

Projekt realizowany przy współpracy Caritas 
Polska oraz Caritas Jerozolima ma na celu ob-
jęcie wsparciem grupy marginalizowanej, jaką 
w Autonomii Palestyńskiej stanowią osoby nie-
pełnosprawne. Projekt obejmuje dziewięć działań 
osadzonych w trzech blokach tematycznych: 
aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
i zwiększenie ich obecności na rynku pracy, po-
prawa jakości usług rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych i wzrost kompetencji pielę-
gnacyjnych ich rodzin oraz zmiana mentalności 
w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie palestyńskim. Pierwszy blok 
polega na uruchomieniu mikroprzedsiębiorstw, 
które następnie są prowadzone przez osoby nie-
pełnosprawne oraz zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych. Postępy zawodowe obu grup będą 
kontrolowane przez odpowiednich opiekunów 
zawodowych. Drugi blok tematyczny obejmuje 
nabycie przez rodziny dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej odpowiedniej wiedzy i umiejętności 
pozwalających na opiekę rehabilitacyjno-pielę-
gnacyjną w warunkach domowych. Wszystko 
pod czujnym okiem fizjoterapeuty oraz pracow-
nika socjalnego. Ostatni blok działań ma na celu 
podniesienie wiedzy o tej grupie społecznej oraz 
wpłynięcie na zmianę postrzegania osób nie-
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pełnosprawnych w społeczeństwie. Działania 
integracyjne obu środowisk stanowią szansę na 
przełamanie barier i zmniejszenie zagrożenia ich 
całkowitego wykluczenia społecznego.

Osoby z niepełnosprawnością umysłową lub 
fizyczną – zarówno dzieci korzystające z zajęć te-
rapeutycznych i muzycznych jak i dorośli uczest-
niczący w kursach zawodowych i zatrudnieni 
w instytucjach. 

Budżet: 2 197 250,00 zł 
Projekt współfinansowany w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wsparcie w odbudowie zniszczonych domów 
i zapewnienie środków do życia mieszkańcom 
Chandenimandan

Azja/Środkowy Nepal/Chandenimandan

01.01.2017-30.06.2018

Projekt prowadzony wspólnie z Caritas Nepal 
polegał na odbudowie zniszczonych domów 
i zapewnieniu środków do życia mieszkańcom 
Chandenimandan (środkowy Nepal), którzy 
ucierpieli w trzęsieniu ziemi. W sumie 198 go-
spodarstw domowych otrzymało wsparcie na 
odbudowę domów. Nowe domy są odporne na 
trzęsienia ziemi. W tym celu zapewniono wspar-
cie techniczne (inżynieryjne), tworzone były gru-
py ludzi, którzy decydowali o kolejnych etapach 
prac przy budowie domów i przekazywane były 
fundusze, aby pomóc mieszkańcom wioski prze-
prowadzić budowę. Ponadto 133 gospodarstwa 
domowe otrzymały wsparcie na odbudowanie 
źródeł utrzymania. Przeprowadzono szereg 
szkoleń z zakresu uprawy roli i hodowli bydła 
oraz udzielono mikropożyczek na rozwinięcie 
małej działalności, co pozwala na generowanie 
dodatkowego dochodu.

331 gospodarstw domowych

Budżet: 2 194 950,00 zł

Zapewnienie podstawowej i ginekologicznej 
opieki medycznej w prowincjach Erbil i Dohuk 
w irackim Kurdystanie

Azja/Bliski Wschód/Iracki Kurdystan

01.01.2018-31.12.2018

Celem projektu jest umożliwienie przesiedleń-
com wewnętrznym, uchodźcom przebywającym 
w obozach oraz w społecznościach przyjmu-
jących, a także lokalnej ludności dostępu do 
podstawowej opieki medycznej i opieki gineko-
logicznej w prowincjach Erbil i Dohuk w dwóch 
klinikach stacjonarnych i jednej klinice mobilnej. 
Podstawowa pomoc medyczna jest świadczona 
w nieformalnym obozie Ozal City pod Erbilem, 
a także w wioskach i w obozie dla przesiedleńców 
wewnętrznych Dawoodia, w prowincji Dohuk. 
Projekt ma również na celu objęcie opieką gine-
kologiczną kobiet przebywających w obozach. 
Usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej 
są udzielane przez trzy klinki – dwie stacjonarne 
mieszczące się w Ozal City i w obozie Dawoodia 
oraz jedną klinikę mobilną działającą w wioskach 
w prowincji Dohuk. Usługi z zakresu opieki gi-
nekologicznej są świadczone tylko przez kliniki 
stacjonarne.

1. Udzielenie opieki medycznej przesiedleńcom 
wewnętrznym, uchodźcom i miejscowej ludno-
ści w prowincjach Erbil i Dohuk (co najmniej 14 
476  osobowizyt, z czego min. 30% – minimum 
4343 osobowizyt – stanowi ludność lokalna).
2. Zapewnienie opieki lekarza-ginekologa i położ-
nej – obejmującej zdrowie reprodukcyjne, opiekę 
pre- i postnatalną oraz okołoporodową (niefor-
malny obóz Ozal City pod Erbilem: co najmniej 
448 osobowizyt; obóz Dawoodia w prowincji 
Dohuk: co najmniej 2128 osobowizyt).

Budżet: 1 781 079,67 zł 
Projekt współfinansowany w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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Organizacja czterech gabinetów  
medyczno-socjalnych 

Europa/Ukraina/Wschód Ukrainy

01.01.2018-31.12.2018

Projekt polega na polepszeniu systemu świad-
czeń medycznych dla osób przesiedlonych oraz 
dla społeczności lokalnej we wschodniej Ukrainie. 
Caritas-Spes na Ukrainie, przy wsparciu Caritas 
Polska, prowadzi 4 gabinety medyczno-socjalne 
w Charkowie, Bierdiańsku, Krzywym Rogu oraz 
Mariupolu.  Są to miejscowości, gdzie znajduje 
się wielu uchodźców, a sytuacja ekonomiczno-
-ekologiczna jest bardzo trudna. 

Funkcjonowanie gabinetów polega na świadczeniu 
usług medycznych, realizacji recept oraz przeka-
zywaniu artykułów higienicznych. W gabinetach 
zatrudnieni są lekarze, pielęgniarki i pracownicy 
socjalni. Zakres działań gabinetów obejmuje dia-
gnostykę (w tym badania USG), leczenie, wykony-
wanie badań, profilaktykę, realizację recept oraz 
dystrybucję artykułów higienicznych.

Z usług medycznych korzystają osoby przesie-
dlone i uboga społeczność lokalna.

Budżet: 1 594 872,08 zł 
Projekt współfinansowany w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pomoc poszkodowanym w powodziach 
wywołanych cyklonem Sagar

Afryka/Dżibuti/Dżibuti i Balbala

08.06.2018-31.08.2018

Caritas Polska, w odpowiedzi na apel Caritas 
Internationalis i Caritas Dżibuti, przekazała kwotę 

120 tysięcy dolarów na pomoc dla poszkodowa-
nych mieszkańców Dżibuti. Cyklon Sagar, jaki 
nawiedził Róg Afryki w dniach 19-20 maja br., 
wywołał ulewne opady deszczu, które dopro-
wadziły do powodzi, zwłaszcza w stolicy Dżibuti 
i na przedmieściach w Balbala. Szacuje się, że 
ucierpiało od 20 do 30 tysięcy ludzi. Są wśród 
nich głównie Dżibutyjczycy, ale też migranci. 
W ramach akcji pomocowej prowadzonej przez 
Caritas Dżibuti wsparciem objętych zostało łącz-
nie 5000 osób (w tym 3000 dzieci) co stanowi 
17-25% wszystkich poszkodowanych. Najbar-
dziej potrzebujący otrzymali żywność, artykuły 
higieniczne i artykuły pierwszej potrzeby. Pomoc 
była konieczna, gdyż wiele domów zostało za-
lanych, ludzie utracili zapasy żywności i sprzęty 
domowego użytku. 

5000 poszkodowanych przez powodzie  
(w tym 3000 dzieci)

Kwota udzielonego wsparcia: 452 436,00 zł

 Pomoc dla poszkodowanych w pożarach

Europa/Grecja

sierpień 2018 

Caritas Polska przekazała 100 tys. zł na rzecz 
poszkodowanych w pożarach w Grecji i uru-
chomiła także specjalny SMS pomocowy, przez 
który można było wesprzeć ofiary. Dzięki szybkiej 
pomocy udzielonej Caritas Hellas przez Caritas 
Polska już od pierwszych dni po pożarze grupa 
pracowników z greckich struktur Caritas była 
w stanie dotrzeć do najbardziej zniszczonych 
regionów i ustalić najpilniejsze potrzeby ofiar. 

Budżet: 100 000,00 zł 

Pomoc dla poszkodowanych w powodziach

Azja/Indie

sierpień 2018

Caritas Polska przekazała 100 tysięcy złotych na 
rzecz poszkodowanych w powodziach w Indiach. 
Gwałtowne deszcze i silny wiatr w ciągu trzech 
tygodni zniszczyły Keralę, region na południo-
wym zachodzie Półwyspu Indyjskiego. Kataklizm 
dotknął 70 tys. rodzin, ponad 3 miliony ludzi 
mieszka w 2084 tymczasowych obozach, ponad 
324 osób zginęło, a liczba ofiar ciągle rośnie, 
ponad 80% miejscowości w Kerala zostało zruj-
nowanych, 24 tysięcy hektarów pól uprawnych 
uległo zniszczeniu.

Budżet: 100 000, 00 zł 
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Pozostałe 
projekty

Afryka
Budowa szkoły dla klas 1-9

Afryka/Burundi/Gitega-Songa

17.05.2017-17.07.2018

Budżet: 87 798,00 zł

Rozbudowa, m.in. o sale szkolne,  
Instytutu św. Bernadetty

Afryka/Demokratyczna 
Republika Konga/południowe 
Kivu/Ciruko

01.06.2017-31.12.2017

Budżet: 75 406,00 zł

Zapewnienie dostępu do 
wody pitnej w sanktuarium 
w Lukananda

Afryka/Demokratyczna 
Republika Konga/południowe 
Kivu/Nyangezi

01.06.2017-31.12.2017

Budżet: 125 173,96 zł

Dożywianie dzieci  
w wiosce Yamfo

Afryka/Ghana/Yamfo

08.05.2018-19.04.2019

Budżet: 7 638,43 zł

Fundusze na zakup pomocy 
szkolnych dla technikum 
handlowego w Bafoussam 
w Kamerunie

Afryka/Kamerun/Bafoussam

20.10.2017-01.06.2018

Budżet: 17 559,60 zł

Odnowienie domu misyjnego

Afryka/Kamerun/Nkol-Avolo

15.11.2017-31.05.2018

Budżet: 21 200,00 zł

Pomoc żywnościowa dla dzieci 
i osób starszych we wsi Nkol-Avolo

Afryka/Kamerun/Nkol-Avolo

25.04.2017-30.06.2018

Budżet: 15 364,65 zł

Dokarmianie dzieci  
na terenie misji

Afryka/Kenia/Kithatu

19.03.2018-20.12.2018

Budżet: 45 905,18 zł

Rozbudowa i wyposażenie ośrodka 
zdrowia Bożego Miłosierdzia

Afryka/Kenia/Kithatu

27.06.2018-31.10.2018

Budżet: 43 692,67 zł

Rozbudowa ośrodka zdrowia 
Bożego Miłosierdzia

Afryka/Kenia/Kithatu

15.12.2018-28.05.2018

Budżet: 21 949,50 zł

Modernizacja pomieszczeń 
gospodarczych dla sióstr 
zakonnych wspierających ubogich

Afryka/Kenia/Meru

18.12.2017-11.06.2018

Budżet: 11 310,90 zł

Dofinansowanie budowy studni 
głębinowej dla misji

Afryka/Kenia/Subukia

07.06.2018-28.02.2019

Budżet: 31 071,71 zł

Sfinansowanie zakupu sprzętu do 
prac polowych dla młodzieży

Afryka/Madagaskar/Ankazoabo 
Sud

26.06.2018-31.12.2018

Budżet: 13 823,80 zł

Budowa toalet i boiska szkolnego

Afryka/Madagaskar/Antanimieva 

01.07.2017-30.11.2017

Budżet: 65 848,50 zł

Dofinansowanie budowy kuchni 
i toalet w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

Afryka/Republika Południowej 
Afryki/Graaff–Reinet

18.12.2017-30.06.2018

Budżet: 35 119,20 zł

Zakup samochodu dla Ośrodka 
Szkolno-Wychowaczego dla Dzieci 
Niewidomych

Afryka/Rwanda/Kibeho 

29.05.2018-31.08.2018

Budżet: 145 000 zł

Zakup 100 krzeseł do Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych

Afryka/Rwanda/Kibeho 

28.06.2018-30.07.2018

Budżet: 4 389,90 zł

Zakup generatora prądu do 
ośrodka zdrowia

Afryka/Rwanda/Masaka

15.02.2018-15.04.2018

Budżet: 35 119,20 zł
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Dożywianie uczniów  
cierpiących z powodu głodu

Afryka/Sudan Południowy/
Rastigi i Mänguo

06.04.2017-15.12.2018

Budżet: 165 044,88 zł

Budowa studni przy Centrum 
Samarytańskim dla sierot

Afryka/Tanzania/Bukanga

18.12.2017-31.07.2018

Budżet: 18 851,50 zł

Zakup mebli do Centrum 
Samarytańskiego

Afryka/Tanzania/Bukanga

29.06.2018-15.12.2018

Budżet: 18 851,50 zł

Zakup ambulansu dla Centrum 
Zdrowia im. bł. P.J. Frassatiego

Afryka/Tanzania/Kiabakari

07.02.2018-31.03.2018

Budżet: 15 000,00 zł

Wykończenie i wyposażenie 
zaplecza kuchennego w domu 
formacyjnym

Afryka/Zambia/Kabwe

07.04.2017-30.11.2017

Budżet: 20 020,00 zł

Założenie fermy przepiórek

Afryka/Zambia/Lusaka

22.12.2017-15.05.2018

Budżet: 18 851,50 zł

Ameryka 
Południowa

Dofinansowanie akcji dożywiania 
dzieci „Kubek mleka”

Ameryka Południowa/
Argentyna/Misiones/Puerto 
Libertad

06.07.2018-31.08.2019 

Budżet: 37 703,00 zł

Wyposażenie kawiarni 
prowadzonej przez 
niepełnosprawną młodzież

Ameryka Południowa/
Argentyna/Treinta de Agosto

13.02.2018-01.06.2018

Budżet: 5 000,00 zł

Budowa kuchni i jadalni oraz 
przystosowanie sal do spotkań 
w parafii

Ameryka Południowa/Ekwador/
prowincja Manabi/Boyacá

12.02.2018-30.11.2018

Budżet: 43 924,00 zł

Dofinansowanie budowy  
dachu w domu parafialnym 
w Caritas Calceta

Ameryka Południowa/Ekwador/
prowincja Manabi/Calceta

01.04.2018-31.05.2018

Budżet: 73 897,88 zł

Dofinansowanie obiadów  
dla 90 osób wydawanych 
w Caritas Calceta

Ameryka Południowa/Ekwador/
prowincja Manabi/Calceta

01.04.2018-31.03.2019

Budżet: 56 931,53 zł
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Argentyna

Ekwador

Wenezuela

Doraźna pomoc 40 rodzinom 
z parafii Santa Maria Bernarda

Ameryka Południowa/Ekwador/
prowincja Manabi/Chone

01.04.2018-31.03.2019

Budżet: 37 703,00 zł

Wykończenie i wyposażenie  
ośrodka zdrowia, sal noclegowych 
i stołówki parafialnej

Ameryka Południowa/Ekwador/
prowincja Manabi/kanton Santa 
Ana/San Jorge de la Unión

01.04.2018-30.09.2018

Budżet: 37 703,00 zł

Budowa centrum Caritas w Sucre

Ameryka Południowa/Ekwador/
prowincja Manabi/Sucre

29.03.2018-31.12.2018

Budżet: 49 013,90 zł

Zakup żywności dla dzieci 
w sierocińcu, schronisku 
i poprawczaku oraz  
dla kuchni parafialnych

Ameryka Południowa/
Wenezuela/Pampatar Isla de 
Margarita

22.12.2017-18.08.2018

Budżet: 13 169,70 zł

Zakup domu i zorganizowanie 
w nim centrum pomocy dla 
potrzebujących

Ameryka Południowa/
Wenezuela/Punto Fijo

23.11.2017-30.11.2018

Budżet: 43 899,00 zł
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Azja
Wsparcie bezdomnych 
koczujących w pobliżu Trece 
Martires i głodujących

Azja/Filipiny/Cavite/Trece 
Martires i Tanza

01.06.2017-31.12.2018

Budżet: 580 783,77 zł

Zapewnienie kapitału 
początkowego bezrobotnym 
kobietom potrzebnego na hodowlę 
świń

Azja/Filipiny/Leyte

01.11.2015-31.12.2017

Budżet: 195 780,37 zł

Zakup materiałów budowalnych, 
łodzi, narzędzi i sprzętu 
połowowego dla rodzin

Azja/Filipiny/Samar Wschodni/
Llorente

01.03.2017-30.04.2018

Budżet: 399 480,90 zł

Program rozwoju i wsparcie dla 
młodzieży ze slumsów

Azja/Indie/Andhra Pradesh/
Ongole

01.03.2017-28.02.2020

Budżet: 90 487,20 zł

Działania uświadamiające 
i szkolenia dla dziewcząt i kobiet

Azja/Indie/Osidha/Kandhamal

28.06.2018-31.12.2018

Budżet: 9 339,03 zł

Wsparcie klinik medycznych 
w prowincjach Erbil i Dohuk

Azja/Bliski Wschód/Iracki 
Kurdystan

01.01.2017-31.12.2017

Budżet: 1 087 235,77 zł

Zapewnienie podstawowej 
i ginekologicznej opieki zdrowotnej 
w prowincjach  
Erbil i Dohuk

Azja/Bliski Wschód/Iracki 
Kurdystan

01.08.2017-31.12.2017

Budżet: 1 033 523,04 zł

Pomoc mieszkaniowa  
dla uchodźców syryjskich i ubogich 
Jordańczyków

Azja/Bliski Wschód/Jordania

01.01.2017-31.12.2017

Budżet: 1 562 715,29 zł

Poprawa warunków życia 
uchodźców syryjskich 
i najuboższych Jordańczyków

Azja/Bliski Wschód/Jordania

1.08.2017-31.12.2017

Budżet: 1 547 075,65 zł

Dofinansowanie wyżywienia dla 
dzieci z Parafialnego  
Domu Dziecka

Azja/Kazachstan/Kapszagaj

10.07.2018-30.06.2019

Budżet: 21 949,50 zł

Pomoc dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
Aktau

Azja/Kazachstan/Aktau

01.03.2018-01.03.2019

Budżet: 22 621,80 zł

Rozwój przedsiębiorczości kobiet 
poprzez propagowanie hodowli 
bydła rogatego

Azja/Nepal/Katmandu/Khokana

07.06.2018-30.07.2019

Budżet: 47 410,92 zł

Inicjatywy edukacyjne  
dla młodzieży

Azja/Bliski Wschód/Palestyna

25.05.2018-31.03.2019

Budżet: 226 218,00 zł

Zakup maszyn do szycia  
oraz sprzętu dodatkowego  
dla sierocińca Dom Pokoju

Azja/Bliski Wschód/Palestyna

11.06.2018-31.12.2018

Budżet: 23 408,00 zł

Dofinansowanie podróży 
wychowanków Domu Pokoju 
w Betlejem do Polski

Azja/Bliski Wschód/Palestyna

21.05.2018-30.06.2018

Budżet: 6 233,46 zł

Dofinansowanie Centrum 
Dziennego Pobytu dla dzieci

Azja/Rosja/Syberia/Brack

29.06.2018-31.12.2018

Budżet: 7 936,48 zł

Pomoc żywnościowa  
dla rodzin z małymi dziećmi,  
rodzin wielodzietnych i samotnych 
matek

Azja/Rosja/Ułan-Ude

01.10.2017-30.09.2018

Budżet: 3 511,92 zł
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Indie

Nepal

Sri Lanka

Irak 

Syria

Filipiny

Iracki Kurdystan

Palestyna

Jordania

Rosja

Kazachstan

Program stypendialny  
dla młodzieży

Azja/Sri Lanka

01.06.2017-31.05.2019

Budżet: 1 031 626,50 zł

Działalność ośrodka  
Hope Center

Azja/Bliski Wschód/Syria

15.01.2018-31.12.2018

Budżet: 658 485,00 zł

Wsparcie mikroprzedsiębiorstw

Azja/Bliski Wschód/Syria

23.05.2018-31.12.2018

Budżet: 377 030,00 zł

Pomoc w zakładaniu 
mikroprzedsiębiorstw 
i dofinansowanie  
dla przedsiębiorców

Azja/Bliski Wschód/Syria

05.03.2018-31.03.2019

Budżet: 345 000,00 zł

Fundusze na mikroprojekty  
dla wspólnot chrześcijańskich

Azja/Bliski Wschód/Syria

05.03.2018-31.03.2019

Budżet: 205 000,00 zł

Stypendia dla zdolnej młodzieży

Azja/Bliski Wschód/Syria

23.02.2018-28.02.2019

Budżet: 202 800,00 zł

Zakup odzieży zimowej  
dla mieszkańców Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

01.02.2018-30.10.2018

Budżet: 200 000,00 zł

Odbudowa boiska w szkole  
Al-Kalima

Azja/Bliski Wschód/Syria

21.02.2018-31.08.2018

Budżet: 185 000,00 zł
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Indie

Nepal

Sri Lanka

Irak 

Syria

Filipiny

Iracki Kurdystan

Palestyna

Jordania

Rosja

Kazachstan

Budowa boiska w Archidiecezji 
Syryjsko-Prawosławnej

Azja/Bliski Wschód/Syria

21.02.2018-31.08.2018

Budżet: 176 000,00 zł

Wsparcie dla studentów  
uczelni wyższych

Azja/Bliski Wschód/Syria

27.03.2017-31.05.2018

Budżet: 170 000,00 zł

Odbudowa boiska przy klasztorze 
jezuickim  
św. Vartana w Sakhour

Azja/Bliski Wschód/Syria

23.05.2018-28.02.2019

Budżet: 165 164,00 zł

Stworzenie świetlicy 
popołudniowej im. Świętego 
Mikołaja w Sakhour

Azja/Bliski Wschód/Syria

23.05.2018-28.02.2019

Budżet: 110 100,00 zł

Stworzenie świetlicy 
popołudniowej w Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

13.02.2018-31.12.2018

Budżet: 83 000,00 zł

Pomoc dla osób przesiedlonych 
z Mahrdeh

Azja/Bliski Wschód/Syria

30.03.2017-30.09.2017

Budżet: 42 000,00 zł

Wsparcie społecznych inicjatyw 
wspólnot chrześcijańskich 
w Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

24.05.2018-31.03.2019

Budżet: 41 982,29 zł

Pomoc w organizacji obozów 
integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych w Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

01.06.2018-31.12.2018

Budżet: 35 139,20 zł

Świąteczne podarunki  
dla dzieci z Aleppo 

Azja/Bliski Wschód/Syria

22.12.2017-31.12.2017

Budżet: 35 000,00 zł

Dofinansowanie obozów i kolonii 
dla młodzieży z Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

21.02.2018-31.12.2018

Budżet: 33 700,00 zł

Wsparcie finansowe najbardziej 
potrzebujących w Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

05.03.2018-31.10.2018

Budżet: 35 851,50 zł

Odnowienie pomieszczeń do 
pracy z dziećmi autystycznymi 
i zakup materiałów edukacyjnych 
w Aleppo

Azja/Bliski Wschód/Syria

09.10.2017-31.08.2018

Budżet: 3 600,00 zł

Europa
Utworzenie i uruchomienie pięciu 
świetlic integracyjnych dla dzieci

Europa/Białoruś/obwód 
grodzieński

08.05.2017-31.12.2017

Budżet: 539 004,72 zł

Utworzenie i uruchomienie 
8 świetlic integracyjnych dla dzieci

Europa/Białoruś/obwód 
grodzieński, witebski,  
mińsko-mohylewski

01.04.2018-31.12.2018

Budżet: 916 061,00 zł

Organizacja kolonii  
dla dzieci polonijnych

Europa/Litwa, Białoruś, Ukraina

01.04.2017-31.10.017

Budżet: 1 437 995,90 zł

Działalność Centrów  
Wsparcia Rodziny

Europa/Ukraina

01.01.2018-31.12.2018

Budżet: 1 542 949,20 zł

Utworzenie i działalność Centrów  
Wsparcia Rodziny

Europa/Ukraina

01.05.2017-31.12.2017

Budżet: 1 508 167,44 zł
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Ukraina

Grecja

Białoruś

Włochy

Litwa

Albania

Bośnia 
i Hercegowina

Uruchomienie gabinetów 
medyczno-socjalnych 
w Bierdiańsku, Zaporożu 
i w Charkowie

Europa/Ukraina  

01.01.2017-31.12.2017

Budżet: 1 571 604,10 zł

Prowadzenie 4 gabinetów 
medyczno-socjalnych 

Europa/Ukraina  

01.08.2017-31.12.2017

Budżet: 1 036 771,74 zł

Pomoc doraźna dla 
poszkodowanych w powodziach

Europa/Albania/Szkodra

28.06.2018-15.10.2018

Budżet: 343 171,65 zł

Zakup żywności dla 
podopiecznych Łahiszyńskiego 
Domu Miłosierdzia

Europa/Białoruś/woj. brzeskie/
Łahiszyn

01.04.2018-30.09.2018

Budżet: 10 000,00 zł

Zrównoważone wsparcie dla 
ludności dotkniętej powodzią  
i/bądź osuwiskami 

Europa/Bośnia i Hercegowina/
Archidiecezja Sarajewo i Diecezja 
Banja Luka

01.07.2017-30.06.2018

Budżet: 394 915,40 zł

Pomoc humanitarna oraz 
aktywizacja do integracji 
uchodźców i migrantów na 
wyspach Lesvos i Samos

Europa/Grecja/Lesvos i Samos

15.03.2018-31.12.2018

Budżet: 1 150 000,00 zł

Wsparcie działalności świetlicy dla 
małych dzieci

Europa/Ukraina/Browary

26.04.2018-31.01.2019

Budżet: 10 000 zł

Wsparcie działalności świetlicy dla 
małych dzieci w Kijowie

Europa/Ukraina/Kijów

01.12.2017-30.11.2018

Budżet: 10 000,00 zł

Stypendium dla  
obywatela Ukrainy

Europa/Ukraina/Kijów

01.03.2018-30.06.2018

Budżet: 5 180,00 zł

Wsparcie działalności przedszkola 
w Diecezji  
Kijowsko-Żytomierskiej

Europa/Ukraina/Lubar

04.07.2018-30.03.2019

Budżet: 10 000 zł

Dożywianie osób bezdomnych

Europa/Ukraina/obwód 
dniepropetrowsk/Krzywy Róg 

27.11.2017-30.04.2018

Budżet: 5 000,00 zł

Turnus rehabilitacyjny 
w ośrodku dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w Rusinowicach 
dla obywatela Ukrainy 

Europa/Ukraina/obwód 
chersoński/Chersoń

21.10.2017-13.11.2017

Budżet: 4 400,00 zł

Przygotowanie paczek 
mikołajkowych dla dzieci

Europa/Ukraina/obwód lwowski/
Borysław i Truskawiec

23.11.2017-06.12.2017

Budżet: 4 200,00 zł

Remont domu parafialnego 
integrującego lokalną społeczność

Europa/Ukraina/obwód lwowski/
Jaworów

10.04.2017-31.12.2017

Budżet: 14 000,00 zł

Wsparcie finansowe dla uczniów 
z rodzinnego domu dziecka 
w Pnikucie

Europa/Ukraina/obwód lwowski/
Pnikut

04.12.2017-31.08.2018

Budżet: 12 000,00 zł

Przygotowanie paczek 
świątecznych dla ubogich 
i dzieci z Centrum Pomocy 
Psychologicznej w Jużnoukraińsku

Europa/Ukraina/obwód 
mikołajowski/Jużnoukraińsk

13.12.2017-30.12.2017

Budżet: 5 000,00 zł

Wyposażenie gabinetu lekarskiego 
w Centrum Miłosierdzia 
w Jużnoukraińsku

Europa/Ukraina/obwód 
mikołajowski/Jużnoukraińsk

08.06.2017-10.09.2017

Budżet: 3 000,00 zł
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Ukraina

Grecja

Białoruś

Włochy

Litwa

Albania

Bośnia 
i Hercegowina

Stypendium dla studiującego  
na UKSW wolontariusza

Europa/Ukraina/obwód 
zaporoski/Berdiańsk

01.10.2017-30.06.2018

Budżet: 11 650,00 zł

Wykończenie Chrześcijańskiego 
Centrum dla dzieci i młodzieży

Europa/Ukraina/obwód 
żytomierski/Dowbysz

25.09.2017-31.07.2018

Budżet: 35 928,00 zł

Dofinansowanie leczenia 
pracownika Caritas-Spes-Odessa

Europa/Ukraina/Odessa

27.06.2018-31.12.2018

Budżet: 22 621,80 zł

Zakup kotła grzewczego dla 
ośrodka kolonijnego „Nadzieja” 

Europa/Ukraina/Zariczany

21.03.2017-31.10.2017

Budżet: 37 095,77 zł

Dofinansowanie wypoczynku 
65 dzieci z rodzin ubogich, 
wielodzietnych i przesiedlonych

Europa/Ukraina/Żytomierz

07.06.2018-30.11.2018

Budżet: 6 257 zł

Wsparcie dla migrantów 
i uchodźców z Diecezji Agrigento

Europa/Włochy/prowincja 
Agrigento

08.05.2018-02.09.2019

Budżet: 131 697,00 zł
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Słychać tutaj wiele języków z całego świata.  
Są też języki ekonomii, polityki i biznesu.  

Caritas Polska chce dziś mówić językiem miłosierdzia.

Ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska
Forum Ekonomiczne, Krynica 2018


