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Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie.
To jest pełna realizacja przykazania miłości.
Jan Paweł II

Skłonność
do pomagania
Pomaganie
w liczbach
Ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska

Dla każdego wierzącego oczywiste jest,
że skłonność do pomagania przypisana
jest naturze człowieka stworzonego na
obraz i podobieństwo Boże. Dobroczynność wpisana jest w chrześcijaństwo,
w nim znajduje swoje korzenie i siły
przekazywane przez Syna Bożego.
Kościół od początku swego istnienia
spieszył z pomocą ubogim i potrzebującym. Instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski jest Caritas
Polska. W praktyce działania Caritas
to pomoc potrzebującym w blisko
1000 wyspecjalizowanych placówkach
– domach stałego i dziennego pobytu,
domach samotnych matek, świetlicach
dla dzieci, jadłodajniach, hospicjach,
schroniskach, placówkach medycznych
i wielu innych. Caritas to także blisko
100 tysięcy wolontariuszy działających
w 44 Caritas diecezjalnych, niosących
bezpośrednią pomoc potrzebującym.
Bez ich zaangażowania, wrażliwości nie
byłoby Caritas.
2019

44

1000

Caritas
diecezjalne

ośrodków
pomocy

Caritas została powołana w 1929 r. przez
księży biskupów, jest więc instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, która
nadała Caritas statut, wybiera jej dyrektora,
akceptuje zmiany w zarządzie, wyznacza
komisję nadzorczą i sprawuje pieczę nad jej
działalnością. Caritas Polska ma osobowość
prawną i działa w oparciu o przepisy prawa
kościelnego i państwowego. Koordynuje
pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Jest członkiem Caritas
Internationalis i Caritas Europa. Udziela
pomocy doraźnej i długofalowej, rzeczowej
i finansowej ubogim, samotnym, starszym,
dzieciom z ubogich rodzin, bezdomnym, bezrobotnym. Nie zapomina także o ofiarach wojen i kataklizmów niosąc pomoc humanitarną
poza granicami Polski. Organizując wielkie
dzieła pomocy współpracuje z władzami

100

tysięcy
wolontariuszy

państwa, instytucjami i innymi organizacjami
charytatywnymi. Z roku na rok pomocą obejmuje coraz więcej potrzebujących, a swoją
wdzięczność kieruje do tysięcy darczyńców
i wolontariuszy.
Pomoc niesiona przez Caritas jest wymierna, bowiem wszystkie programy pomocowe
i środki pozyskane na ich realizację są udokumentowane i każdego roku prezentowane
w postaci raportu. Tym razem w Państwa
ręce oddajemy wyjątkowy raport, prezentujący dłuższy okres działalności Caritas
Polska – od lipca 2017 roku do sierpnia 2019
roku.

Dyrektor Caritas Polska
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Świeca
Caritas

– kampania
Polska Pomaga
Ogień to symbol braterstwa, jedności i pokoju. Na
przestrzeni lat świeca Caritas stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli
Caritas w Polsce. To nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc i uwrażliwianie na potrzeby tych, którzy są w trudnej sytuacji
życiowej. Dziś trudno sobie wyobrazić świąteczny stół
bez płomienia miłosierdzia.
Głównym wyzwaniem, przed którym stanęła organizacja,
było wypromowanie świecy Caritas jako narzędzia miłosierdzia w kontekście społecznym, a także zwiększenie
jej znaczenia. Świeca ma wzbudzać refleksję, uwrażliwiać
społeczeństwo na potrzeby ubogich, szczególnie w okresie świątecznym. Aby osiągnąć te cele Caritas Polska,
wspólnie z Telewizją Polską, przystąpiła do realizacji
ogólnopolskiej kampanii Polska Pomaga 2018, z hasłem
przewodnim „Tysiące potrzebujących w Polsce czeka na
pomoc przed Świętami”. Program w okresie przedświątecznym skupiał się na potrzebie bliskości i braterstwa
z drugim człowiekiem. W szerszym wymiarze łączył się
z coroczną akcją „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”,
której głównym elementem jest Wigilijna Świeca Caritas.
W 2018 r. odbyła się wyjątkowa, bo już 25 edycja akcji.
Dzięki kampanii Polska Pomaga udało się przybliżyć Polakom bogactwo działań pomocowych realizowanych przez
Caritas diecezjalne i podległe im placówki z terenu całej
Polski. Przedstawiliśmy wzruszające opowieści o potrzebujących, ubogich, chorych, porzuconych. Podzieliliśmy
się historiami pokazującymi efekty udzielonej pomocy
i zmiany w życiu osób, które zaistniały dzięki udzielonej
pomocy. Pokazaliśmy też ogromne zaangażowanie rzeszy
woluntariuszy.
Finał akcji transmitowany był na żywo w TVP Info z kilku
miejsce jednocześnie m.in. z Gliwic, Krakowa, Warszawy,
Łodzi.
Poza kampanią w TVP prowadziliśmy inne, zakrojone na
szeroką skalę działania promujące akcję: programy publicystyczne, publikacje (kwartalnik, strona internetowa),
zapowiedzi na antenie Polskiego Radia.
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program zgromadził

ponad

ponad

46 tys.

12 tys.

osób przed
telewizorami

słuchaczy przed
radioodbiornikami

około

289 918 zł
w wyniku zbiórki
za pośrednictwem
SMS-ów

14
diecezji
zaangażowanych
w realizację
kampanii
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TEMATY REALIZOWANE
W RAMACH KAMPANII
SKUPIAŁY SIĘ WOKÓŁ
TRZECH FILARÓW:
Interwencja – pilna
pomoc niesiona chorym,
poszkodowanym w wyniku
klęsk żywiołowych i katastrof itp.

Dzieło – prezentowanie
działań Caritas, które
odniosły skutek i dokonały
zmian w życiu podopiecznych.

Społeczność – ukazanie
radości, jaką daje pomaganie, przedstawienie niesienia pomocy jako elementu
integrującego społeczność
lokalną.

HISTORIE BOHATERÓW
Pan Robert

Pan Marek

przez 20 lat mieszkał na ulicy, a dziś uczy
się, aby zostać grafikiem komputerowym!

przez 17 lat mieszkał na ulicy,
potem trafił do schroniska.

A wszystko dlatego, że w Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej działa schronisko
dla mężczyzn – dom aktywizujący. Jedna
z pierwszych tego typu placówek w Polsce.
Mieszka w nim 25 dorosłych mężczyzn, którzy
odnajdują się w nowej rzeczywistości i są dla
siebie wsparciem.

Dziś uczy się na nowo podstawowych zajęć
domowych, pracy, prania, gotowania. Teraz
ma dom, wspólnotę, w której żyje, która jest
dla niego namiastką prawdziwego domu
i rodziny.

Michałek z Olsztyna
przybrani rodzie pokochali go
jak własne dziecko.
Urodził się z wrodzoną wadą serca jako
wcześniak. Matka biologiczna porzuciła chłopca
w szpitalu. Lekarze zdiagnozowali u niego
złożoną wadę serca oraz ubytek przegrody
międzykomorowej i międzyprzedsionkowej.
W swoim krótkim życiu chłopiec przeszedł już
bardzo dużo ciężkich zabiegów medycznych.
Znaleźli się ludzie, którzy pokochali Michałka
pomimo jego problemów zdrowotnych i starają
się zapewnić mu jak najlepsze warunki do
rozwoju. Rodzice z zaangażowaniem i ogromną
miłością zajmują się chłopcem. Mimo trudności
podporządkowali mu całe swoje życie. Na
co dzień Michałek pozostaje pod opieką
Hospicjum Domowego Caritas w Olsztynie.
Pomimo systematycznej rehabilitacji choroba
i długotrwały pobyt w szpitalu doprowadziły
do znacznego opóźnienia rozwoju dziecka.
Czterolatek wstaje i chodzi tylko przy pomocy
drugiej osoby. Używa pojedynczych wyrazów.
Na co dzień boryka się też z nawracającymi
infekcjami górnych dróg oddechowych. Zebrane
środki będą przeznaczone na leczenie Michałka,
na rehabilitację ruchową i neurologopedyczną,
a także na zakup niezbędnego sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego.

Dwuletnia Gaja
z Łomianek
urodziła się bez rozwiniętego zmysłu
słuchu, przeszła dwie operacje
implantacji ślimaków.

Tekst

2019

Marta Bednarz,
Caritas Polska

Dostała narząd słuchu, ale on sam nie był
wystarczający, aby dziewczynka mogła słyszeć.
Rodziców dziewczynki nie było stać na opłacenie
kosztownej rehabilitacji, która była niezbędna
do odzyskania słuchu po wszczepieniu
implantów. Rodzice cieszą się, że zebrane
w ramach kampanii środki pozwolą na pokrycie
kosztów rehabilitacji dziewczynki.

Agnieszka i jej
niepełnosprawna
córka Martyna
życie Agnieszki i Wiesława wypełnia
troska o córkę Martynę, która cierpi na
czterokończynowe porażenie mózgowe
i wodogłowie.
Pomimo choroby jest wesołą i ciekawą
świata dziewczynką. Niestety cztery lata
temu rodzinę dotknęło drugie nieszczęście.
Pani Agnieszka doznała poważnego udaru
mózgu. Od tego dnia ich i tak już trudne życie
wywróciło się do góry nogami. Przez trzy lata
wypełnione żmudną rehabilitacją Agnieszka
walczyła o powrót do zdrowia. Poprawiło
się ono na tyle, że zaczęła chodzić o kulach.
Jednak na dalszą niezbędną rehabilitację
rodzinie zabrakło środków. Udało się je
zebrać w ramach kampanii Polska Pomaga.
Środki te pozwolą w całości pokryć koszty
wspólnego turnusu rehabilitacyjnego dla
matki i córki.

Historia
wielodzietnej,
umuzykalnionej
rodziny z Krakowa
cztery dziewczynki uzdolnione
muzycznie zostały objęte programem
„Skrzydła”.
Zakwalifikowały się też do programu „Dwa
talenty”. Środki zebrane w ramach kampanii
Polska Pomaga zostaną przeznaczone na
sfinansowanie turnusu wakacyjnego, na
którym dziewczynki będą mogły rozwijać
swoje umiejętności muzyczne. Pokryją
też koszty dodatkowych lekcji muzyki dla
dzieci oraz koszty zakupu instrumentów
muzycznych. Pomoc otrzyma także matka
dziewczynek na opłacenie rehabilitacji
kręgosłupa.
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Polska Pomaga to wspólna kampania Caritas Polska i Telewizji Polskiej, która ma
na celu pokazanie bogactwa działań pomocowych realizowanych przez Caritas. Na
co dzień pomoc tę realizują setki placówek Caritas, ale dwa razy do roku kampania
zyskuje wymiar szczególny w postaci koncertów charytatywnych. Koncerty
to odpowiedź Caritas Polska na kryzysy humanitarne na świecie, są gestem
międzynarodowej solidarności, który włącza w dzieło pomocy polskich darczyńców,
a jednocześnie jest dla nich formą podziękowania.

Koncerty, które
otwierają serca
Koncerty charytatywne, współorganizowane przez Caritas Polska,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Łazienki Królewskie,
Polską Operę Królewską i TVP, stały
się już tradycją. Co roku odbywają się
w Teatrze Królewskim w Łazienkach
Królewskich, a starannie dobrany
repertuar w wykonaniu m.in. Polskiej
Opery Królewskiej gromadzi znamienitych gości oraz widzów i słuchaczy
z całej Polski przed odbiornikami
telewizyjnymi i radiowymi.

Kolędy dla Aleppo
Pierwszy koncert charytatywny odbył się
w niedzielę 7 stycznia 2018 r. Był to koncert
kolęd pt. „Rodzina rodzinie. Pomoc dla Aleppo” zorganizowany w ramach wdzięczności
dla ponad 16 tysięcy darczyńców i stanowił
gest solidarności z mieszkańcami ogarniętego wojną Aleppo. Koncert transmitowany
przez TVP2 otworzyło uroczyste wykonanie
syryjskiej kolędy „Jezus się narodził”. W trakcie transmisji koncertu na rzecz ofiar wojny
w Syrii wysłano ponad 375 000 SMS-ów charytatywnych, dzięki którym zebrano blisko
milion złotych.
Program pomocy dla ofiar konfliktu syryjskiego „Rodzina rodzinie” rozpoczął się 4
października 2016 r. Pierwszym darczyńcą
obejmującym pomocą syryjską rodzinę
w Aleppo został abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
– którego nazwisko otwiera listę darczyńców
dostępną na stronie internetowej projektu
rodzinarodzinie.caritas.pl. Początkowo wsparciem miało być objętych 20 rodzin, dziś pomoc
dociera do tysięcy rodzin. Wiele z nich to
matki samotnie wychowujące dzieci. Ojcowie
albo zginęli podczas wojny, albo od kilku lat
służą w armii i nic nie wiadomo o ich losach,
bądź byli zmuszeni uciekać. Dzięki pomocy
płynącej z programu „Rodzina rodzinie” rodziny mogą nabyć kilka amperów energii, kupić
jedzenie, leki i opłacić mieszkania.
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Wielkopiątkowe
przesłanie pokoju
Drugi koncert charytatywny odbył się
w Wielki Piątek, 30 marca 2018 r. Polska
Opera Królewska wykonała w Łazienkach
Królewskich polskie pieśni pasyjne
niosące przesłanie pokoju i wsparcia dla
ofiar wojny w Syrii. Wydarzenie było transmitowane przez TVP1. Podczas występu
Polskiej Opery Królewskiej pod hasłem
„Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo”
trwała SMS-owa i tradycyjna zbiórka na
rzecz potrzebujących rodzin z ogarniętej
walkami Syrii. Dzięki SMS-om zebrano
ponad 100 tysięcy złotych. W programie
występu znalazły się arabski hymn wielkopiątkowy „Wa Habibi” i staropolskie
pieśni pasyjne – m.in. „Jezusa Judasz
przedał za pieniądze nędzne”, „Krzyżu
święty nade wszystko” i „Posłuchajcie
bracia mili”. W wydarzeniu wzięli udział
m.in. wicepremier prof. Piotr Gliński,
wicedyrektor Caritas Polska Jarosław
Bittel i wiceminister kultury Jarosław
Sellin. Występowi solistów Polskiej Opery
Królewskiej towarzyszyły materiały filmowe pokazujące zrujnowane wojną Aleppo.
Część nagrań pochodziła bezpośrednio od
współpracowników Caritas Polska w Syrii.
Występ dopełniały recytacje wierszy
Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana
i Juliana Tuwima.
Raport Caritas
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Świąteczny gest
solidarności z Syrią

Koncert pasyjny
dla Wenezueli

Trzeci koncert charytatywny – pod hasłem
„Polska Pomaga. Pomoc dla Syrii” – odbył
się w niedzielę, 6 stycznia 2019 r. Podczas
koncertu transmitowanego przez TVP2 trwała
zbiórka SMS-owa na rzecz mieszkańców Syrii,
którzy – wskutek wojny – wciąż zmagają się
z ogromnymi trudnościami. „Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem” – powiedział
na początku koncertu wicedyrektor Caritas
Polska Jarosław Bittel, który niedawno odwiedził Syrię. „Wbrew temu, co można zobaczyć
na pierwszych stronach gazet i w serwisach
informacyjnych, wojna nadal trwa. Giną
dorośli, giną dzieci, to jest codzienne życie
Syryjczyków. Brakuje prądu, żywności,
podstawowej opieki medycznej. Oni zaczynają ciągle od nowa i bardzo liczą na naszą
pomoc”. W pierwszej części koncertu soliści
Polskiej Opery Królewskiej wraz z zespołem
instrumentów dawnych Capella Regia Polona
pod dyrekcją Krzysztofa Garstki wykonali
trzy kolędy w opracowaniu Jacka Urbaniaka.
Pierwsza z nich, „Uli dalma si Alleluja”, pochodzi z Bliskiego Wschodu. Drugą część koncertu
wypełniły polskie kolędy w opracowaniach
J. Maklakiewicza, W. Lutosławskiego i W. Kostrzewy. Pieśni bożonarodzeniowe wykonali
soliści, zespół wokalny oraz orkiestra Polskiej
Opery Królewskiej. Gościnnie wystąpiła Małgorzata Walewska.

28 kwietnia 2019 r., w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, odbył się czwarty koncert charytatywny na rzecz ofiar konfliktów na świecie,
współorganizowany przez Caritas Polska,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łazienki Królewskie, Polską Operę Królewską i TVP. Koncert zorganizowany w ramach akcji „Polska Pomaga” był punktem
centralnym obchodów Tygodnia Miłosierdzia
Bożego. Ten szczególny wieczór wypełniła
muzyka tematycznie związana ze Świętami
Paschalnymi – można było usłyszeć tradycyjne polskie pieśni pochodzące z różnych epok
i arcydzieła światowej literatury muzycznej.
Nie zabrakło również muzycznych akcentów
południowoamerykańskich. Podczas koncertu zostały wręczone dwa wyróżnienia Caritas
Polska „Ubi Caritas” dla osób i organizacji
szczególnie zasłużonych w niesieniu pomocy
ofiarom konfliktów. Koncertowi, który był
transmitowany na antenach TVP2 i Polskiego
Radia Program II, towarzyszyła zbiórka na
rzecz potrzebujących mieszkańców Wenezueli.

2019

Sytuacja w Wenezueli jest dramatyczna, a jej
mieszkańcy sami nie widzą nadziei na poprawę. Zmiany polityczno-gospodarcze doprowadziły do zapaści państwa, problemów
z żywnością, energią, wodą i komunikacją.

Stąd też Caritas Polska, w porozumieniu
z parterami w Ameryce Łacińskiej, uruchomiła „strumień miłosierdzia”. Od lutego 2019 r.
Caritas Polska organizuje poprzez parafię
Wniebowzięcia NMP w Guaranas i Pallotyński
Sekretariat Misyjny pomoc żywnościową dla
mieszkańców Wenezueli. W ramach projektu
finansuje także zakup lekarstw. Co tydzień
przygotowywane są paczki dla najbardziej
potrzebujących, w których znajdują się
m.in. ryż, groch, mąka, mleko, makaron itp.
Ponadto dwa razy w tygodniu serwowane są
posiłki dla głodujących. Przez ostatnie dwa
lata Caritas Polska dofinansowała zakup i remont domu w mieście Punto Fijo, w którym
powstało centrum pomocy potrzebującym.
Mieści się tu jadłodajnia, gabinety medyczne,
magazyn z odzieżą i sala spotkań. Ponadto
Caritas Polska pomagała w zakupie żywności
dla dzieci w sierocińcu, schronisku i domu
poprawczym oraz dla kuchni parafialnych.
W czasie koncertów charytatywnych
Caritas Polska może liczyć na szczególne
wsparcie darczyńców, jednak charytatywne
SMS-y można wysyłać także po zakończeniu
koncertów. Poszkodowanych w wojnie Syryjczyków lub cierpiących głód mieszkańców
Wenezueli można wspomóc w każdej chwili
wysyłając SMS o treści POLSKAPOMAGA pod
nr 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

Tekst

Centrum Medialne Caritas
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Kiedy św. Franciszek z Asyżu
podziwiał piękno dzikiej przyrody,
nie przypuszczał zapewne,
że kiedyś człowiek stanie się
dla tego piękna zagrożeniem.
Dziś podążając za wezwaniem
papieża Franciszka Kościół
włącza się w ratowanie
Ziemi i jej stworzenia.
Na to wezwanie odpowiada też
Caritas Polska realizując działania
z zakresu ekologii integralnej.
„Ochrona naszego wspólnego domu i przyszłość życia na Ziemi” – pod takim hasłem
odbyła się w dniach 5-6 lipca w Watykanie,
z udziałem papieża Franciszka, międzynarodowa konferencja w trzecią rocznicę publikacji encykliki Laudato Si’ poświęconej trosce o wspólny
dom. W konferencji z udziałem papieskich
współpracowników odpowiedzialnych za ekologię i ochronę środowiska uczestniczyła także
delegacja Caritas Polska z ks. dyrektorem Marcinem Iżyckim na czele. To wyjątkowe spotkanie w Stolicy Piotrowej poprzedziła konferencja
w siedzibie Caritas Polska zorganizowana 22
czerwca 2018 r. przez Caritas Polska i GCCM
– Globalny Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Wydarzenie wpisało się w przygotowania
Kościoła do światowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

Spotkanie w Warszawie
W programie wydarzenia znalazły się prelekcje i debaty na temat
nauczania papieża dotyczącego ekologii integralnej, chrześcijańskiego ruchu ekologicznego, wyzwań ekologicznych dla Polski i świata,
a także przygotowań polskiego Kościoła przed mającym się odbyć
szczytem klimatycznym COP24. Na spotkaniu ks. Marcin Iżycki
podkreślał, jak ważną inspiracją do działania Caritas w sferze ekologii
integralnej jest encyklika papieża Franciszka Laudato Si’. Zaprezentował również program współpracy na rzecz ekologii integralnej Caritas
Polska i Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, aby
wartości encykliki weszły w życie jak najszybciej.
Gościem specjalnym konferencji był prof. o. Joshtrom Isaac Kureethadam, jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka ds.
ekologii. Mówił o tym, jak wygląda kryzys ekologiczny z perspektywy
globalnego południa. „Nasz dom się rozpada, a niszczymy go my,
ludzie. Ofiarami tego kryzysu są najubożsi mieszkańcy naszej planety.
Nasze spotkanie w siedzibie Caritas Polska nabiera z tego powodu
szczególnego wydźwięku” – powiedział.
Spotkanie w Warszawie dało początek programom i przedsięwzięciom, które realizowane są obecnie przez Caritas Polska i Caritas
diecezjalne. Wśród nich warto wymienić specjalną misję Caritas
Polska w postaci Mobilnej Ambasady Laudato Si’, cztery wyjątkowe
konferencje „Niedziela św. Franciszka”, szkolenia dla wolontariuszy
czy programy ekologiczne realizowane w poszczególnych Caritas
diecezjalnych.
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Prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym,
które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć
zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych (Laudato Si’, 49).

Papieskie Laudato Si’
i Mobilna Ambasada
Mobilna Amabasada Laudato Si’

Tekst

2019

Dominika Kołpak,
Ireneusz Krause,
Caritas Polska

Nawiązując do papieskiej encykliki Laudato Si’ Caritas Polska uruchomiła Mobilną Ambasadę Laudato
Si’, która ruszyła w trasę na spotkanie z mieszkańcami polskich miast. Elektryczny autobus wyraża
głos Kościoła dotyczący ekologii. Głównym celem
przedsięwzięcia było zachęcanie społeczeństwa do
„przebudzenia ekologicznego”, czyli zmiany świadomości i zwrócenie uwagi na konieczność ochrony
Ziemi i szanowania jej stworzenia. Znakiem rozpoznawczym Mobilnej Ambasady jest elektryczny bus
użyczony Caritas Polska przez Jastrzębską Spółkę
Węglową.

Na spotkaniu inauguracyjnym obecny był również
bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji
Charytatywnej KEP: „Celem przebudzenia ekologicznego jest troska o nasz wspólny dom, jak
nazywa papież Franciszek Ziemię, świat, który
nam został dany, abyśmy zgodnie z przykazaniem
miłości Boga i bliźniego z niego korzystali. Jeśli
tak będziemy z niego korzystać, to będziemy się
o ten świat troszczyć, będziemy go pielęgnować,
będziemy korzystać tak, żeby była zachowana
zasada sprawiedliwości wynikająca z traktowania
z miłością tego daru” – powiedział duchowny.

Wyjazd Mobilnej Ambasady w trasę poprzedziła
konferencja inaugurująca projekt. „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Ziemię, która jest naszym
domem, naszą matką” – powiedział ks. Marcin Iżycki podczas spotkania. „Nasze działania edukacyjne
na temat integralnej ekologii, w którą człowiek
jest zaangażowany, będziemy prowadzić w całej
Polsce, w wielu diecezjach. Będziemy zajmować się
tym tematem na prośbę Ojca Świętego Franciszka.
Mobilna Ambasada Laudato Si’ to kolejny krok
w naszym zaangażowaniu w „ekologiczne przebudzenie” – podkreślił.

Bus podróżuje po Polsce promując proekologiczne
nauczanie Kościoła. W pierwszą swoją trasę wyruszył po ulicach Warszawy 28 listopada. Następnie
udał się w podróż po Śląsku, którą rozpoczął
niedzielną mszą świętą w kościele „Na górce” w Jastrzębiu-Zdroju. Przez kilka tygodni Ambasada odwiedzała kolejne parafie w regionie, by promować
wśród mieszkańców proekologiczne postawy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
najważniejszych instytucji państwowych, m.in.
Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Środowiska
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli oni także udział w krótkiej
inauguracyjnej trasie busa i podzielili się swoim
przesłaniem proekologicznym. Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek,
złożył na ręce ks. Marcina Iżyckiego materiały
promujące ideę ekologiczną, które były następnie
rozdawane w miejscach, które odwiedzała Mobilna
Ambasada. Wpisał się także do „Księgi ekologicznego przebudzenia”, która miała wkrótce podróżować
po kraju razem z Ambasadą: „Niech chwile przeżyte
w ekobusie Laudato Si’ sprawią, że coraz więcej
osób odkryje piękno świata i kod odpowiedzialności za powierzone dobro, jakim jest przyroda, niech
dzięki tej inicjatywie coraz więcej osób odkryje cel,
do którego zmierzamy”.
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4 równoległe konferencje
TORUŃ

GDAŃSK

POZNAŃ

KRAKÓW

„Zarządzanie marnowaniem. Kupiłeś, wyrzuciłeś, a mogłeś…?”
4 równoległe panele dyskusyjne z wyjątkowymi gośćmi:
Siostra Sheila Kinsey

Zsolt Bauer

John Paul de Quay

Budi Tjahjono

działaczka, sekretarz Generalnej
Komisji Sprawiedliwości i Pokoju
International Union Superiors
General, międzynarodowej
organizacji zrzeszającej
przełożonych zgromadzeń
zakonnych

kierownik oddziału
The Climate Reality
Project Europe

Catholic Agency for
Overseas Development,
angielski biolog i badacz
środowiska

członek zarządu
CCIG, współpracuje
z Franciscans
International jako
koordynator programu
Azji i Pacyfiku

7 października w czterech miastach w Polsce
(Krakowie, Toruniu, Poznaniu i Gdańsku) odbyła
się Niedziela Świętego Franciszka – konferencja
pt. „Przebudzenie ekologiczne. Krok pierwszy
– nie marnuję żywności”. Konferencje połączone
były z warsztatami kulinarnymi food waste oraz
kiermaszami zdrowych produktów.

Niedziela ŚWIĘTEGO

Franciszka

Tematem przewodnim debat był problem marnowania żywności – jedno z największych wyzwań
społecznych i ekologicznych, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Wydarzenie połączyło różne
środowiska, począwszy od środowisk chrześcijańskich i rządowych, przez producentów, dystrybutorów
i przedstawicieli handlu w sektorze spożywczym, aż po organizacje społeczne, w tym ekologiczne. Swoje
pozdrowienia przekazał także Michał Kurtyka, pełnomocnik ds. prezydencji szczytu klimatycznego COP24
w Katowicach. Punktem kulminacyjnym konferencji było uroczyste podpisanie „Deklaracji Świętego
Franciszka”, osobistego zobowiązania do ekologicznego stylu życia.
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Ekoakcje i atrakcje
„Deklaracja
św. Franciszka”
Uczestnicy 4 konferencji
podpisywali „Deklarację
św. Franciszka” – dokument indywidualnych
postanowień dotyczących
niemarnowania żywności.

Gotowanie na ekranie
Podczas pokazu gotowania
prowadzonego przez Rafała Godziemskiego został
nakręcony odcinek do
cyklu „Nożem i Widelcem”.

Pokaz kulinarny
Podczas pokazu do
przygotowania potraw
wykorzystano resztki
żywności w imię idei „zero
waste”. Uczestnicy mogli
spróbować m.in. sałatki
z głąbów kalafiora i smażonych rzodkiewek czy ciasta
bananowego.

Warsztaty kulinarne
Uczestnicy konferencji
w Krakowie mieli okazję
włączyć się w przygotowanie obiadu oraz
skosztowanie deserów
przygotowanych z produktów ocalonych od wyrzucenia. Warsztaty kulinarne
prowadziła Sylwia Majcher,
autorka bloga „Kuchnia
w formie”.

Kiermasze zdrowych
produktów

podczas konferencji w Toruniu
na rzecz Caritas Polska
od Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Podczas konferencji swoje
produkty żywnościowe
prezentowali polscy
producenci. Można było ich
skosztować i kupić.

został przekazany elektryczny
bus – Mobilna Ambasada Laudato Si’
– który promuje ideę ekologii
integralnej w trasie po całej Polsce.

2019
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Program Spiżarnia Caritas realizowany jest od marca 2017 roku przez Caritas Polska
w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi. Program ma na celu przeciwdziałanie
marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim
terminem przydatności oraz pomoc najbardziej potrzebującym.

program szans i korzyści

Spiżarnia Caritas
Schemat funkcjonowania programu Spiżarnia Caritas jest bardzo prosty,
a jednocześnie efektywny. Polega na odbieraniu ze sklepów i dystrybucji
pełnowartościowej żywności wśród potrzebujących. Dystrybucji
podlegają produkty spożywcze z krótkim terminem przydatności
do spożycia, w tym nabiał, mięso, ryby, warzywa i owoce, które nie
mogą być sprzedane w związku z obowiązującymi przepisami. Są one
sortowane w sklepie, a następnie odbierane przez wolontariuszy Caritas
i przekazywane osobom potrzebującym.

Odbiorcami paczek i posiłków przygotowanych z otrzymanych produktów są
podopieczni placówek Caritas – osoby bezdomne, rodziny w trudnej sytuacji socjalnej
oraz seniorzy w wieku 60+, których sytuacja
materialna jest szczególnie trudna. Dzięki
programowi w 2018 roku 2 600 000 kg żywności nie zostało zutylizowanych. Żywność
ta stała się wsparciem dla 40 000 osób, które
cyklicznie otrzymywały pomoc.

12

Wielokierunkowa
współpraca
Program opiera się na współpracy sieci handlowych z Caritas Polska, która jest koordynatorem programu. W program bezpośrednio
zaangażowani są pracownicy 700 sklepów
różnych sieci oraz 1300 wolontariuszy Caritas
z parafii, jadłodajni, placówki dla bezdomnych lub dla seniorów. Logistyka odbioru
i dystrybucji wymaga stałego zaangażowania
w godzinach wieczornych, wykorzystania
samochodów, chłodni do przechowywania
produktów spożywczych oraz specjalistycznych miejsc wydawania żywności. Procedury
przygotowywania, sortowania i przekazywania produktów spożywczych opracowywane
są z poszczególnymi centralami sieci handlowych przez Caritas Polska, a następnie realizowane przez Caritas diecezjalne. Na każdym
etapie wdrażania programu organizowane są
szkolenia dla pracowników sieci oraz wolontariuszy Caritas. Program zyskał dodatkowe
wsparcie dzięki przekazaniu 21 samochodów
chłodni do przewozu żywności oraz modernizacjom jadłodajni, gdzie z przekazanej
żywności przygotowywane są posiłki. W całej
Polsce jest ponad 500 punktów wydawania
żywności, które funkcjonują w ramach Spi-

żarni Caritas. Głównymi odbiorcami są osoby
starsze, mieszkające samodzielnie, których
dochód miesięczny jest bardzo niski.
Program rozwija się dzięki wsparciu państwa
poprzez ustawę o zwolnieniu z podatku VAT
od wartości przekazanej żywności przedsiębiorcy, który przekazuje żywność na cele
charytatywne organizacji pożytku publicznego. W 2018 wartość przekazanej żywności do
Caritas w Polsce wyniosła około 40 000 000 zł.

Minimum strat,
maksimum korzyści
Program jest proekologiczny, ponieważ
przeciwdziała marnowaniu żywności, polega
na maksymalnym wykorzystaniu artykułów,
które zostały wyprodukowane przy użyciu
dużej ilości energii, wody i zasobów. Program
kształtuje także postawę niemarnowania
żywności – dzięki niemu ludzie widzą, że
niewykorzystane jedzenie można przy odrobinie zaangażowania przekazać komuś, kto
jej potrzebuje. Przekazana i spożyta żywność
wpływa na zmniejszenie ilości odpadów
i zanieczyszczeń, co jest aktualnie ogromnym
wyzwaniem ekologicznym.
Raport Caritas
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know-how
Przedsiębiorca zmniejsza wytwarzanie odpadów, angażuje pracowników i management w działania społeczne, w pomoc charytatywną osobom
potrzebującym, stwarza przestrzeń do nawiązania lokalnej współpracy między
pracownikami sklepu a wolontariuszami Caritas.

Spiżarnia Caritas jest też programem wyrównywania szans dostępu osób ubogich do wartościowych produktów spożywczych, których nie
kupują na co dzień. Dotyczy to w szczególności
warzyw i owoców, ryb, wędlin i mięsa. Jednocześnie cykliczna pomoc socjalna w postaci
paczek umożliwia wytworzenie relacji wspierania aktywności społecznej osób starszych
w ramach innych projektów społecznych.
Beneficjenci Spiżarni Caritas są kwalifikowani
do uzyskania pomocy w swoim środowisku,
najczęściej parafii. Dzięki działaniu w ramach
lokalnej społeczności potrzeby seniorów są
lepiej rozpoznawane, a organizacja może
reagować na ich indywidualne potrzeby.
Współpraca konkretnego sklepu, np. sieci
Biedronka, z Parafialnym Zespołem Caritas
z najbliższej parafii w zakresie przekazywania
żywności rozwiązuje problem ubóstwa
osób w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki
otrzymanej żywności mogą one zaoszczędzić
środki na zakup lekarstw i uregulowanie
kosztów utrzymania. Ponadto codzienna
współpraca przyczynia się do tworzenia więzi między potrzebującymi a wolontariuszami
Caritas oraz pracownikami sklepu.
Program jest stale rozwijany, Caritas Polska
zaprasza do współpracy kolejne sieci marketów oraz organizacje kościelne, które chcą się
włączyć w program Spiżarnia Caritas.
2019

Caritas w Polsce pomaga cyklicznie 40 000 osób potrzebujących,

przekazując żywność w postaci paczek i posiłków, rozwija strukturę wolontariatu, umożliwia pomaganie większej liczbie osób.

Caritas Polska

rozwija relacje z partnerami zewnętrznymi, buduje
współpracę w zakresie innych projektów aktywizacji społecznej osób potrzebujących, dając ostatecznie wędkę, a nie tylko rybę.

Państwo poprzez niemarnowanie żywności zwiększa swój udział w od-

powiedzialnym korzystaniu z dóbr wspólnej planety, wykazuje się realnymi
działaniami chroniącymi środowisko oraz dzięki działaniom Caritas realizuje swój
obowiązek opieki socjalnej dla najuboższych.

Wolontariusz Caritas otrzymuje realne narzędzie pomocy

charytatywnej, pole do codziennego działania, kompetencje poprzez współpracę
z partnerami zewnętrznymi, ma swój udział w działaniu na rzecz drugiego człowieka, ale również na rzecz ochrony środowiska.

Osoby potrzebujące otrzymują niezbędne wsparcie umożliwiające

godne życie, zwiększają aktywność społeczną poprzez cykliczne kontakty
z wolontariuszami i udział w organizowanych projektach, dzięki zaoszczędzonym
środkom mogą zakupić np. lekarstwa, co poprawia ich stan zdrowia.

Tekst

Małgorzata Jarszewska,
Caritas Polska
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Już drugi rok Caritas Polska wspólnie
z Jeronimo Martins Polska S.A.,
w ramach programu „Na codzienne
zakupy”, wspiera seniorów w Polsce.

KARTA

na zakupy DLA

SENIORÓW
W 2019 roku ponad 6600 seniorów otrzymało
kartę przedpłaconą, którą mogą płacić za zakupy
w sklepach Biedronka. Karta jest zasilana kwotą
150 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Seniorzy
mogą kupować artykuły spożywcze oraz środki
czystości, a także uczestniczyć w różnorodnych
działaniach aktywizujących prowadzonych przez
najbliższą Caritas. Seniorzy są podopiecznymi
Caritas w 40 diecezjach w całej Polsce. Zostali
zaproszeni do programu ze względu na szczególnie
trudną sytuację socjalną, w jakiej się znajdują.
Po pierwszym kwartale trwania programu
zapytaliśmy seniorów korzystających z kart
„Na codzienne zakupy”, kim są i co myślą o takiej
formie pomocy. W badaniu ankietowym wzięło
udział 5700 osób.
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Kim są seniorzy
korzystający z kart
„Na codzienne
zakupy”?
Zdecydowaną większość, bo aż 76%, stanowią kobiety. Powód? Średnia długość życia
mężczyzn w Polsce jest zdecydowanie krótsza, a ich emerytury wyższe niż emerytury
kobiet, dlatego panowie stanowią mniej niż
1/4 wszystkich beneficjentów programu.
Seniorzy cierpią, zmagając się samotnie z trudami codzienności, zarówno finansowymi,
jak i społecznymi. Ponad 1/3 badanych, robiąc zakupy w Biedronce, potrzebuje pomocy
innych. Niosą ją członkowie rodziny, znajomi,
a najczęściej wolontariusze Caritas. W zależności od sprawności seniorów wolontariusze
pomagają dotrzeć do sklepu Biedronki (często oferując własne samochody), pomagają
zrobić listę potrzebnych produktów, wybrać
je w sklepie, zapłacić kartą i dostarczyć do
domu. Pośród beneficjentów programu aż
36% osób to seniorzy, którym choroba nie
pozwala w ogóle wychodzić z domu – oni są
całkowicie zdani na pomoc wolontariuszy.
Caritas, jako największa organizacja charytatywna w Polsce, dociera do najbardziej
potrzebujących osób w małych miejscowościach i na wsiach. Karta „Na codzienne
zakupy” jest konkretną pomocą finansową,
kierowaną do seniorów w najtrudniejszej
sytuacji materialnej. Badanie ankietowe
pokazało, że cały czas mamy w Polsce duży
odsetek osób starszych żyjących w skrajnym
ubóstwie.
Raport Caritas
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Co myślą seniorzy
korzystający z kart
o tej formie pomocy?
Zdecydowana większość beneficjentów (prawie 97%) jest zadowolona z posiadania karty
„Na codzienne zakupy” i możliwości zrobienia comiesięcznych zakupów w Biedronce za
150 zł. Seniorzy chwalą sobie także łatwość
obsługi płatności kartą. Oczywiście są też
tacy, którzy chcieliby, by kwota miesięcznego
doładowania na karcie była wyższa lub dla
których techniczne trudności w użytkowaniu
karty są powodem do wyrażenia niezadowolenia.
Kluczową częścią programu jest zaangażowanie wolontariuszy Caritas. Ich pomoc nie
ogranicza się tylko do czynności związanych
z użytkowaniem karty „Na codzienne
zakupy”. Seniorzy otrzymują także pomoc
w codziennych obowiązkach domowych,
sprzątaniu, przygotowaniu posiłków, zakupie
leków, w transporcie do lekarza, w zorganizowaniu ubrań i obuwia, czasem w dostarczeniu dodatkowych paczek żywnościowych
czy pomocy finansowej. Użytkownicy kart
wspominają w ankietach, że są wdzięczni wolontariuszom za opiekę, rozmowy, wsparcie
psychologiczne, pomoc w podjęciu leczenia,
pomoc w zorganizowaniu specjalistycznego
łóżka czy w wypełnianiu koniecznych dokumentów. Dzięki wsparciu wolontariuszy
seniorzy docierają do kościoła, biorą udział
w pielgrzymkach czy spotkaniach.
Seniorzy deklarują, że otrzymane wsparcie
w ogromnym stopniu poprawiło ich sytuację
materialną. Karty sprawiły, że seniorzy mogą
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7%

kupić także bardziej wartościowe produkty
niż te, które kupowali dotychczas, np. ryby,
mięso, masło. Ponad połowa ankietowanych
przyznaje, że dzięki karcie kupuje więcej
owoców i warzyw, co jest szczególnie ważne
w przypadku osób starszych. Forma karty
przedpłaconej sprawia, że kupujący nie
czują, że otrzymują darowiznę. To bardzo
ważny, doceniany przez użytkowników kart,
godnościowy aspekt takiej formy pomagania
potrzebującym. Dzięki wsparciu seniorzy
zwiększyli swoje wydatki nie tylko na zakup
żywności, lecz także na zakup leków i rehabilitację, zakup opału na zimę lub remont
mieszkania.
Seniorzy chwalą program „Na codzienne
zakupy”, pisząc: „lżej mi się żyje”, „to bardzo
dobra inicjatywa, dobra forma pomocy”,
„wielka wdzięczność, Bóg zapłać”. Jedna
z pań przyznaje: „Lubię chodzić na zakupy
bez pieniędzy”, ktoś inny dodaje: „Mam
nadzieję, że będzie następna edycja”.

700-900 zł

48%

900-1100 zł

60%

powyżej 1100 zł

Pośród
użytkowników
kart mamy
20 stulatków!

Caritas i Biedronka skutecznie prowadzą
wspólne działania na rzecz seniorów
w Polsce. W ciągu dwóch lat pomogliśmy
i pomagamy ponad 10 000 osób zmieniając
ich codzienność.

Tekst

Monika Figiel,
specjalista ds.
programów
senioralnych,
Caritas Polska
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100

projektów
na 100-lecie
odzyskania
niepodległości
Polski
W marcu 2018 r. Caritas Polska zaprosiła Caritas
diecezjalne do składania wniosków na realizację
projektów w ramach konkursu „100 projektów
na 100-lecie odzyskania niepodległości
Polski”. Wybrano 100 projektów, które zostały
dofinansowanych przez Jeronimo Martins
Polska S.A. oraz 5 projektów dodatkowych
finansowanych przez Caritas Polska. W sumie
na finansowanie projektów przeznaczono
2 058 921,62 zł.

Podsumowanie
konkursu
Tekst
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Małgorzata Jarszewska,
Caritas Polska
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Projekty są realizowane w 43 Caritas diecezjalnych w całej Polsce. Organizatorami działań są nie
tylko Caritas diecezjalne, ale również pracownicy i wolontariusze placówek prowadzonych przez
Caritas, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, jadłodajnie dla osób
bezdomnych, ośrodki dla osób chorych, domy dziecka, Parafialne Zespoły Caritas, czyli grupy
wolontariuszy w różnym wieku działające w lokalnej społeczności.

W TROSCE O DZIECI I MŁODZIEŻ
Spośród 100 projektów 17% to projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Opisane w nich działania dotyczą różnych aktywności związanych rocznicą odzyskania niepodległości, świętowaną
między innymi podczas letnich kolonii Caritas. Jeden z projektów polegał na przeprowadzeniu
szkoleń „Bezpieczna randka” w szkołach oraz ośrodkach opiekuńczych dla dziewcząt. Z kolei
dużym zainteresowaniem rodziców cieszył się „Piknik stomatologiczny”, podczas którego przebadano stan jamy ustnej u 380 dzieci do 15 roku życia. Projekt służył promocji zdrowia i zachęcał do
dbania o zęby. By był atrakcyjny dla dzieci, nie zabrakło konkursów i gier sportowych.

POTRZEBA NAM WOLONTARIUSZY
35% projektów złożonych przez Caritas diecezjalne przewidywało budowanie i rozwijanie wolontariatu Caritas. Oprócz szkoleń i wyjazdów dla wolontariuszy powstały nowe akcje, które będą
prowadzone przez wiele lat. W Szczecinie wolontariusze odbierają z zaprzyjaźnionych restauracji
obiady i zanoszą je starszym samotnym osobom, poświęcając swój czas na bycie razem i wspólne
zjedzenie „Obiadu z dziadkiem”. W Lublinie natomiast to seniorzy są wolontariuszami i udzielają
korepetycji dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, które spędzają popołudnia w Caritas. W jednej
z miejscowości powstała ekipa wolontariuszy sprzątających mieszkania i domy seniorów, którzy
nie mają sił na prace porządkowe. Ponadto istnieją również projekty nastawione na profesjonalne
szkolenia wolontariuszy hospicyjnych, zajmujących się osobami chorymi przewlekle.

PODAJĄC RĘKĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM
Wiele projektów jest skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od festiwali
artystycznych o tematyce patriotycznej, poprzez profesjonalne warsztaty śpiewu prowadzone
przez profesjonalistów, aż po projekt, który odczarował postrzeganie osób niepełnosprawnych.
„Spójrz na mnie inaczej” to projekt szczególny – specjaliści od wizażu odmienili wygląd osób niepełnosprawnych, podbudowując w nich w ten sposób poczucie własnej wartości. Metamorfoza
zakończyła się sesją fotograficzną. Jej efekty zostały zaprezentowane na wernisażu, na który
zaproszono uczestników projektu, ich rodziny oraz gości z różnych instytucji. Niektóre projekty
dotyczyły małej liczby osób o wyjątkowych potrzebach – w Łodzi prowadzono profesjonalne
zajęcia neurologopedyczne dla osób z afazją po udarze mózgu, które utraciły możliwość komunikowania się z otoczeniem i potrzebują długotrwałej rehabilitacji, aby wrócić do częściowej
choćby sprawności.

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
Część projektów ma na celu angażowanie różnych grup osób w przedsięwzięcia artystyczne.
W ramach projektu „Teatr bezdomny” grupa bezdomnych, podopiecznych Caritas Archidiecezji
Gdańskiej, występuje w spektaklu, na deskach prawdziwego teatru w Sopocie „Sekret” to sztuka
o rodzicach, którzy w pogoni za sukcesem tracą kontakt ze swoimi dziećmi. W role rodziców
wcielają się osoby bezdomne korzystające na co dzień z jadłodajni Caritas, które są w programie
wychodzenia z bezdomności. W role dzieci wciela się tzw. trudna młodzież – mająca za sobą doświadczenia z alkoholem, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych przemocą domową,
w których brakuje miłości.
Do końca września zakończyło się 29 projektów. Pozostałe działania zostaną zakończone do
31 grudnia 2019 roku. Ze sprawozdań wynika, że w działaniach weźmie udział ok. 20 000 osób
w różnym wieku i mających różne sytuacje życiowe. Ponad 9000 osób to dzieci i młodzież zaangażowana szczególnie w działania budowania wolontariatu. Wsparcie działaniami aktywizującymi
uzyska także 1600 seniorów oraz 5500 osób niepełnosprawnych. Już teraz można powiedzieć,
że program „100 na 100” dał impuls do wielu nowych inicjatyw lokalnych Caritas, które – mamy
nadzieję – będą kontynuowane w przyszłości. Program zaktywizował duża grupę seniorów, dla
których wszelkie działania społeczne mają ogromną wartość. Pokazał, że najważniejsze jest
wspólne działanie, międzypokoleniowe, bez podziałów i ograniczeń.
2019
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Program i Serwis
crowdfundingowy

Są wśród nas osoby chore i dotknięte przez los, które
czekają na pomoc. Nikt nie powinien zostawać sam
w trudnej sytuacji życiowej, dlatego Caritas Polska
stworzyła program charytatywny Uratuję Cię.

Uratuję Cię to
połączenie serwisu
zbiórek internetowych
z integracją społeczną
przy wspólnym działaniu
osób prywatnych,
biznesu i instytucji na
rzecz potrzebujących.
Program wystartował
w kwietniu 2019 roku
i zastąpił dotychczasowy
serwis pomagam.
caritas.pl., który działał
od kwietnia 2015
roku. Dzięki zbiórkom
wsparcie otrzymało 130
potrzebujących na łączną
kwotę 4 635 000 zł.

Tekst
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Marta Modrzejewska,
Caritas Polska

Nasi beneficjenci
Głównym celem programu Uratuję Cię jest
zwiększenie środków finansowych pozyskiwanych w ramach zbiórek internetowych
poprzez zmianę dotychczasowego modelu
działania. W ramach projektu został wypracowany nowy sposób realizacji zbiórek
prowadzący do zaktywizowania społeczności
lokalnych, opierający się na zaangażowaniu
najbliższego otoczenia beneficjentów, lokalnych kręgów społecznych i wolontariuszy
Caritas diecezjalnych. Wdrożenie programu
przyczynia się do promowania misji i wartości Caritas, docierania do szerszego grona
darczyńców, budowania trwałej relacji
Caritas z samorządem, mediami i partnerami
lokalnymi.
Z pomocy darczyńców serwisu mogą
skorzystać osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, chore, ubogie, aktywnie
poszukujące wsparcia, które wyczerpały
możliwości uzyskania dofinansowania ze
środków publicznych (NFZ, PFRON, OPS).
Warunkiem zamieszczenia zbiórki w serwisie
i rozpoczęcia działań w lokalnym środowisku
jest dostarczenie przez beneficjenta odpowiedniej dokumentacji oraz gotowość do

zorganizowania lub wskazania środowiska
lokalnego, które może zaangażować się
w realizację działań promujących zbiórkę.
Historie wszystkich osób, którym pomagamy,
można poznać wchodząc na stronę www.
uratujecie.pl.

Jak ratujemy
Innowacyjność programu Uratuję Cię polega
na nowym modelu upowszechniania informacji o zbiórce. Łączy on w sobie działania
podejmowane w środowisku lokalnym
oraz działania cyfrowe. Poza tradycyjnym
zbieraniem pieniędzy poprzez przelewy wykonywane za pośrednictwem serwisu nowa
formuła uwzględnia większe zaangażowanie
otoczenia beneficjenta i wolontariuszy Caritas diecezjalnych w prowadzenie działań informacyjnych i organizacyjnych, skoncentrowanych na pozyskaniu jak największej liczby
wpłat od społeczności lokalnej beneficjenta.
Plan podejmowanych działań jest tworzony
indywidualnie dla każdego beneficjenta,
z uwzględnieniem jego kręgów społecznych
oraz zasobów i narzędzi, którymi osoby
z tych kręgów dysponują. Osoby znajdujące
się w bliższych i dalszych kręgach będą
Raport Caritas
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Spieszymy się,
by pomagać

Nie jesteśmy sami
angażowane do działań w ramach zbiórki
nie tylko poprzez wkład finansowy, ale także
poprzez rozprowadzanie informacji o zbiórce
i pomoc niefinansową, np. spędzanie czasu
z beneficjentem, rozwieszanie plakatów,
użyczanie swoich zasobów niefinansowych
na rzecz prowadzonych działań, wsparcie organizacyjne podczas wydarzeń promujących
zbiórkę, itp.
Istotnym źródłem wiedzy o różnego rodzaju
akcjach jest Internet, dlatego duży nacisk
kładziemy na działania informacyjne i promocyjne prowadzone w oparciu o stronę
internetową serwisu, narzędzia cyfrowe
i media społecznościowe. Przebudowaliśmy
stronę internetową dodając nowe funkcjonalności i umożliwiając wirtualną relację
pomiędzy darczyńcami i potrzebującymi
pomocy. Prowadzimy aktywną komunikację
z darczyńcami za pośrednictwem Facebooka
i Messengera. Uruchomiliśmy również profil
programu na platformie Facebook Donations, który ułatwił dokonywanie szybkich
wpłat i udostępnianie informacji o zbiórkach
prowadzonych w serwisie Uratuję Cię.
Uruchomiliśmy również możliwość wsparcia
każdej zbiórki poprzez wysłanie charytatywnego SMS-a.
2019

Nasze działania wymagają silnego wsparcia,
dlatego też nawiązujemy współpracę z dużymi partnerami biznesowymi. Szczególnie
ważna na tym polu okazała się współpraca
z Bankiem Pocztowym i Mastercard – dzięki
niej powstała wyjątkowa karta płatnicza
z logo Caritas, która wspiera podopiecznych
programu Uratuję Cię. Za transakcje bezgotówkowe (także internetowe) dokonywane
tą kartą u ponad 70 partnerów programu
właściciel karty otrzymuje punkty, które
następnie są wymieniane na pieniądze i przelewane na konto Caritas Polska, by pomagać
potrzebującym z serwisu Uratuję Cię.
Inną ważną akcją partnerską zakrojoną na
szeroką skalę było zainstalowanie w warszawskiej sieci hipermarketów Carrefour
100 skarbon przy kasach, do których klienci
mogą wrzucać pieniądze. Wszystkie darowizny złożone w skarbonach są przeznaczone
na pomoc podopiecznym serwisu.
Serwis UratujeCie.pl działa we współpracy
z diecezjalnymi oddziałami Caritas w Polsce.
Partnerami Caritas w tym projekcie są: Eleos
Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
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Pod hasłem „Kto uratuje świat, jeśli nie ja?” 18 maja
2019 r. odbyła się ogólnopolska pielgrzymka
wolontariuszy, pracowników i podopiecznych
Caritas do Niepokalanowa. To wyjątkowe spotkanie
było okazją do wspólnej modlitwy i zabawy oraz
inspiracją do działania.

>>

Pielgrzymka do
Niepokalanowa

Kto uratuje świat,

jeśli nie ja?

20
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Centrum Medialne,
Caritas Polska
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W pielgrzymce udział wzięło prawie 3000
osób – pracowników i wolontariuszy Caritas,
seniorów będących beneficjentami programów społecznych i przyjaciół dzieł Caritas.
Patronami tegorocznej pielgrzymki byli św.
Maksymilian Maria Kolbe oraz św. Jan Paweł
II, który 18 maja 2019 roku skończyłby 99 lat.

Wylosuj

fragment encykliki
Laudato Si’ i zainspiruj się

Niepokalanów w liczbach

Wskaż zielone punkty

na mapie Polski, w których prowadzone
są inicjatywy ekologiczne

W
 skaż wyzwania ekologiczne
na mapie Polski i pomyśl, czego wciąż
potrzebuje twoja diecezja

2000 sztuk
napojów słodkich

Zagraj z nami w zakupy


– rozmowa, jak kupować zgodnie
z ideą ekologii integralnej.

prawie 3000 pielgrzymów
z całej Polski! W tym:
seniorzy – ponad 1500 osób
młodzież – ponad 1100 osób
Na terenie klasztoru oo. Franciszkanów
pojawiły się stoiska Caritas Polska prezentujące działania w kraju i za granicą, namiot
Banku Pocztowego związany ze wspólnym
programem Caritas „Uratuję Cię”, bus będący
częścią programu Ladudato Si’ oraz kiermasze Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Na stoisku „Caritas za granicą” rozdawane
były materiały informacyjne o projektach
zagranicznych Caritas. Każdy z pracowników
miał na sobie naklejkę z napisem „Zapytaj
mnie o Syrię” lub „Zapytaj mnie o Nepal” itp.
Największym zainteresowaniem cieszyły
się osobiste zapisywanie imion po arabsku
i mapa myśli, gdzie pielgrzymi mogli uzupełniać dowolnie zdanie „Życzę dziś całemu
światu...”.
Równie ciekawie prezentowało się stoisko
prezentujące projekt Laudato Si’. Na odwiedzających czekały zadania:

Z
 recyklinguj to!

Polegające na przyporządkowaniu
odpadów do odpowiedniego kosza

2019

Na stoisku programu Uratuję Cię i Banku
Pocztowego pielgrzymi otrzymywali szereg
informacji o tym, jak pomagać poprzez portal
uratujecie.pl. Dodatkowo mieli też możliwość
założenia konta bankowego w Banku Pocztowym oraz wymiany karty płatniczej na kartę
z logo Caritas. Nie zabrakło również gadżetów, słodkości oraz ulotek informacyjnych.
Na uczestników pielgrzymki czekał także
bogaty program: koncerty chrześcijańskiego
rapera „Tau” i ludowego zespołu z Caritas
Archidiecezji Krakowskiej, spotkanie na
temat sytuacji w Syrii „Skazani”, prezentacja
projektów ekologicznych Caritas Polska oraz
pokazy filmowe. Wolontariusze mogli wziąć
udział w grze terenowej, która sprawdzała
wiedzę na temat działań Caritas w Polsce,
Niepokalanowa i św. Maksymiliana Kolbe.
Finał wzbudził wiele emocji. Nagroda
– sfinansowanie projektu dobroczynnego
o wartości 1000 zł – trafiła do wolontariuszy
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Homilię podczas Mszy św. w sanktuarium
w Niepokalanowie wygłosił bp Wiesław
Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.
Wezwał uczestników do zabrania ze sobą
do domu owoców pielgrzymki: „Codziennie
mobilizujmy się do działania, pytajmy siebie
samych zgodnie z hasłem tego wydarzenia:
Kto uratuje świat, jeśli nie ja?”
Pielgrzymka stała się okazją do wymiany
wzajemnych doświadczeń między uczestnikami, a także do pozyskania informacji
o trwających akcjach i projektach.

ponad

2000
słodkich wypieków

2000
soczystych
i pachnących jabłek

około

650 litrów
pysznej zupy

2500 sztuk
bułek

ponad

3000 litrów
herbaty
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Walka z ubóstwem
Program
Operacyjny
Pomoc Żywnościowa
2014-2020
	
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
ogólnopolskim.
2014-2020 r.
Lokalizacja: program ogólnopolski

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
– Podprogram 2017
1.08.2017-30.06.2018 r.
	
11 928 ton produktów spożywczych
o wartości blisko 59 mln zł zostało przekazanych do 241 171 osób najbardziej
potrzebujących, w tym m.in. do: rodzin
o najniższych dochodach, osób starszych, potrzebujących bezdomnych,
niepełnosprawnych, migrantów. Pomoc
można było uzyskać w 677 punktach
wydawania żywności. Głównie były to
parafie, ośrodki pomocy społecznej,
jadłodajnie i placówki prowadzone
przez Caritas oraz inne współpracujące
organizacje. Lokalne Caritas wydały
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1214706 paczek żywnościowych
i 364 773 posiłki.
	Lokalizacja:
program ogólnopolski,
	
zaangażowanych jest
26 Caritas diecezjalnych.
	
W ramach realizacji Podprogramu 2017
Organizacje Partnerskie Regionalne
przeprowadziły 1326 warsztatów dla
30 398 uczestników.

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
– Podprogram 2018
1.08.2018-30.06.2019 r.
	
13 929 ton żywności o wartości
69 507 913 zł zostało wydanych
w 717 punktach wydawania żywności
potrzebującym – parafiach, placówkach Caritas, magazynach diecezjalnych i innych organizacjach. Liczba
osób objętych pomocą przez Caritas
w Podprogramie 2018 to 284 106
osób, czyli o 40 tysięcy osób więcej
niż w Podprogramie 2017. Wydano
1 208 618 paczek żywnościowych oraz
416 127 posiłków.
	Lokalizacja: program ogólnopolski,
zaangażowanych jest 26 Caritas diecezjalnych.
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	W ramach działań ze środków
towarzyszących Caritas diecezjalne
przeprowadziły 1650 warsztatów dla
38 090 uczestników. Były to warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji
ekonomicznej oraz przeciwdziałania
marnowaniu żywności.

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
– Podprogram 2019
1.08.2019-30.06.2020 r.
	
14 794 ton żywności zostanie przekazanych dla 292 600 osób najbardziej
potrzebującym.
	Lokalizacja:
program ogólnopolski.

Zbiórka
żywności
„Tak. Pomagam!”
	
Zbiórki żywności w ramach akcji „Tak.
Pomagam!” odbywają się dwa razy do
roku: wielkanocna zbiórka żywności
w okresie marzec-kwiecień i bożonarodzeniowa zbiórka żywności w grudniu.

odbiorcy

partnerzy

wartość

	
Dzięki przeprowadzonym w 2017, 2018
i 2019 roku ogólnopolskim zbiórkom
żywności „Tak. Pomagam!” około
2 500 ton żywności trafiło do osób potrzebujących 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. wolontariuszy
z Parafialnych Zespołów Caritas
i Szkolnych Kół Caritas w całej Polsce.
By móc przygotować świąteczne
paczki dla potrzebujących, zbierali oni
żywność w piątek i sobotę, w sklepach
w całej Polsce. Caritas Polska zapewniła koszulki i materiały promocyjne
zbiórki, prowadziła akcję promocyjną
i informacyjną w mediach oraz koordynowała ogólnopolskie działania
w ramach akcji.
	Lokalizacja:
program ogólnopolski.
	
Średnia liczba beneficjentów, którzy
uzyskują wsparcie po każdej zbiórce
żywności wynosi średnio 60 000 osób.
	
Partnerzy: Caritas diecezjalne, sieci
handlowe Biedronka, Lidl, Tesco,
Carrefour, Lewiatan, POLOmarket,
Stokrotka oraz Intermarché.
	
Akcję można wesprzeć, wysyłając SMS
o treści PACZKA pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT).

koordynacja

wpłata
SMS

wpłata
na konto

Spiżarnia Caritas
	
Całoroczny, program realizowany jest
od 2017 roku.
	
Spiżarnia Caritas to ogólnopolski
program odbioru i dystrybucji
pełnowartościowych produktów żywnościowych wycofanych ze sprzedaży.
Głównie są to produkty chłodnicze
z krótkim terminem przydatności do
spożycia, w tym mięso, ryby i nabiał
oraz warzywa i owoce. Żywność jest
przekazywana osobom najbardziej
potrzebującym w postaci paczek lub
posiłków za pośrednictwem punktów
wydawania żywności „Spiżarnia Caritas”, Parafialnych Zespołów Caritas
oraz innych placówek.
	
w 2018 roku sklepy przekazały
2 666 ton żywności o wartości ponad
37 000 000 zł. Program realizowany był
w 700 sklepach i 30 Caritas diecezjalnych, cykliczne wsparcie żywnościowe
w postaci paczek i posiłków uzyskało
ponad 45 000 osób, w program zaangażowanych jest 500 parafii.
	
Partnerzy: Caritas diecezjalne, sieci
sklepów Biedronka, Tesco, Kaufland,
Selgros, Aldi.
	
Caritas Polska koordynuje proces
wdrażania procedur odbioru żywności,
nawiązuje współpracę z nowymi
sieciami marketów oraz negocjuje
warunki ponadregionalnej współpracy
z partnerami zewnętrznymi.
	Lokalizacja:
program ogólnopolski.

2019
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Wsparcie dla seniorów i osób
zagrożonych wykluczeniem
Karta „Na codzienne
zakupy” – edycja 2018
	
Marzec-grudzień 2018 r.
	
„Na codzienne zakupy” to program
pomocy charytatywnej dla najuboższych
seniorów. Jego częścią jest przekazanie
karty przedpłaconej, która umożliwia
zapłatę za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem zakupu wyrobów
alkoholowych, wyrobów tytoniowych,
produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz
artykułów przemysłowych. Miesięczna
wartość doładowania na karcie wynosiła
200 zł. 10-miesięczną pomoc finansową
otrzymało ponad 5300 osób starszych,
samotnych, potrzebujących, w tym
szczególnie zamieszkujących małe miejscowości lub wsie. Program miał również
na celu aktywizację seniorów poprzez
uczestnictwo w 1000 działań organizowanych w całej Polsce przez pracowników
i wolontariuszy oraz zaktywizowanie
grupy wolontariuszy, którzy będą się
opiekować uczestnikami programu
z określonego terenu oraz organizować
dla nich działania towarzyszące.
	Lokalizacja: program ogólnopolski,
zaangażowanych jest 39 Caritas diecezjalnych.
	
Partnerzy:
Jeronimo Martins Polska S.A.
Wartość programu 10 500 000 zł.

Karta „Na codzienne
zakupy” – edycja 2019
	
Marzec-grudzień 2019 r.
	
Kontynuacja programu „Na codzienne
zakupy” dla 6600 seniorów, w tym
minimum 30% osób nowych. Obniżono
kryterium dochodowe do 1100 zł netto,
dzięki czemu do programu kwalifikowane są osoby najbardziej potrzebujące
w Polsce, szczególną opieką wolontariuszy otaczane są osoby, które nie mogą
samodzielnie robić zakupów (36%). Miesięczna wartość doładowania na karcie
wynosi 150 zł. Działania towarzyszące
zostały ujęte w odrębnym programie
aktywizacji seniorów – „Senior Caritas”.
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	Lokalizacja: program ogólnopolski,
realizowany na terenie 41 Caritas diecezjalnych.
	
Partnerzy: Caritas diecezjalne, Jeronimo
Martins Polska S.A.
Wartość programu – 10 000 000 zł.

Program aktywizacji
społecznej seniorów
„Senior Caritas”
	
Kwiecień-grudzień 2019 r.
	
W ramach programu, na zasadzie
konkursu, Caritas Polska wyłoniła 52
projekty aktywizacji seniorów, które
otrzymały dofinansowanie od 3000 do
12000 zł. Dofinansowanie w konkursie
„Senior Caritas” może być przeznaczone
wyłącznie na różnego rodzaju formy
aktywizacji i/lub wsparcia seniorów, dla
których uczestnictwo ma być całkowicie
bezpłatne:
– działania związane z aktywizacją społeczną, sportową, kulturową seniorów;
– działania związane z edukacją społeczną, psychologiczną i duchową pozwalającą na lepsze rozpoznawanie potrzeb
i rozwijanie umiejętności wsparcia osób
starszych, chorych, ubogich, a także na
skuteczne tworzenie i wspieranie grup
pomocy i samopomocy;
– działania związane z rozwijaniem
pokoleniowych i międzypokoleniowych
więzi lokalnych poprzez edukację historyczną – lokalną, regionalną – poprzez
poznawanie, pielęgnowanie i transmisję
lokalnych historii, obyczajów oraz
tradycji;
– działania związane z edukacją językową, technologiczną, zdrowotną itp.
	W programie Senior Caritas zaplanowano ponad 1000 działań i wydarzeń dla
ponad 4000 seniorów i 1600 wolontariuszy.
	Lokalizacja: program ogólnopolski,
realizowany na terenie 37 Caritas diecezjalnych.
	
Partnerzy: Caritas diecezjalne, Jeronimo
Martins Polska S.A.
Wartość programu – ponad 500 000 zł.
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wartość

Kromka chleba
Caritas – „Kromka
chleba dla sąsiada”
	
Wrzesień 2017 r., 2018 r.
	
Akcja „Kromka chleba dla sąsiada” ma
na celu wsparcie samotnych starszych
osób w przeżywaniu codzienności
oraz uwrażliwienie społeczeństwa
na ich los. Caritas diecezjalne organizują wspólne wypiekanie chleba,
w którym biorą udział wolontariusze
i podopieczni prowadzonych przez
nich placówek. Caritas dzieli się chlebem w parafiach i na rynkach miast.
Kulminacyjnym momentem akcji jest
zbiórka żywności, która odbywa się
w piątek i sobotę w tygodniu „Kromki
chleba” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty Parafialne
Zespoły Caritas przekazują w postaci
paczek najbardziej potrzebującym
osobom starszym. Caritas Polska
zapewnia ogólnopolską promocję akcji
w telewizji, radiu, prasie i w Internecie.
	Lokalizacja:
zbiórka ogólnopolska.
	W 2017 i 2018 roku zebrano 126 000 kg
żywności, z której przygotowano paczki dla 13000 potrzebujących seniorów.
	
Partnerzy: sieć sklepów Biedronka,
Caritas diecezjalne.
	
Akcję można wesprzeć wysyłając SMS
o treści KROMKA pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT).
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100 projektów
na 100-lecie
niepodległości Polski
	
Kwiecień-grudzień
2018 r.
	
W ramach konkursu wybrano 100
projektów wspierających zarówno
wolontariuszy rozwijających umiejętność wsparcia osób potrzebujących,
jak i osoby potrzebujące i zagrożone
wykluczeniem społecznym poprzez
budowę współpracy międzypokoleniowej. W działaniach wzięło udział
ok. 20 000 osób w różnym wieku i o sytuacji życiowej, w tym ponad 9000
dzieci i młodzieży (wolontariuszy),
zaangażowanych szczególnie w działania budowania wolontariatu. Wsparcie
działaniami aktywizującymi uzyskało
1600 seniorów oraz 5500 osób niepełnosprawnych. Projekty dotyczyły
różnorodnych działań, od festiwali
artystycznych o tematyce patriotycznej, poprzez profesjonalne warsztaty
śpiewu, aż po projekt „Spójrz na mnie
inaczej”, gdzie specjaliści od wizażu
zmienili wygląd osób niepełnosprawnych, podbudowując w nich poczucie
własnej wartości.
	Lokalizacja: program ogólnopolski,
projekty są realizowane w 43 Caritas
diecezjalnych.
	
Partnerzy: Caritas diecezjalne, Jeronimo Martins Polska S.A.
	
Wartość programu –ponad 2 000 000 zł.
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Pomoc dzieciom i rodzinom
Programy
stypendialne
„Skrzydła”
i „Dwa talenty”

alizować swoje pasje. Stwarzamy im
możliwość rozwijania się w dziedzinie,
która je pasjonuje. W roku szkolnym
2017/2018 Caritas Polska przyznała 98
stypendiów i przeznaczyła na ten cel
196 000 zł. Rok szkolny 2018/2019 to
118 stypendiów i kwota 236 000 zł.

	
Programy całoroczne, kolejne edycje zaczynają się na początku roku szkolnego.
	
„ Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów
szkół podstawowych i szkół średnich,
którzy z powodu złej sytuacji materialnej rodziny potrzebują wsparcia.
Pomoc, w zależności od potrzeb,
polega na zapewnieniu obiadu
w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek
i wyjazdów. Opłacane są również
zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne
oraz korepetycje. W roku szkolnym
2017/2018 zostało wypłaconych 870
stypendiów za łączną kwotę 1 450
500 zł. Rok szkolny 2018/2019 to 350
stypendiów na kwotę 525 000 zł. Koordynacja projektu w diecezjach odbywa
się poprzez mocno zaangażowanych
pedagogów szkolnych, którzy najlepiej
są zorientowani w sytuacji rodzinnej
dziecka.
	Od września 2017 roku ruszył podprogram stypendialny „Dwa talenty”,
wspierający dzieci i młodzież, które
wyróżniają się na tle rówieśników.
Stypendyści odnoszący sukcesy,
m.in. sportowe, muzyczne, aktorskie,
są wspierani przez Caritas Polska
stypendium w wysokości 2 000 zł.
W ramach tej kwoty mogą zostać
opłacone zajęcia rozwijające ich
pasje (np. treningi, udział w kołach
zainteresowań), wyjazdy na obozy,
zakup aparatury naukowej, zakup
instrumentów muzycznych itp. W ten
sposób przyczyniamy się do rozwoju
tych dzieci i umacnianiu ich w przekonaniu, że warto dążyć do celu i re-
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	Plan rozwoju programu na najbliższe
lata przewiduje organizację wycieczek dla podopiecznych programu
w celu pokazania innego środowiska,
miejsc, w których nie mają możliwości
bywać. Zamierzamy w nowym roku
szkolnym 2019/2020 organizować
spotkania motywacyjno-inspiracyjne
dla młodzieży z ludźmi, którzy musieli
w swoim życiu stawiać czoła wielu
przeciwnościom, a mimo to zdobyli
dobre wykształcenie i pracę. Chcemy
zaangażować w to ludzi, którzy mogą
poszczycić się szczególnymi osiągnięciami i opowiedzą o tym naszym
podopiecznym. W tej roli sprawdziliby
się np. sportowcy, przedsiębiorcy itp.

Wakacyjna
akcja Caritas
	
akcja prowadzona corocznie w okresie
od czerwca do sierpnia.

	
Caritas Polska wspiera finansowo
działania statutowe Caritas diecezjalnych, mając na celu pomoc dzieciom
i młodzieży w ich rozwoju, a także
prowadziła kampanię promocyjną
i informacyjną akcji.
	Lokalizacja:
program ogólnopolski.
	W ramach projektu została nawiązana
współpraca z PLL LOT, dzięki której
2.07.2018 r. zorganizowaliśmy wycieczkę dla 15 stypendystów programu
„Skrzydła” do Legolandu.
	
Źródła finansowania: środki Caritas
diecezjalnych i Caritas Polska.
	
Partnerzy: Caritas diecezjalne.

	
Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną
z największych inicjatyw prowadzonych w okresie letnim i jedną
z najstarszych prowadzonych przez
Caritas w Polsce. Jest przeznaczona
dla dzieci z rodzin, których nie stać
na pełnopłatny wyjazd na wakacje.
W akcję włączają się wszystkie diecezjalne Zespoły Caritas. Na kolonie,
półkolonie i wycieczki wyjeżdżają dzieci, podopieczni świetlic parafialnych
i socjoterapeutycznych oraz młodzież
objęta programem „Skrzydła”.
Celem Wakacyjnej Akcji Caritas jest
wyrównywanie szans rozwojowych
i społecznych najbiedniejszych dzieci.
Dzięki zbiórkom prowadzonym przez
Caritas mają one okazję skorzystać
z wyjazdów wakacyjnych, na które
bez udzielonego wsparcia ich rodziny

	
Akcje można wesprzeć wysyłając SMS
o treści SKRZYDLA pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT).
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nie mogłyby sobie pozwolić. Wakacje
organizowane są we wszystkich regionach Polski, w ośrodkach kolonijnych
spełniających wszystkie normy.
Turnusy trwają przeciętnie dwa tygodnie. Diecezjalne Caritas dysponują
40 ośrodkami własnymi, ale na czas
wakacji, z racji zainteresowania akcją,
konieczne jest wynajęcie ponad 100
dodatkowych miejsc wypoczynku.
Od kilku lat na kolonie w Polsce
przyjeżdżają dzieci polonijne, głównie
ze Wschodu. W roku 2018 przyjechało
1700 dzieci z terenów Ukrainy, Litwy,
Białorusi i Mołdawii. W wakacje 2019
roku Polskę odwiedziło ponad 1800
dzieci polonijnych pochodzących
z terenów Białorusi, Ukrainy, Litwy
i Gruzji.
	
Caritas Polska prowadzi akcję promocyjną i informacyjną projektu oraz
wspiera finansowo w realizacji zadań
Caritas diecezjalne.
	Lokalizacja:
projekt ogólnopolski.
	Liczba beneficjentów, którym udzielono wsparcia:
– w 2017 roku – 30 000 beneficjentów;
– w 2018 r. – 30 000 beneficjentów;
– w 2019 roku – planowana liczba
25 000 beneficjentów.
	
Źródła finansowania: środki własne
Caritas diecezjalnych pochodzące z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, dotacje i środki otrzymane od partnerów,
dotacje z Senatu RP na rzecz Polonii,
środki Caritas Polska.
	
Partnerzy:
Caritas diecezjalne.
	Akcję można wesprzeć wysyłając SMS
o treści WAKACJE pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT).

Tornister pełen
uśmiechów
	
Akcja organizowana corocznie, finał
akcji odbywa się w ostatnią niedzielę
sierpnia.
	
G łównym celem akcji jest zwiększenie
szans edukacyjnych uczniów z naj
uboższych rodzin w Polsce poprzez
przekazywanie im dobrze wyposażonych wyprawek szkolnych. Akcja
realizowana jest przez Caritas diecezjalne i Parafialne Zespoły Caritas,
które wśród diecezjan i parafian oraz
wśród partnerów instytucjonalnych
pozyskują środki lub gotowe wyprawki
szkolne, przekazywane później
uczniom. Kulminacyjnym punktem
akcji jest finał, który corocznie
odbywa się na rynkach dużych miast.
W latach poprzednich były to: Zamość,
Przemyśl, Lublin, Rzeszów. W latach
2017-2019 finał odbywał się na terenie
Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Wydarzenie jest transmitowane na
antenie Telewizji Polskiej. Towarzyszą
mu koncerty z udziałem znanych
artystów, podczas którego dzieciom
wręczane są tornistry wyposażone
w kolorowe przybory szkolne. W akcję,
poprzez przygotowanie wyprawek
szkolnych dla konkretnych podopiecznych Caritas, włączyli się: prezydent
Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą
Kornhauser-Dudą oraz abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. Akcja „Tornister
pełen uśmiechów” prowadzona jest
od 11 lat, w ramach akcji rozdano
ok. 170 000 wyprawek. W roku 2018
wyposażone plecaki otrzymało 20 000
dzieci, podobna liczba dzieci otrzymała wyprawki w roku 2019. Od dwóch
lat wyprawki kierowane są również
do dzieci polonijnych zza wschodniej
granicy. Dzieci dostają plecaki podczas

pobytu na koloniach w Polsce, są one
także wysyłane do parafii ze Wchodu.
	
Caritas Polska wspierała finansowo
działania Caritas diecezjalnych oraz
prowadziła kampanię promocyjną
i informacyjną akcji, pozyskując ambasadorów akcji i patronów medialnych.
	Lokalizacja: cała Polska.
	Liczba beneficjentów, którym
udzielono wsparcia: od początku
trwania akcji – 170 000 beneficjentów,
w roku 2018 – 20 000 beneficjentów,
w roku 2019 – 20 000 beneficjentów.
	
Źródła finansowania: Caritas diecezjalne, Caritas Polska, wpłaty darczyńców,
dary rzeczowe.
	
Partnerzy:
Caritas diecezjalne.
	
Akcję można wesprzeć wysyłając SMS
o treści TORNISTER pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT).

Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom
	
Grudzień 2017 r.
	
Najbardziej rozpoznawalna akcja
Caritas w Polsce. W 2017 roku 10
groszy z każdej rozprowadzonej
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
Caritas Polska.
Lokalizacja: projekt ogólnopolski.
	
Partnerzy: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Eleos Kościoła
Prawosławnego, Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego, Caritas
diecezjalne.
	
Akcję można wesprzeć wysyłając SMS
o treści ŚWIECA pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT).
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Wsparcie dla osób chorych i starszych
Program Uratuję
Cię oraz serwis
crowdfundingowy
uratujecie.pl
	
Od kwietnia 2015 r.
serwis pomagam.caritas.pl
Od kwietnia 2019 r. program
Uratuję Cię i serwis uratujecie.pl
	
Są wśród nas osoby chore i dotknięte
przez los. Nikt nie powinien zostawać
sam w trudnej sytuacji życiowej,
dlatego Caritas Polska stworzyła
program charytatywny Uratuję Cię.
Serwis Uratujecie.pl to połączenie
zbiórek internetowych z integracją
społeczną przy wspólnym działaniu
osób prywatnych, biznesu i instytucji
na rzecz potrzebujących. Wystartował
w kwietniu 2019 roku i zastąpił dotychczasowy serwis pomagam.caritas.pl,
który działał od kwietnia 2015 roku. Od
tego czasu zorganizowaliśmy ponad
120 indywidualnych zbiórek i przekazaliśmy pomoc finansową na łączną
kwotę 4 223 670 zł.
	Serwis jest kluczowym elementem
programu Uratuję Cię, którego głównym celem jest budowanie kręgów
pomocy, złożonych z osób i firm,
chcących wspierać osoby w potrzebie. Cel to realizacja misji Dobrego
Samarytanina wynikającej z chrześcijańskiego powołania do miłości
bliźniego. Pozyskując środki finansowe

w ramach zbiórek internetowych
Caritas ratuje życie i zdrowie ludzi, dla
których szansa na powrót do normalności zależy od ogromnych pieniędzy.
W ramach prowadzonych zbiórek
łączone są działania podejmowane
w środowisku lokalnym oraz działania
cyfrowe. W akcje promujące zbiórki
angażowani są wolontariusze i najbliższa społeczność. Caritas informuje
o nich poprzez stronę internetową
uratujecie.pl i media społecznościowe.
Wykorzystuje nowe technologie w celu
zbierania pieniędzy i budowania relacji
z darczyńcami.
Z finansowego wsparcia darczyńców
serwisu mogą skorzystać osoby
w trudnej sytuacji życiowej, chore,
ubogie, aktywnie poszukujące pomocy,
które wyczerpały możliwości uzyskania
dofinansowania ze środków publicznych. Historie wszystkich osób, którym
pomagamy można poznać wchodząc na
stronę www.uratujecie.pl.
	Lokalizacja: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa. Serwis
to przede wszystkim miejsce, które
umożliwia wirtualną relację między
darczyńcami i podopiecznymi.
	Łączna liczba beneficjentów, którym
udzielono wsparcia w ramach obu
serwisów – 120.
	
Łączna pomoc finansowa udzielona
w ramach obu serwisów – 4 223 670 zł.
	
Działalność serwisu uratujecie.pl można wesprzeć wysyłając SMS o treści
WSPIERAM pod numer 72052 (koszt
2,46 zł z VAT).

Jałmużna
wielkopostna
	
Marzec – kwiecień 2017 r.
	
Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana
przez Caritas Kościoła katolickiego,
Eleos Kościoła prawosławnego oraz
Diakonię Kościoła ewangelickiego. Za
pośrednictwem parafii w całej Polsce
rozprowadzane są skarbonki, do których dzieci i młodzież wraz z rodzicami
odkładają równowartość finansów
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 informacyjną 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, Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Diakonia Kościoła
ewangelicko-reformowanego, Caritas
diecezjalne
	
Akcję można wesprzeć, wysyłając SMS
o treści POMAGAM pod numer 72052
(koszt 2,46 z VAT).
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Pomoc migrantom i uchodźcom
Projekt „Kompleksowy
system wsparcia w zakresie
adaptacji i integracji
ze społeczeństwem
obywateli państw trzecich
przebywających na
terenie województwa
zachodniopomorskiego”

gacony o edukację społeczeństwa
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 uruchomiono Centrum
Pomocy Migrantom w Kaliszu. Pracownicy projektu współpracują także
z pracodawcami zatrudniającymi migrantów w zakładach pracy na terenie
Wielkopolski. Cudzoziemcy w ramach
projektu mogą skorzystać z kursów
języka polskiego jak również wziąć
udział w szkoleniu adaptacyjnym.

	
Od września 2018 r. do sierpnia 2020 r.
	
Kompleksowe wsparcie przewidziane
dla 2400 uchodźców i migrantów
mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach projektu zapewnione jest
dla migrantów i uchodźców doradztwo
prawne, zawodowe, psychologiczne
oraz socjalno-bytowe. Wzbogacono
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
Szczecińsko-Kamieńskiej. W ramach
projektu powstało Centrum Pomocy
Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie.
	
Kwota dofinansowania – 2 693 585 zł.

Projekt „Wielkopolska
wspólna sprawa”
	
Od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r.
	
Kompleksowe wsparcie 4500 migrantów mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt
zapewnia doradztwo prawne, zawodowe, psychologiczne oraz socjalno-bytowe dla migrantów. Został wzbo-
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Kwota dofinansowania – 2 678 688 zł.

Projekt „Wsparcie
integracji
cudzoziemców
na Mazowszu”
	
Od marca 2018 r. do lutego 2021 r.
	
Kompleksowe, systematyczne wsparcie przewidziane dla 1500 migrantów
mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Projekt zapewnia
doradztwo integracyjne i wsparcie
socjalno-bytowe dla migrantów. W ramach projektu powołana została Rada
ds. Modelu Integracji Cudzoziemców
na Mazowszu oraz międzykulturowy
zespół taneczny dla dzieci. Projekt
realizowany jest przez Wojewodę
Mazowieckiego oraz Caritas Polska
z Funduszu Azylu Migracji i Integracji
we współpracy z Caritas Archidiecezji
Warszawskiej. W ramach projektu uruchomione zostało Centrum Pomocy
Migrantom w Warszawie.
	
Kwota dofinansowania – 1 604 366 zł.

wpłata
na konto

Projekt „System
wsparcia cudzoziemców
przebywających na terenie
województwa warmińskomazurskiego w obszarze
adaptacji i integracji
społecznej”
	
Od marca 2018 r. do kwietnia 2020 r.
	
Kompleksowe, systematyczne
wsparcie przewidziane dla 1500
migrantów mieszkających na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu migranci mogą
skorzystać z doradztwa prawnego,
zawodowego, psychologicznego oraz
socjalno-bytowego. Ponadto organizowane są szkolenia dla kadry urzędniczej oraz nauczycieli pracujących
z cudzoziemcami. Projekt przewiduje
szeroką współpracę z pracodawcami
zatrudniającymi migrantów. Projekt
realizowany jest przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas
Polska z Funduszu Azylu Migracji
i Integracji we współpracy z Caritas
Archidiecezji Warmińskiej. W ramach
projektu uruchomione zostało Centrum Pomocy Migrantom w Olsztynie.
	
Kwota dofinansowania: 1 545 666 zł.
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Pomoc wykluczonym społecznie
Program
wychodzenia
z bezdomności
i uzależnień dla
mężczyzn
„Damy radę!”
	
Całoroczny
	Program wychodzenia z bezdomności
i uzależnień jest skierowany do bezdomnych mężczyzn w wieku 25-35 lat.
Warunkiem uczestnictwa jest zdecydowana chęć podjęcia terapii, wytrwanie
w abstynencji, zerwanie z patologicznymi środowiskami 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 doświadczeniach
społeczności terapeutycznej jako
grupy wsparcia. Prowadzony jest przez
doświadczonego terapeutę uzależnień
– trenera – i nadzorowany przez zespół
kierowany przez psychologa. Cykl
spotkań obejmuje naukę praktycznych
umiejętności życiowych, a także zajęcia
dokształcające, kulturalne i rekreacyjne. Ukierunkowany jest na odkrycie potencjału życiowego uczestników i jego
realizację. Adresowany jest również do
chętnych kończących odbywanie kary
pozbawienia wolności i realizowany
na terenie zakładów karnych. Program
„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 aktualnie przebywa pięć, trzy otrzymały już własne
mieszkania, a cztery na nie oczekują.
	Źródła finansowania:
Wyłącznie wpłaty darczyńców
30

	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 bezdomności dla młodych „Damy
radę!” uruchomiony został w tym roku
projekt angażujący uczestników w wolontariat na rzecz osób zagubionych
życiowo, szczególnie młodzieży. Ma on
formę rowerowego streetworkingu,
patrolowane 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 ratownikami
medycznymi do miejsc przebywania
osób bezdomnych. Oprócz doraźnej
pomocy medyczno-ratowniczej na
miejscu potrzebującym oferowana
jest możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy w Przychodni dla
Bezdomnych „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, zaopatrzone
w gorącą, esencjonalną zupę, koce,
skarpety, śpiwory i kurtki ufundowane

przez Caritas Polska ze zbiórki,
docierają dwa razy w tygodniu do
osób bezdomnych przebywających
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 zaopatrujemy ok. 500-600
bezdomnych. Akcja jest prowadzona bez względu na temperaturę na
dworze.

Program
„Dwa kroki”
	
Całoroczny
	Program skierowany jest do
więźniów zakładów karnych oraz
ich rodzin i realizowany pilotażowo
przez Caritas Diecezji Siedleckiej
przy współudziale i finansowaniu
przez Caritas Polska. To pierwszy
tego typu program obejmujący
kompleksową pomocą więźniów
i ich rodziny. Projekt rozpoczęty
w kwietniu 2017 r. jest kontynuowany w 2018 i 2019 r. i propagowany
w Caritas diecezjalnych. Uzyskał
też honorowy patronat Rzecznika
Praw Obywatelskich i wsparcie
Ministerstwa 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 zatrudniane
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 podmiotów założycielskich
spółdzielni, wspiera tę pożyteczną
inicjatywę poprzez zamawianie
posiłków na potrzeby akcji „Trochę
ciepła dla bezdomnego”. W planach
jest dalsze rozszerzanie wsparcia.
Raport Caritas

>>

działania Caritas w Polsce >>

Ekologia integralna
Przebudzenie
ekologiczne
– działania
poprzedzające COP24
	
Od stycznia 2018 r.
	Lokalizacja:
cała Polska.
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ska. Tematem przewodnim debat był
problem marnowania żywności. Wydarzenie połączyło różne środowiska,
począwszy od środowisk chrześcijańskich i rządowych, przez producentów,
dystrybutorów i przedstawicieli
handlu w sektorze spożywczym, aż
po organizacje społeczne, w tym
ekologiczne. Punktem kulminacyjnym
konferencji było uroczyste podpisanie
„Deklaracji Świętego Franciszka”,
osobistego zobowiązania do ekologicznego stylu życia.

	Przed szczytem COP24 Katowice
Caritas Polska nawiązała współpracę
z wieloma katolickimi organizacjami
rozwojowo-humanitarnymi. Podczas
konferencji klimatycznej ONZ Caritas
zadbała o duchowe wsparcie uczestników w duchu encykliki Laudato Si’.
W ramach przygotowań odbyła się
konferencja z udziałem watykańskiej
dykasterii ds. integralnego rozwoju
człowieka 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 Internationalepour le Développement et la
Solidarité), Franciscans International.

	
7 października w czterech miastach
w Polsce (Krakowie, Toruniu, Poznaniu
i Gdańsku) odbyła się Niedziela Świętego Franciszka – cztery konferencje
pt. „Przebudzenie ekologiczne. Krok
pierwszy – nie marnuję żywności”.
Konferencje połączone były z warsztatami kulinarnymi food waste oraz
kiermaszami zdrowych produktów.
Organizatorem wydarzenia był
Światowy Ruch Katolików Na Rzecz
Środowiska,przy wsparciu Caritas Pol-

	Partnerem strategicznym Niedzieli
Świętego Franciszka był Lidl Polska.
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	Podczas konferencji w Toruniu na
rzecz Caritas Polska Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała elektryczny
bus – Mobilną ambasadę „LaudatoSi’”
– który promuje ideę ekologii integralnej w trasie po całej Polsce.
	Patronat nad wydarzeniem objął
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski.

	Pozostali partnerzy: Krajowy Ośrodek
Wspierania Rolnictwa, KRUS, Fundacja
Orlen „Dar Serca”, „Sfinks”, Chłopskie
Jadło, Związek Pracodawców Hoteli,
Restauracji i cateringu – HoReCa, Stowarzyszenie Polska Ekologia, Polska
Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz
Amrest.
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Projekt „Ekologia
integralna encykliki
Laudato Si’

w działaniu wspólnot Caritas
i społeczności lokalnych”
	
Wnioskodawca:
Caritas Polska.

	
Rozpoczęcie projektu: działania
projektowe realizowane od grudnia
2018 r. (inauguracja podczas COP24
w Katowicach); czas trwania projektu
– 36 miesięcy.
	Lokalizacja: 12 diecezji (5 diecezji
w roku 2019, 12 diecezji w roku 2020
i 2021).
Budżet projektu: 7 338 160 zł.
	
Beneficjenci – wspólnoty lokalne
Caritas w Polsce: Parafialne Zespoły
Caritas, Szkolne Zespoły Caritas,
Centra Wolontariatu Caritas oraz społeczności skupione wokół nich.
	
Cel główny projektu: Podnoszenie
świadomości i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa poprzez
praktyczne wdrożenie zasad ekologii
integralnej encykliki Laudato Si’
– w trosce o wspólny dom.
	Cele szczegółowe:
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu
ekologii integralnej.
2. Aktywizacja wspólnot Caritas
w Polsce i kształtowanie postaw
prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań
(Laudato Si’ w praktyce).
3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki
Kościoła Katolickiego, zwłaszcza
encykliki Laudato Si’.
	Główne zadania projektu:
1. Ogólnopolska kampania cross-mediowa – promująca Społeczną Naukę
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Kościoła Katolickiego w zakresie
ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
2. Stworzenie dla projektu zaplecza
eksperckiego z dziedziny ekologii
integralnej.
3. Aktywizacja wspólnot Caritas
Laudato Si’ – szkolenia i doradztwo;
konkursy grantowe dla Parafialnych
Zespołów Caritas, Szkolnych Zespołów
Caritas, Centrów Wolontariatu Caritas
oraz społeczności skupionych wokół
nich; sieć animatorów lokalnych
i diecezjalnych Laudato Si’ (koordynowanych przez krajowego Animatora
Laudato Si’).
	Przyczyna, zasadność i użyteczność
projektu:
W nauczaniu Kościoła katolickiego
w sprawie ekologii fundamentalne
znaczenie ma encyklika papieża Franciszka Laudato Si’ – troska o wspólny
dom, poprzedzona nauczaniem Jana
Pawła II wskazujące na konieczność
„nawrócenia ekologicznego” oraz
nauczanie Benedykta XVI. Są też listy
pasterskie polskich biskupów i Konferencji Episkopatu Polski przekładające
to nauczanie na narodowy i lokalny
kontekst. Jednak wezwania nie są wystarczającą motywacją do zmiany postaw, jeśli nie budują narracji spójnej
z lokalnie przeżywanymi problemami,
a przede wszystkim z praktycznymi
działaniami. Tymczasem brakuje
przełożenia zasad ekologii integralnej
na wymiar praktyczny w życiu Kościoła
i społeczności lokalnych w Polsce.
Problemem jest także zwykły brak
znajomości nauczania KK wśród ogółu
wiernych.

	Działania projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu
wspólnot Caritas i społeczności
lokalnych” pozwolą na zmianę tej
sytuacji. Caritas zamierza stworzyć
sieć animatorów Caritas Laudato Si’
oraz pobudzić inicjatywy parafialnych
i szkolnych wspólnot Caritas. Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi, tak by obejmowała
ona także troskę o ich „wspólny dom”,
o ich przyszłość i bezpieczeństwo.

	Ekologia integralna jest ważnym
obszarem działania Caritas w Europie
i na świecie. Niestety w Polsce była
dotąd praktycznie nieobecna w działaniach naszej organizacji. Aktywizacja
naszych wspólnot lokalnych pomoże
przenieść „troskę o wspólny dom” na
poziom parafii, które także wciąż nie
są aktywne w przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym w naszym kraju.
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Pozostałe projekty
Koncerty charytatywne „Polska pomaga”
	
Akcja organizowana co roku w styczniu
i w okresie wielkanocnym.
	„Polska pomaga” to wspólna kampania Caritas Polska i Telewizji Polskiej,
która ma na celu pokazanie bogactwa
działań pomocowych realizowanych
przez Caritas. Na co dzień pomoc tę
realizują setki placówek Caritas: hospicja, zakłady terapeutyczne, schroniska, szpitale, ośrodki i domy opieki,
świetlice środowiskowe, jadłodajnie,
noclegownie, ośrodki resocjalizacji,
domy samotnej matki, grupy wolontariatu, grupy wsparcia, poradnie itp.
„Polska pomaga” to seria materiałów
telewizyjnych emitowanych w kolejne
niedziele Adwentu na antenach TVP,
ukazujących życie ludzi, które zmieniło
się dzięki Caritas. Blisko dwa lata
temu do akcji realizowanych w ramach
kampanii „Polska pomaga” dołączyły

koncerty charytatywne, które są
odpowiedzią Caritas Polska na kryzysy
humanitarne na świecie. Włączają
w polskich darczyńców w pomoc dla
potrzebujących w innych krajach,
a jednocześnie są formą podziękowania za tę pomoc.
	
Cel: zebranie środków na pilną pomoc
humanitarną.
	Lokalizacja: program ogólnopolski.
	Partnerzy: koncerty charytatywne
współorganizowane są przez Caritas
Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łazienki Królewskie, Polską Operę Królewską i TVP.
	
Akcję można wesprzeć, wysyłając SMS
o treści POLSKAPOMAGA pod numer
72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

Mobilna Ambasada
Niepodległej
	
Projekt całoroczny.
	Zainaugurowana podczas prywatnej
audiencji u papieża Franciszka podróż
busa Caritas – Mobilnej Ambasady
Niepodległej – odbywała się z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Załoga busa odwiedzała mieszkańców całej Polski,
aby wspólnie świętować 100-lecie
niepodległości poprzez popularyzację
wartości patriotycznych oraz postaw
dobroczynności. Jednocześnie w ten
sposób promowana była działalność
Caritas w naszym kraju. Odzyskanie
niepodległości to okazja, aby zainspirować ludzi do dalszych działań
na rzecz aktywności społecznej,
m.in. w zakresie wolontariatu oraz
programu pomocy w Syrii „Rodzina
Rodzinie”.
	Odwiedzone miejsca: Watykan,
Warszawa, Wrocław, Poznań, Rzeszów,
Zamość, Sandomierz, Myczkowce,
Rudnik, Gietrzwałd, Gdańsk, Częstochowa, Siedlce, Inowrocław, Białystok
i wiele innych.
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Program pomocowy
„Sprawa dla reportera”
	
Od 2010 r., projekt całoroczny.
	Caritas Polska od 2010 r. współpracuje
z redakcją programu Telewizji Polskiej
S.A. „Sprawa dla reportera” realizując
zbiórki środków na rzecz bohaterów
programu potrzebujących wsparcia.
Środki pozyskiwane są z charytatywnych SMS-ów wysyłanych pod nr 72052.
Informacja o nich, wraz z odpowiednim
hasłem, ogłaszana jest na antenie programu „Sprawa dla reportera”. Caritas
Polska realizuje zadania we współpracy
z Caritas diecezjalnymi. Potrzeby
bohaterów dotyczą najczęściej leczenia
i rehabilitacji oraz poprawy warunków
bytowych. W ramach wsparcia finansowego leczenia i rehabilitacji możliwe
jest zrefundowanie bądź opłacenie
wydatków związanych z leczeniem
w kraju i za granicą, rehabilitacją,
konsultacjami i badaniami lekarskimi,
zakupem sprzętów medycznych
i środków okołomedycznych. Możliwe
jest także sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz pokrycie kosztów
transportu i noclegu do miejsca leczenia, a także dostosowanie pomieszczeń
mieszkalnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

>>

Wolontariat Caritas
	
Całoroczny
	To ogromny ruch skupiający ludzi chcących odpowiedzieć na doświadczenie
Bożej Miłości i przekazać 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
wolontariuszom 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 wolontariuszy
oraz przestrzeni w Internecie, w której
będą oni mogli się integrować. Dodatkowo, dzięki współpracy Caritas Polska
z GCCM, powstał projekt, który zapewni
finansowanie pomysłów młodzieży
z zakresu ekologii.

	Lokalizacja:
Program ogólnopolski.
	Partnerzy: Szkolne Koła Caritas,
Parafialne Zespoły Caritas, Centra Wolontariatu Caritas (łącznie ok. 100 000
wolontariuszy w całej Polsce).
Wybrane akcje, w których biorą udział
wolontariusze Caritas:
•P
 ola nadziei – promocja i wspieranie hospicjów w Polsce,
•T
 ak. Pomagam! – zbiórka żywności dla
potrzebujących,
•M
 łodzi jałmużnicy – realizacja charytatywnych projektów własnych młodych
wolontariuszy,
•T
 ornister pełen uśmiechów – przygotowywanie wyprawek dla dzieci,
•u
 dzielanie korepetycji w świetlicach,
•T
 ytka charytatywna – rozdawanie potrzebującym toreb z żywnością,
•O
 biad z dziadkiem – organizacja międzypokoleniowych obiadów.

	
Obecnie w ramach programu Caritas
Polska, w partnerstwie z Caritas
diecezjalnymi, prowadzi 87 aktywnych
spraw i udziela wsparcia 98 osobom,
głównie w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz poprawy warunków
mieszkalnych.

Pomoc ofiarom
kataklizmów i klęsk
żywiołowych
Burze, huragany i powodzie 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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Centrum Okopowa
– rozwój działalności
	
Plan rozpoczęty w 2019 r., przewidziany na okres 6 miesięcy; we wrześniu br.
zaplanowana jest weryfikacja założeń
powyższego planu, jego ocena oraz
opracowanie kolejnych, działań na
kolejne miesiące.
	Centrum Okopowa to doskonałe miejsce do organizowania wszelkiego rodzaju szkoleń, imprez integracyjnych,
konferencji, imprez okolicznościowych. Misją Centrum Okopowa jest zapewnienie komfortowego wypoczynku
oraz dostarczenie wysokiej jakości
usług gościom. Korzystając z oferty
goście Centrum Okopowa wspierają
działalność statutową Caritas Polska,
na którą przekazywane są wszystkie
wypracowane środki. Goście mają do
dyspozycji pokoje w dwóch różnych
standardach – 30 pokoi z dostępem
do Internetu, wyposażone w TV i łazienkę oraz 2 apartamenty dodatkowo
wyposażone w aneks kuchenny.
Wszystkie pokoje, które oferuje obiekt
zapewniają komfort odpoczynku. Na
terenie centrum konferencyjno-noclegowego znajdują się 4 nowoczesne
sale konferencyjne, a także restauracja
oferująca kuchnię polską. Do dyspozycji gości jest taras oraz duży, bezpłatny
parking. Obiekt jest przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.
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	Lokalizacja: Centrum Okopowa to
obiekt pełniący funkcję bazy noclegowej z zapleczem konferencyjno-restauracyjnym, położony w odległości
4 km od ścisłego centrum Warszawy,
przy ul. Okopowej 55.
	
Cel: w marcu 2019 r., decyzją dyrektora Caritas Polska ks. Marcina Iżyckiego, nastąpiła zmiana polityki zarządczej dotyczącej działalności Centrum
Okopowa. Podjęte działania mają na
celu poprawę sytuacji finansowej CO,
bardziej efektywne wykorzystanie
bazy noclegowo-konferencyjnej,
jaką dysponuje CO, wypracowanie
standardów w obsłudze, poprawa
rentowności działalności gospodarczej
CO oraz opracowanie nowoczesnych
i skutecznych narzędzi marketingowych do komunikacji z potencjalnymi
klientami. Dyrektor Caritas Polska,
występując jako fundator, przyjął plan
działań opracowany na podstawie
bieżącej oceny sytuacji. Plan poprawy
rentowności CO obejmuje działania
w podziale na 3 obszary: handlowy,
marketingowy i operacyjny.

Działania handlowe – wybrane:
Priorytetem jest dotarcie z ofertą do jak
najszerszej grupy potencjalnych klientów;
wybrane propozycje działań:
1. Opracowanie oferty współpracy dla: firm
szkoleniowych, biur podróży (połączenie
oferty na nocleg i wyżywienie z ofertą na
zwiedzanie), firm organizujących wypoczynek zimowy i letni w ramach „białych
i zielonych szkół, szkół katolickich w Polsce, które organizują wycieczki i kolonie
dla swoich uczniów, osób organizujących
wypoczynek letni w formie oaz katolickich.
2. Nawiązanie współpracy z proboszczami
i zarządcami cmentarzy oraz przedstawienie oferty na przyjęcia okolicznościowe,
np. konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne.
3. Dostosowanie cen CO do konkurencji na
podstawie przeprowadzonej analizy rynku.
4. Określenie poziomu marży usług gastronomicznych z zachowaniem ustalonych
rabatów dla specjalnych grup, np. Caritas,
KEP.
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Działania marketingowe – wybrane:
1. Stała aktywność na portalach społecznościowych – nawiązanie wstępnie na 6
miesięcy współpracy z firmą Larmo na
profesjonalne prowadzenie strony CO na
Facebook i Instagram.
2. Opracowanie i wdrożenie planu reklamy
zewnętrznej w kluczowych dla CO miejscach w Warszawie oraz w najbliższej
okolicy.
3. Przebudowa strony www CO i jej wypozycjonowanie – strona jest wizytówką firmy
i musi być bardziej reprezentacyjna, a przy
tym w pełni funkcjonalna i zachęcająca do
wybrania oferty CO.
4. Udział w targach branżowych i targach
religijnych.

Działania operacyjne – wybrane:
1. Dokładna analiza obiektu i określenie
punktów strategicznych w celu ustalenia
zasad przyjmowania i obsługi gości – gwarancja poziomu świadczonych usług.
2. Analiza cash flow w celu określenia progu
rentowności.
3. Poprawa obsługi na recepcji – osoby na
wózku inwalidzkim nie widzą recepcjonisty.
7. Monitoring bieżący wiadomości/zapytań
przyjmowanych poprzez komunikator
Messenger przez recepcję i ustalenie zasad
udzielania odpowiedzi na nie.
4. Zmiana regulaminu pracy – praca w trybie
ciągłym.
5.Przekształcenie jednego dużego pokoju na
pokój rodzinny w celu stworzenia pełnej
oferty noclegowej (pokoje standard, pokój
rodzinny, apartamenty).

koordynacja

wpłata
SMS

wpłata
na konto

35

>> działania Caritas za granicą

>>

Program „Rodzina Rodzinie” powstał w październiku 2016
w odpowiedzi na dramatyczną sytuację mieszkańców Aleppo.

UNIKALNY PROGRAM

RODZINA RODZINIE
W pomoc zaangażowały się polskie rodziny, parafie wspólnoty,
szkoły i przedsiębiorstwa. W pierwszych dwóch latach programu
ponad 20 tysięcy darczyńców przekazało ponad 36 milionów
złotych dla 8700 rodzin syryjskich w Aleppo i w Libanie. Program
Caritas Polska wspierany jest przez działania informacyjne wśród
polskich darcz ńców – jednym z nich jest misja mobilnej ambasady
Caritas „Skazani”.
Wojna w Syrii rozpoczęła się w 2011 r. Pomimo częściowej stabilizacji konfliktu wojennego w wielu miastach toczą się walki pomiędzy rebeliantami
a siłami rządowymi. Całym światem wstrząsnęły obrazy egzekucji na ulicach
i w kościołach, dokonywanych przez ugrupowania terrorystyczne. Odpowiedzialnością za brutalne ataki chemiczne przeprowadzone na ludności
cywilnej przerzucają się wszystkie strony zaangażowane w konflikt.

Jak działa program
„Rodzina Rodzinie”
Caritas Polska od początku trwania konfliktu
prowadzi stałą misję w Syrii. Czołowym programem, unikalnym na skalę światową, jest
program „Rodzina Rodzinie”, dzięki któremu
tysiące syryjskich rodzin otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki
przekazywane przez darczyńców pomagają
zrealizować podstawowe potrzeby: wyżywienie, leki, ubrania, opłaty za mieszkanie. Wiele
rodzin, którym pomaga Caritas Polska, to
matki samotnie wychowujące dzieci, których
ojcowie służą w armii, zginęli podczas wojny
lub zmuszeni byli uciekać; części z nich losy
nie są znane. Normalne życie próbujemy
przywrócić Syryjczykom także poprzez
projekty rozwojowe i duszpasterskie.
Kompleksowa pomoc Caritas zapewnia potrzebującym w Syrii wsparcie na wszystkich
płaszczyznach. Projekty kierowane są do
dzieci i dorosłych, zarówno do rodzin, jak i do
wspólnot religijnych.

rodzinarodzinie.caritas.pl
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Z uwagi na trudną sytuację również w krajach
ościennych Syrii, decyzją dyrekcji Caritas,
Program zostanie rozszerzony tak, aby
pomoc dotarła również do potrzebujących
w Jordanii i w Palestynie.
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W ramach
Programu
„Rodzina Rodzinie”
można objąć
pomocą rodziny
potrzebujące
poprzez:

Misja „Skazani. Dotknij otwartych ran
Kościoła umęczonej wojną Syrii”
Kiedy wojenny kurz opada, opadają też emocje. Świat pomału przestaje interesować się
wydarzeniami w kraju, przez który przeszły
zniszczenie i śmierć, dlatego Caritas Polska
uruchomiła w 2019 roku cykl wyjątkowych
spotkań z lokalnymi społecznościami w całej
Polsce. Głównym celem było przedstawienie
dramatycznej sytuacji Syryjczyków, którzy
doświadczyli grozy wojny. Inauguracja
projektu odbyła się 10 marca 2019 r. w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie.
Z pomocy Syrii wycofało się już wiele
organizacji międzynarodowych, które miały
przewidziane środki wsparcia tylko na czas
najcięższych walk. Dramat Syryjczyków jednak się nie skończył, oni zostali ze swoją tragedią. Są skazani. Skazani na wojnę, skazani
na biedę, skazani na cierpienie i bezsilność.
Jedną z niewielu organizacji, jaka została
z Syryjczykami i która niesie im pomoc, jest
Caritas, czerpiąca swoją siłę z ofiarności ludzi
dobrej woli.
W ramach projektu „Skazani” delegacja
Caritas odwiedza parafie w całej Polsce
mówiąc o sytuacji w Syrii. Każde ze spotkań
jest zaplanowane tak, by było wypełnione
2019

treścią i emocjami. Uczestnicy mogą poznać
bliżej kulturę Syrii, mają możliwość zobaczenia unikalnych materiałów, a także spotkać
się i porozmawiać z Syryjczykami. Mocnym
akcentem spotkań są materiały filmowe
z relacjami naocznych świadków wydarzeń
w Syrii. Spotkania prowadzi Sylwia Hazboun
– ekspert do spraw projektów realizowanych
na Bliskim Wschodzie i koordynatorka
projektów zagranicznych w Caritas Polska.
Sylwia włada biegle językiem arabskim, stąd
jej doświadczenia z pobytu w Syrii i spotkania
z jej mieszkańcami są wyjątkowo głębokie
i ciekawe. Nie chcąc zatrzymywać ich tylko
dla siebie, Sylwia udostępnia je na blogu
bliskiwschod.caritas.pl. Teraz chce również
podzielić się nimi bezpośrednio z wszystkimi,
którzy przyjdą na organizowane w diecezjach
spotkania. Wszyscy uczestnicy spotkań mogą
spodziewać się dużej dawki emocji, których
dostarczy nie tylko świadectwo Sylwii. Każdy
wyjdzie ze spotkania bogatszy o wiedzę na
temat Syrii i sytuacji Syryjczyków, a wiedzę
tę będzie mógł uzupełnić i uporządkować zabierając ze sobą książkę cegiełkę „Nadchodzi
poranek” Ibrahima Alsabagha, która została
wydana, aby wesprzeć wielkie dzieło, jakim
jest program „Rodzina Rodzinie”.

PATRONAT
CAŁOŚCIOWY
6-miesięczne wpłaty
w wysokości 510 złotych
na rzecz wybranej rodziny

PATRONAT
CZĘŚCIOWY
6-miesięczne wpłaty
w wysokości co najmniej
20 złotych na rzecz
wybranej rodziny

GEST
SOLIDARNOŚCI
jednorazowa wpłata
w dowolnej wysokości
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Brak pracy to zagrożenie dla poczucia godności, bo bez pracy nie tylko nie przynosisz chleba
do domu, ale nie czujesz się godny zarabiać na życie! – mówił papież Franciszek w grudniu
2015 roku. Jego słowa, choć skierowane do młodych bezrobotnych we Włoszech, są
niezwykle aktualne, szczególnie w trawionej przez wieloletnią wojnę domową Syrii.

Praca przywraca godność
Historia
restauratora Jeana

Historia
krawcowej Lamii

Historia
tapicera Salima

Zawsze lubił swój zawód i kontakt
z ludźmi. W barze często pojawiali
się stali klienci, widząc ich Jean zwykle wiedział, jakie złożą zamówienie.
W 2012 roku okoliczności zmusiły
Jeana do zamknięcia działalności
i przewiezienia rodziny do bezpiecznej Jordanii. Pobyt w innym kraju
okazał się dla nich bardzo przykrym
doświadczeniem. Jean miał
trudności ze znalezieniem pracy,
dzięki której mógłby zapewnić żonie
i dwóm córkom przyzwoite warunki
życia. Rodzina planowała wyjazd do
Kanady. Ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod koniec 2016
roku, na chwilę przed ustaniem walk
w Aleppo.

Lamya Jabbour ma 46 lat. Jest
mężatką, ma dwóch synów i córkę.
Edukację skończyła na dziewiątej
klasie. Pracowała w zakładzie
krawieckim, a w wieku osiemnastu
lat ukończyła kurs projektowania.
Mąż pracował w warsztacie samochodowym, ale gdy wybuchła
wojna, warsztat został zamknięty.
Lamya otworzyła własną pracownię
krawiecką i poradziła mężowi, żeby
też nauczył się szyć. Małżonkom
w pracy pomaga syn Gabi, który
przychodzi do pracowni po zajęciach na uniwersytecie.

Marzył o własnym zakładzie tapicerskim, ale nie było go stać na jego
otwarcie. Ówczesna pensja Salima
pozwalała jedynie na utrzymanie
rodziny – żony zajmującej się domem oraz syna, który chodził do
szkoły. Tymczasem w okolicy robiło
się coraz bardziej niebezpiecznie. To
zmusiło rodzinę Salima do poszukiwania schronienia w innej dzielnicy.
Mężczyzna stracił źródło dochodu,
gdyż jego zakład przestał istnieć.
Aby powiązać koniec z końcem imał
się różnych zajęć. Pracował jako
kierowca, jednak stale brakowało
mu zleceń. Podczas ofensywy sił
rządowych w Aleppo Salim zarabiał
jako tragarz zwłok.

Mimo możliwości wyjazdu do Toronto Jean i jego żona zdecydowali, że
wrócą do rodzinnego miasta i tam
odbudują swoje życie. Niestety
lata tułaczki i problemów z pracą
sprawiły, że stracili swoje oszczędności. Pomoc w postaci grantów dla
mikroprzedsiębiorców pojawiła się
w samą porę. Jean znowu otworzył
własną restaurację o nazwie „Eat”.
Wrócił do zawodu i odzyskuje stabilność finansową. Zatrudnił trzech
kucharzy. Od progu wita klientów
szerokim uśmiechem. W ofercie ma
także dostawę jedzenia na telefon.
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Lamya wstaje codziennie o godzinie
5 00, i przygotowuje dla wszystkich
posiłki. Potem jedzie do pracowni,
pracę zaczyna około godziny
800 i kończy po 19 00. Lamya jest
pracowita, dobrze zorganizowana
i pogodna. Mówi, że w tych trudnych
warunkach pomoc udzielana
mikroprzedsiębiorcom jest bardzo
ważna. Cieszy się, że trafia ona zarówno do mężczyzn, jak do kobiet.
Dzięki niej mogła kupić maszyny do
szycia i rozwinąć pracownię. Jest
wdzięczna Caritas Polska.„Patrzę
na życie z optymizmem, chcę wykorzystywać jego możliwości. Wiem,
że podołam, ale potrzebuję, by ktoś
mnie wspierał” – mówi Lamya.

Sytuacja Salima zmieniła się, gdy
znajomy pożyczył mu maszynę,
dzięki której mógł wrócić do
zawodu. Wkrótce żona przyniosła
do domu dobrą wiadomość o programie wsparcia przedsiębiorców.
Ze środków Caritas Polska został
opłacony czynsz za lokal przeznaczony na warsztat, zakupiona została specjalistyczna maszyna oraz
tkaniny obiciowe. Dziś w warsztacie
pomaga Salimowi syn,który uczy
się od ojca zawodu. „Te obszycia to
jego robota” – mówi Salim z dumą
pokazując obicia.

Raport Caritas
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Od początku kryzysu syryjskie społeczeństwo drastycznie zubożało. Co
drugi mieszkaniec Syrii nie ma formalnego zatrudnienia. Raporty alarmują,
że bezrobocie wśród osób w wieku
18-65 lat przekracza 55%. Ponadto siła
nabywcza funta syryjskiego spadła aż
dziesięciokrotnie. Szacuje się, że cztery
na pięć osób żyje w ubóstwie. W marcu
2019 roku 11,7 mln osób potrzebowało
pomocy humanitarnej. Międzynarodowe i lokalne organizacje docierają
ze wsparciem żywieniowym lub sanitarnym do wielu regionów, jednak ten
rodzaj pomocy, niezbędny do przeżycia
dla wielu, nie buduje alternatywy dla
trwania w beznadziei i nie umożliwia
stopniowej odbudowy infrastruktury.

Aleppo jest jednym z najbardziej zniszczonych miejsc w kraju. W mieście, w którym
przez cztery lata przebiegał front między
zbrojną opozycją a siłami rządowymi, około
31% budynków mieszkalnych zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. W wielu
z nich znajdowały się rodzinne przedsiębiorstwa: zakłady krawieckie, warsztaty metaloplastyczne, jadłodajnie. O poprzednim
charakterze przestrzeni świadczą niekiedy
spalone maszyny, rdzewiejące części i wybite
okna.
2019
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Wspieramy
przedsiębiorców

Trzysta różnych
historii

Aby pomóc tym, którzy mają fach w ręku, ale
stracili swoje narzędzia, od marca 2018 roku
Caritas Polska przeznacza część środków
na działania rozwojowe. Beneficjentami
projektu kierowanego do przedsiębiorców
są specjaliści z różnych branż, między innymi
stolarze, fryzjerzy, elektrycy, kucharze lub
mechanicy. W ciągu kilkunastu miesięcy,
około 300 rzemieślników wróciło do zawodu
i otworzyło warsztaty. Na ulice Syrii wyjechały nowe taksówki, a uliczne bary szybkiej
obsługi karmią gości.

Podczas pobytu w Syrii w kwietniu 2019 roku
delegacja Caritas Polska spotkała się z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie na
rozpoczęcie działalności. Historie, które
opowiedzieli, były bardzo odmienne. Niektórzy pozostali w mieście, usiłując przeżyć
z dnia na dzień, inni opuścili Aleppo w okresie
wzmożonych walk, poszukując schronienia
za granicą. Wszystkich łączyły brak możliwości powrotu do zawodu i pragnienie mieszkania w swoim mieście.

― W 2019 roku projekty o charakterze humanitarnym, w tym największy zagraniczny
program Caritas Polska „Rodzina rodzinie”,
wciąż stanowią główny trzon działań w Syrii.
Jednak każda pomoc powinna prowadzić
do samodzielności osób, które są objęte
wsparciem ― przekonuje ks. Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska. ― Program kierowany do mikroprzedsiębiorców to w dalszej
perspektywie odbudowa lokalnej gospodarki
i tworzenie nowych miejsc pracy, a w bliższej
– to grupa osób, która ponownie staje na nogi
i odzyskuje samodzielność.

Tekst

Marianna Chlebowska,
Caritas Polska

Wśród beneficjentów są osoby, których
przedsięwzięcie prosperuje na tyle dobrze,
że decydują o zatrudnieniu kolejnych osób.
Zyskują również ich rodziny. Powstaje efekt
domina.
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centrum wsparcia rodziny
na ukrainie
Na Ukrainie toczy się konflikt mający rozbić związek obywateli
z ojczyzną. Uderza się tu w najsłabszych, wypędza matki
z dziećmi z domów, morduje ojców i odbiera prawo do
pokojowego życia oraz miłości. Ludzie muszą poczuć, że są
wspólnotą, dlatego powstają Centra Wsparcia Rodziny.

Konflikt

uderza w najsłabszych
Rewolucja godności na Majdanie w Kijowie mogła popchnąć
całą Ukrainę ku zachodniej Europie i ku demokracji. Ukraina
mogła dołączyć do grupy państw, w których prowadzi się
przewidywalną politykę, gdzie funkcjonuje przejrzysta zasada
sukcesji władzy. Było to jednak bezpośrednie zagrożenie dla
wpływów Rosji. Pierwsze uderzenie nastąpiło na Krymie, który
wcielono do Federacji Rosyjskiej. Następnie skierowano uwagę
na wschodnie obwody Ukrainy, głównie doniecki i ługański,
gdzie znajdowały się centra wydobywcze i przemysłowe kraju.
W wyniku wielomiesięcznych ostrzałów artyleryjskich region
został zniszczony. W pył zamienione zostały lotniska, węzły
kolejowe, zakłady pracy, szpitale, szkoły i domy.

Z deszczu pod rynnę
W wyniku walk tysiące Ukraińców zginęło,
a setki tysięcy musiały uciekać ze swoich
domów. Powstał pas ziemi frontowej, na
której, pomimo nadlatujących pocisków,
wiele rodzin postanowiło zostać i przetrwać
wojnę. Ci, którzy mieli oszczędności,
próbowali swojego szczęścia na zachodzie
kraju i zaczynali życie od nowa. Ich historie
należą do wyjątkowo tragicznych. Trafiając
w zupełnie nowe środowiska, nie mając znajomych i perspektyw, chwytali się wszelkich
możliwych prac, najczęściej niskopłatnych.
Niestety wojna na wschodzie drenowała
gospodarkę całego kraju i bardzo trudno
było się utrzymać nie tylko uchodźcom,
ale i zwykłym mieszkańcom. Trudna do
pokonania była też bariera językowa, jako że
Ukraińcy ze wschodnich obwodów posługują
się rosyjskim, a na zachód od Kijowa używa
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się przede wszystkim języka ukraińskiego.
W trudnych wojennych warunkach budowało
to dodatkową barierę nieufności. Pojawiały
się nawet oskarżenia o potajemne wspieranie
najeźdźców. Często po wyczerpaniu się
oszczędności całe rodziny wracały do swoich
domów na wschodzie, na teren wojny. Bez
pieniędzy nie mogli wynajmować mieszkań
na zachodzie, ale na wschodzie – choć wciąż
groziło im bombardowanie – mieli swoje
domy. Pracy ani na zachodzie, ani na wschodzie nie mieli, więc woleli mieszkać u siebie,
mimo dramatycznych warunków – bez wody,
prądu, ogrzewania czy dostępu do opieki
zdrowotnej i sklepów. Może się to wydawać
niewiarygodne, ale dziś rzesze ludzi są skazane na taką codzienność, nie mając nadziei na
zmianę. Dzieci nie mogą kontynuować nauki,
nie mają więc żadnego celu w życiu. Starsi
mieszkańcy czują wielki smutek, bo widzą,
że ich ojczyzna wymiera. Co silniejsi i zaradniejsi młodzi emigrowali za pracą i lepszymi

Tekst

Maurycy Pieńkowski,
Caritas Polska

Zdjęcia

Maurycy Pieńkowski,
Mikołaj Brożek,
Caritas Polska

warunkami bytowymi przede wszystkim do
Polski. Pojawia się luka pokoleniowa, której
nie będzie już chyba szansy wypełnić.

Nadzieja. Rodzina.
Wspólnota
Pomoc przychodzi z Ukrainy, od ludzi
dobrej woli, ale również z zagranicy, przede
wszystkim z Polski. Przykładem wielopłaszczyznowej pomocy jest projekt „Utworzenie
centrum wsparcia rodziny jako modelu
integracji osób przesiedlonych i społeczności
przyjmujących na Ukrainie”. Jest on realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie
z Caritas Ukraina i współfinansowany
w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RzeczyRaport Caritas
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fotograficznej „Nadzieja. Rodzina. Wspólnota” w Kołomyi. Pan Bondarenko podkreśla,
że najważniejsze jest, by rodziny nie utraciły
nadziei i nie załamały się pod ciężarem trudności. Dialog, który jest trwałym budulcem
każdej wspólnoty, zaczyna się w rodzinie,
stąd tak ważne jest, by ją chronić i pielęgnować. Integracja jest czymś, co wyrasta
ponad projekt, zostaje długo po zakończeniu
szkoleń i dobrych praktyk między rodzinami.
Jeżeli się tylko pojawi otwartość na przyjęcie
podstawowych wartości, to będzie można
mówić o budowie społeczeństwa rzeczywiście zjednoczonego.

Twórcze
współdziałanie

PROJEKT
„UTWORZENIE CENTRUM
WSPARCIA RODZINY
jako modelu integracji
osób przesiedlonych
i społeczności
przyjmujących
na Ukrainie” jest
współfinansowany
w ramach polskiej
współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.

pospolitej Polskiej. Polega on na integracji
osób przesiedlonych, zapewnieniu im lepszego dostępu do usług w zakresie ochrony
zdrowia, w tym wsparcia psychologicznego
dla dzieci i osób starszych. Projekt bazuje na
pracy asystenta rodziny, który jest wspierany
przez psychologa i pracownika socjalnego.
Ważne jest poparcie władz lokalnych Ukrainy
oraz placówek edukacyjno-kulturalnych.
Osobą bardzo zaangażowaną w projekt ze
strony Caritas Ukraina jest Maksym Bondarenko, który pomimo własnej licznej rodziny
wie, jak ważne jest to przedsięwzięcie dla
przyszłości Ukraińców i poświęca mu każdą
możliwą chwilę. Poinformował, że w trakcie
realizacji projektu powstało 7 centrów
w różnych regionach Ukrainy, które objęły
długoterminowym wsparciem ponad 3600
rodzin (10 500 osób). Łącznie ok. 28 000 beneficjentów zostało zaangażowanych w różne wydarzenia i spotkania integracyjne. Ich
historie zostały przedstawione na wystawie
2019

W Centrach Wsparcia Rodziny pracuje cały
zespół ludzi. Wojna budzi demony i najgorsze
ludzkie instynkty. W mierzeniu się z traumą
i bólem po śmierci bliskich pomagają
specjaliści. Jedną z takich osób jest Tatiana
Giera pracująca jako psycholog rodzinny
w Centrum Wsparcia Rodziny w Caritas Drohobycz. Prowadzi konsultacje indywidualne,
oddzielnie z dorosłymi i oddzielnie z dziećmi,
oraz konsultacje dla małżeństw, podczas
których omawiane są momenty kryzysowe
w rodzinach. Kursy pomagają przystosować
się dzieciom do życia w nowych warunkach.
Są również zajęcia z komunikacji grupowej,
na których uczy się rozmawiania i rozwiązywania problemów bez kłótni, bez konfliktów.
Bardzo ważna jest możliwość zebrania całej
rodziny i przekazania jej członkom twórczego
zadania do wykonania. Dobrze wychodzą
zajęcia z arteterapii, kiedy cała rodzina
rysuje jeden wspólny obraz, np. swój portret
na ekologicznej torebce. Jest to jednocześnie wychowanie proekologiczne i nauka
współdziałania. „Cieszę się, że pracuję w tym
projekcie. Mamy bardzo przyjazny zespół,
świetną kierowniczkę Ulanę Jażyk, trzech
asystentów rodziny, a z każdym współpracują psycholodzy. Widzę, że nasza praca odmienia życie wielu ludzi. Mam nadzieję, że dalej
będziemy pomagać” – mówi pani Tatiana.

z zachodu to było nowe doświadczenie,
ale pani Tatiana uważa, że chrześcijanie
z muzułmanami bardzo dobrze współistnieją
i widzi to na przykładzie swojej wspólnoty.
Wszystkie stereotypy i uprzedzenia zniknęły,
a ludzie nabrali do siebie nawzajem szacunku
i zaufania. Nauczyła się, że panie nie powinny
przychodzić na konsultacje do psychologa
indywidualnie, i z tego względu Centrum zaczęło kłaść nacisk na grupowe formy pracy.
Polegały one m.in. na dyskusji o zarządzaniu
wolnym czasem, jak podnieść efektywność
pracy gospodarstwa domowego, jak być
skutecznym w ciągu całego dnia roboczego,
jak pracować nad sobą itp. Na początku
pracownicy nie mogli składać sprawozdań
z projektu, bo do nich musiały być załączone
zdjęcia, a Tatarki nie chciały pokazywać twarzy bez chust. Z czasem ustalono kompromis
– panie przychodziły w hidżabach i zdjęcia
były robione od tyłu. W szkole dziewczynki
w tradycyjnych chustach miały początkowo
trudność w nawiązaniu kontaktów z innymi
dziećmi, które się z nich śmiały i twierdziły,
że w ukraińskiej szkole trzeba się ubierać jak
inne dzieci. Obecnie problem dyskryminacji
jest niewielki. Dzięki pracy psychologów
i pedagogów dzieci i ich rodzice mają większą
wiedzę na temat innych kultur.
Problemów ukraińskich rodzin nie da się
rozwiązać ani łatwo, ani szybko. Liczy się
wytrwałość, utrzymywanie relacji i przekonywanie ludzi, że wiele mogą jeszcze zrobić dla
swoich bliskich, przyjaciół i samej ojczyzny.
Czasem słyszy się w publicznej dyskusji, że
obecna struktura rodzin się zmienia – po rozwodach ludzie zawierają kolejne małżeństwa
i wychowują dzieci z poprzednich związków.
Współczesne rodziny już nie są wielopokoleniowe, lecz ograniczone do kilku członków.
Jednak nikt nie neguje fundamentalnej roli,
jaką odgrywa rodzina w społeczeństwie.
Szczególnie w interesie Polski leży zdrowa
i silna Ukraina, z mocną wspólnotą, świadomą, że w najtrudniejszych momentach
nie została zostawiona sama sobie. Trudna
przeszłość obu państw nie może stać na
przeszkodzie w nawiązywaniu przyjacielskich relacji w przyszłości. W ich utrzymaniu
pomagają programy integracyjne, takie jak
Centra Wsparcia Rodziny.

Pokonywanie
uprzedzeń
Centrum Wsparcia Rodziny w Drohobyczu
działa od 2017 roku. Wtedy pani Tatiana
zaczęła przyjmować pierwszych przesiedleńców z obwodu donieckiego i ługańskiego,
a także Tatarów krymskich, którzy przesiedlili się w momencie aneksji Krymu. Pierwsze
problemy były związane z różnicami
międzykulturowymi, stereotypami, tradycją.
Na przykład we wspólnotach krymsko-tatarskich istnieje pewna hierarchia i podporządkowanie zasadom islamu. Dla chrześcijan
41

>> działania Caritas za granicą

>>

Nepal jest niedużym krajem położonym u stóp Himalajów,
pomiędzy Tybetem a Indiami. Należy do najbiedniejszych,
najsłabiej rozwiniętych krajów świata i wciąż musi mierzyć się
z katastrofami naturalnymi. Caritas Polska angażuje się
w pomoc mieszkańcom Nepalu od czterech lat.

nepal

Pomoc na miarę potrzeb
Caritas Polska od 2015 roku jest bardzo aktywnie
zaangażowana w działania pomocowe w Nepalu. Nasze
wspólne projekty z Caritas Nepal do tej pory polegały głównie
na odbudowie infrastruktury mieszkalnej, wodno-sanitarnej,
irygacyjnej, wsparciu mikroprzedsiębiorczości, spółdzielni
lokalnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych. Kompleksowe
działania pomocowe prowadzone były w 5 miejscowościach
w regionach Sindhupalchok, Dolakha, Kavrepalanchok
oraz Sindhuli, w których mieszka łącznie ponad 20 tysięcy
mieszkańców.

Po 4 latach działań ukierunkowanych na niwelowanie skutków trzęsienia ziemi przechodzimy do kolejnego etapu zaangażowania.
Obecnie rozpoczynamy nowy, 3-letni projekt
działań wraz z Caritas Nepal oraz szpitalem
w miejscowości Dhulikhel. Projekt zakłada
pomoc o charakterze bardziej rozwojowym,
polegającą na wsparciu lokalnych ośrodków
zdrowia i prowadzeniu szkoleń medycznych
oraz ratowniczych, które mają przygotować
lokalny personel medyczny oraz mieszkańców na katastrofy naturalne, takie jak
trzęsienia ziemi, powodzie czy osuwiska.

W ciągłym zagrożeniu
To, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia i przygotowanie lokalnych społeczności
na ewentualne katastrofy naturalne, pokazują
wydarzenia ostatnich tygodni. Silne opady
w 31 dystryktach (na 77 dystryktów) wywołały
liczne powodzie oraz osuwiska, głównie w południowo-wschodniej części kraju. Zginęło
co najmniej 90 osób, 29 zaginęło, a 41 zostało
rannych. Ponad 13 tysięcy rodzin zostało tymczasowo przesiedlonych. Szacuje się, że powodzie i osunięcia ziemi dokonały poważnych
szkód w ponad 37 tysiącach gospodarstw,
a liczba całkowicie i częściowo zniszczonych
42

domów sięgnęła 30 tysięcy. Nepalskie służby
bezpieczeństwa – armia oraz policja – zostały
zmobilizowane do działań ratowniczych i uratowały ponad 33 tysiące osób.
W porze deszczowej większość miejscowości
objętych działaniami Caritas Polska jest
pozbawiona połączeń drogowych z resztą
kraju. Niestety utrudniony jest też wówczas
transport medyczny. Na kilkumiesięczny
okres pory deszczowej lokalne ośrodki
zdrowia muszą zmagazynować materiały
medyczne oraz lekarstwa. Mieszkańcy są
zmuszeni do samodzielnego radzenia sobie
z niszczycielskimi siłami natury.

Samodzielność
przede wszystkim
W lipcu tego roku do Nepalu przybyła ekipa
ekspertów medycznych z Caritas Polska,
która rozpoczęła cykl pilotażowych szkoleń
medycznych i ratowniczych dla członków
lokalnych zespołów reagowania kryzysowego, złożonych z mieszkańców miejscowości
górskich oraz personelu medycznego lokalnych ośrodków zdrowia. Szkolenia takie będą

prowadzone przez grupy ekspertów z Caritas
Polska kilka razy w roku przez trzy kolejne
lata. Mają one przygotować mieszkańców do
samodzielnego radzenia sobie ze skutkami
powodzi, osuwisk oraz innych zagrożeń.
Nepalczycy otrzymają odpowiedni sprzęt
ratunkowy, rozwiązania organizacyjne i specjalistyczną wiedzę ratowniczą.
Dodatkowo działania Caritas Polska będą
związane z doposażeniem oraz remontem
miejscowych klinik medycznych, które
stanowią jedyną możliwość uzyskania
wsparcia w zakresie ochrony zdrowia i życia.
Dostęp do usług medycznych jest w tych
miejscach utrudniony nie tylko ze względu
na bardzo zły stan dróg, lecz także z uwagi na
ograniczoną liczbę sprzętu oraz personelu
medycznego. Wykorzystując doświadczenia
Caritas Polska z innych miejsc na świecie,
będziemy również prowadzić szkolenia
medyczne dla lokalnych wolontariuszy
z zakresu pierwszej pomocy i wyposażać ich
w podstawowy sprzęt medyczny. Przeszkoleni wolontariusze mieszkający w górskich
wioskach będą pierwszym kontaktem dla
osób wymagających podstawowej opieki
medycznej oraz ogniwem pośredniczącym
pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi klinikami usytuowanymi w niższych partiach gór,
które mają dostęp do sieci dróg.
Raport Caritas
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Zdążyć na czas
W trakcie wizyt ekspertów Caritas Polska
w Nepalu, służących rozpoznaniu potrzeb
lokalnej służby zdrowia, okazało się, że konieczne są również szkolenia dla kierowców
ambulansów. W wielu przypadkach są oni
jedynymi osobami, które mogłyby udzielić
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Dzięki udzielanej przez kierowców pierwszej
pomocy chorzy będą mieli większe szanse na
dotarcie do placówki medycznej. Trzeba przy
tym pamiętać, że transport chorego może
trwać dość długo ze względu na bardzo zły
stan dróg.
Oprócz działań o charakterze szkoleniowym
Caritas Polska wesprze również tzw. obozy
zdrowotne prowadzone przez personel
szpitala w Dhulikhel. Jest to jedna ze strategii
2019
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przyjętych zarówno przez organizacje rządowe, jak i pozarządowe, mająca zapewnić skuteczną i terminową pomoc okulistyczną, dermatologiczną, ginekologiczną i dentystyczną
dla mieszkańców miejscowości oddalonych
od dużych ośrodków zdrowia. Polega ona
w głównej mierze na kilkudniowej obecności
w danym miejscu specjalistów z określonej
dziedziny. Dysponując wyspecjalizowanym
sprzętem medycznym, będą mogli świadczyć
usługi medyczne bezpośrednio w terenie.
Nepal z racji swojego położenia geograficznego, warunków klimatycznych i bardzo
trudnego ukształtowania terenu jest
systematycznie nawiedzany przez różnego
rodzaju katastrofy naturalne. Zniszczenia są
ogromne, dlatego tak ważne jest systematyczne wsparcie ze strony darczyńców oraz
organizacji pomocowych z innych państw.
Caritas Polska w sposób kompleksowy

i długoterminowy wspiera Nepalczyków i zamierza kontynuować działania pomocowe finansowane ze środków własnych, zebranych
dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa.
Realizacja takich działań, ich zakres, rozmiar
i częstotliwość mogą być w znaczący sposób
wzmocnione i rozszerzone dzięki pomocy
firm, instytucji oraz indywidualnych darczyńców, którzy mogą wesprzeć działania
Caritas Polska, wpłacając środki finansowe
na rachunek bankowy PL 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384 z dopiskiem NEPAL.

Tekst

Krzysztof Iwiński,
Caritas Polska

Zdjęcia

Caritas Nepal, Caritas Polska
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Niepubliczny program edukacyjny dla uchodźców z Erytrei
Afryka/Egipt/Bliski Wschód
1.09.2019 – 30.06.2020
	
Projekt jest prowadzony we współpracy
z Misjonarzami Kombonianami w Kairze.
Polega na realizacji zajęć edukacyjnych
w godzinach popołudniowych dla dzieci
w wieku od 6 do 13 lat. Projekt ma na celu
zapewnienie dzieciom zajęć z przedmiotów szkolnych w przyjaznym i sprzyjającym środowisku. Dodatkowo nauka
języka angielskiego pomoże im łatwiej
zintegrować się ze społeczeństwem,
w którym się znajdują. Czas trwania zajęć to 10 miesięcy.
	
Bezpośrednimi beneficjentami jest 180
dzieci, które aktywnie uczestniczą w nauczaniu.
53626,86 zł

Edukacja na poziomie szkoły
średniej dla uchodźców z Erytrei
w Kairze
Afryka/Egipt/Bliski Wschód
1.09.2019 – 30.06.2020
	
Projekt polega na opłacie czesnego
dla 14 uchodźców z Erytrei i 1 z Liberii
(14-17 lat) w nieformalnej inicjatywie
edukacyjnej na poziomie szkolnictwa
licealnego, prowadzonej przez Center for
Arab West Understanding. Projekt ma na
celu umożliwienie kontynuacji nauki po
ukończeniu szkoły podstawowej. Czas
trwania zajęć to 10 miesięcy.
15 dzieci
13193,91 zł
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Pomoc żywnościowa
dla dzieci i osób starszych
we wsi Nkol-Avolo
Afryka/Kamerun/Nkol-Avolo
25.04.2017 – 30.06.2018
	
W ramach projektu pomoc żywnościową otrzymały dzieci i osoby starsze
w Nkol-Avolo. Jest to bardzo uboga
wioska położona głęboko w buszu. Dożywianiem objęto 60 dzieci i 30 osób
starszych i chorych, które cierpiały na
głód lub u których rozpoznano oznaki
niedożywienia, np. powstawanie ran na
skórze, wychudzenie, poważna anemia.
Wszystkie dzieci objęte dożywianiem
przetrwały trudne okresy głodu, u większości wyleczono rany, znacznie zmniejszona została anemia oraz poprawiło
się zaangażowanie dzieci w naukę. Osoby starsze dzięki otrzymanej pomocy
przetrwały okres głodu, wzbogaciły
swoje jednorodne pożywienie, gdyż
otrzymywały ryż i olej, a najbardziej
potrzebujący także mleko dzięki czemu poprawiła się u nich odporność.
U niektórych zmniejszyła się anemia.
Dzięki dożywianiu wiele osób mogących pracować i mających pole miało
siły, aby je przygotowywać pod uprawy.
Ponadto siostry zaangażowały się także
w uwrażliwianie wielu rodziców i opiekunów, jak również osób dorosłych na
reagowanie w porę na oznaki niedożywienia organizmu. Wielu nie wiedziało, że
duże rany powstawały na skutek głodu.
	
60 dzieci i 30 osób starszych
15364,65 zł

Zapewnienie dostępu do
wody pitnej w sanktuarium
w Lukananda
	Afryka/Demokratyczna Republika
Konga/południowe Kivu/Nyangezi
1.06.2017 – 31.12.2017
	
Celem projektu, realizowanego przez
Caritas Bukavu na terenie sanktuarium
w Lukananda w Nyangezi, była budowa
terminali poboru wody, aby osoby przybywające do sanktuarium i mieszkańcy
okolicznych wiosek mieli dostęp do wody
pitnej. Ponadto na terenie sanktuarium
wybudowano latryny, co wpłynęło na
poprawę warunków sanitarnych. Dodatkowym elementem projektu była organizacja spotkań i szkoleń dla beneficjentów z zakresu zarządzania infrastrukturą
wodną.
	
Pielgrzymi, mieszkańcy okolicznych
wiosek
125173,96 zł

Budowa 3 sal szkolnych,
budynku administracyjnego
i bloku sanitarnego w Instytucie
św. Bernadetty w Ciruko
	Afryka/Demokratyczna Republika
Konga/południowe Kivu/Ciruko
1.06.2017 – 31.12.2017
	
Projekt prowadzony przez Caritas Bukavu
dotyczył budowy trzech sal szkolnych
w Instytucie św. Bernadetty w Ciruko,
południowe Kivu. Budowa zakończyła się
w grudniu 2017 roku i klasy były w stanie
surowym. Rozbudowa Instytutu, który powstał w latach 2005-2006, jest konieczna
w związku ze wzrostem liczby ludności,
która przybyła z sąsiednich terytoriów
Raport Caritas
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(Kabare, Kalehe, Mwenga i Shabunda).
Migracja ludności wywołana jest głównie
nawracającymi konfliktami między różnymi grupami zbrojnymi z jednej strony,
a także między regularnymi siłami i uzbrojonymi jednostkami. Obecnie do szkoły
uczęszcza 81 dziewcząt i 69 chłopców,
a kadra nauczycielska stanowi dziesięć
osób. Uczniowie mają do dyspozycji trzy
sale w dobrym stanie i trzy klasy, które się
rozpadają. Ponadto brakuje bloku sanitarnego i budynku administracyjnego.
	
Młodzież (150 osób), nauczyciele
75406,00 zł

Budowa toalet i boiska
szkolnego w Antanimieva
	Afryka/Madagaskar/Antanimieva
1.07.2017 – 30.11.2017
	
W miejscowości Antanimieva Caritas
Polska sfinansowała budowę toalet i pisuarów wraz z doprowadzeniem wody na
teren szkoły oraz budowę boiska szkolnego. Doprowadzenie wody i budowa toalet
pomoże w utrzymaniu czystości w szkole
i w dbałości o higienę uczniów. Dzieci,
młodzież oraz rodzice będą mogli nauczyć
się korzystać z toalet, co być może zachęci
mieszkańców Antanimieva do budowy
własnych toalet, wpłynie na czystość
wokół domostw i całej miejscowości.
Budowa boiska umożliwi stworzenie alternatywnych sposobów spędzania zajęć
szkolnych i czasu po nich. Uprawianie
sportu pomaga kształtować zdrowe ciało
i ducha, dlatego boisko pomoże oderwać
młodzież od uzależnień, przyczyni się do
integracji i budowy wspólnoty lokalnej.
	
Dzieci
65848,50 zł

2019

Odnowienie domu misyjnego
w Nkol-Avolo

Zakup kalkulatorów
i podręczników

	Afryka/Kamerun/Nkol-Avolo

	Afryka/Kamerun/Bafoussam

15.11.2017 – 31.05.2018

20.10.2017 – 01.06.2018

	
Caritas Polska przekazała środki na odnowienie i doposażenie domu misyjnego w Nkol-Avolo prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Projekt
polegał na wymianie futryn okiennych
i drzwiowych, a także zakupie kuchenki gazowej, lodówki i zamrażarki. Okna
i drzwi zniszczone były przez termity,
a przez otwory wpełzały węże. Po zerwaniu starych futryn okazało się, że
gniazda termitów znajdowały się bardzo
głęboko i futryny były w środku puste.
Dlatego też nowe futryny wykonano
z bardzo twardego drewna, które jest
trudne do przegryzienia. Dodatkowo
zabezpieczono je specjalnym płynem
i pomalowano lakierem, dzięki czemu
będą służyły przez wiele lat. Siostry prowadzą dożywianie osób ubogich, dlatego też niezbędna była wymiana sprzętu
kuchennego. Dotychczas korzystały
z kuchenki na butlę gazową, która była
bardzo stara i groziła wybuchem. Wykorzystywały też częściowo kuchnię polową znajdującą się na zewnątrz, jednak
przygotowanie posiłków w takich warunkach zajmowało bardzo dużo czasu
i nie było pewności, czy posiłki są dobrze
przygotowane i bezpieczne. W ramach
projektu zakupiono też lodówkę na butlę
gazową i zamrażarkę, aby siostry mogły
bezpiecznie przechowywać żywność.
	
Siostry, osoby ubogie
21200,00 zł

	
Caritas Polska przekazała fundusze na
zakup 400 kalkulatorów, podręczników
i słowników dla Technikum Handlowego
Sacre Coeur w miejscowości Bafoussam
w Kamerunie. Jest to jedyna szkoła techniczna o profilu handlowym i administracyjnym, jaka istnieje w Bafoussam.
W historii szkolnictwa tego miasta była to
pierwsza szkoła handlowa dla dziewcząt
założona w 1968 r. przez Siostry Sacre
Coeur z Francji. Kilka lat temu technikum
uzyskało pozwolenie na utworzenie tzw.
drugiego cyklu nauczania, czyli możliwości zdawania matury państwowej.
Szkoła przyjmuje uczniów bez względu
na wiek, a więc około 60-70% stanowią
dorośli, którzy sami zarabiają na opłacenie czesnego i zakwaterowania. Obecnie
do technikum uczęszcza 300 uczniów
w wieku od 12 do 32 lat.
	
Młodzież, 300 osób
17559,60 zł

Remont i przeróbka kurnika
	Afryka/Kenia/Meru
18.12.2017 – 11.06.2018
	
Wsparcie w ramach projektu otrzymały
Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia i Siostry Sakramentki Niewidome, które dzięki
projektowi mają możliwość hodowania
kur i innych małych zwierząt. Obecnie siostry mają stałe źródło dochodu ze sprzedaży jaj i mięsa, a także własną żywność.
Ponadto mogą wspierać ubogich, którzy
zwracają się do nich prosząc o jedzenie.
Należy podkreślić, że w Kenii produkty
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opis

spożywcze są bardzo drogie, nawet te
produkowane na miejscu. W wielu miejscach kraj nawiedziła susza, co pogarsza
i tak trudną już sytuację.
	
Niewidome siostry i osoby ubogie
11310,9 zł

Rozbudowa ośrodka zdrowia
Bożego Miłosierdzia w Kithatu
	Afryka/Kenia/Kithatu
15.12.2018 – 28.05.2018
	
Projekt polegał na rozbudowie ośrodka
zdrowia Bożego Miłosierdzia prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. W ramach
tego wsparcia postawiono ściany sali,
dyżurki pielęgniarskiej i toalet. Budynek
był w stanie surowym i konieczne były
dalsze prace. Caritas Polska przekazała
kolejne dofinansowanie na dokończenie rozbudowy i wyposażenie ośrodka.
Ośrodek działa od 1991 roku i każdego
roku obejmuje opieką ok. 12 tysięcy osób
z różnymi schorzeniami. Najczęstszymi
chorobami są malaria, ameba, zapalenie
płuc, nadciśnienie tętnicze, astma, bruceloza i rozległe rany. Oprócz pomocy
chorym, ośrodek sprawuje też opiekę
nad kobietami i dziećmi w czasie ciąży, porodu i po porodzie. Ważną funkcją ośrodka jest też pomoc chorym na
gruźlicę i HIV/AIDS.
	
Pacjenci: kobiety i dzieci
21949,50 zł

Budowa studni przy
powstającym Centrum
Samarytańskim dla sierot
w Bukanga
	Afryka/Tanzania/Bukanga
18.12.2017 – 30.03.2018
	
Projekt polegał na dofinansowaniu budowy studni przy powstającym Centrum
Samarytańskim dla sierot w Bukanga,
nad Jeziorem Wiktorii. Z funduszy przekazanych przez Caritas Polska pokryto
koszty przygotowania terenu, wywiercenia otworu o głębokości 100 m i transportu. Pozostałe czynności związane z wykonaniem pomiarów, zakupem i instalacją
zaworu i dodatkowego sprzętu, testem
pompowania oraz przygotowaniem
studni sfinansowano z innych źródeł.
Dzięki nowej studni dzieci mieszkające w sierocińcu będą miały dostęp do
czystej i bezpiecznej wody, co uchroni
je przed wieloma chorobami. Ponadto
46
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woda jest zdatna do picia bez gotowania,
więc można zaoszczędzić na drewnie.
	
Dzieci
18851,5 zł

Dofinansowanie budowy
kuchni i toalet w parafii
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Graaff-Reinet
	Afryka/Republika Południowej Afryki/
Graaff-Reinet
18.12.2017 – 30.06.2018
	
Projekt polegał na dofinansowaniu budowy kuchni i toalet w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Graaff-Reinet. Teren pod budowę przygotowali
parafianie, natomiast prace od fundamentów do wykończenia powierzono
firmie budowlanej. Prace zakończono
31 maja 2018. Od 4 czerwca 2018 z nowej kuchni korzystają wolontariusze,
którzy dwa razy w tygodniu (we wtorki
i czwartki) przygotowują posiłek dla
grupy ok. 100 dzieci z ubogich rodzin,
których jest tutaj bardzo dużo. Wiele
rodzin nie ma stałych dochodów, gdyż
panuje ogromne bezrobocie. Dla dużej
liczby dzieci gorąca zupa w parafii jest
jedynym ciepłym posiłkiem, jaki mogą
spożyć w ciągu dnia. Dzieci często idą do
szkoły bez śniadania. Są to dzieci bardzo
zaniedbane, wychowujące się w niepełnych rodzinach, najczęściej bez ojca. Budowa kuchni przyczyniła się do znacznej
poprawy sytuacji tych dzieci. Wcześniej
posiłki przygotowywane były w domach,
co stanowiło pewną trudność. „Jestem
bardzo wdzięczny Caritas Polska za okazaną pomoc. Także parafianie, a głównie
dzieci ślą pozdrowienia i słowa uznania
dla Was. Bez Waszej pomocy ta kuchnia
nie powstałaby w tak szybkim tempie.
A szczególnym podziękowaniem niech
będą uśmiechy dzieci” – powiedział proboszcz miejscowej parafii.
	
Dzieci
35119,20 zł

Ferma przepiórek w Lusace
	Afryka/Zambia/Lusaka
22.12.2017 – 15.05.2018
	Projekt zrealizowany przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny w Zambii dotyczył
założenia fermy przepiórek. Hodowla
przepiórek jest bardzo popularna w Zambii, gdyż panuje tam sprzyjający klimat.
W ramach fermy powstały dwa budynki. Pierwszy z nich to pomieszczenie

partnerzy

wartość

wykorzystywane w początkowym etapie: jaja przepiórek przechowywane
są w inkubatorze do wylęgu, a następnie przenoszone do tak zwanej szafy
ogrzewanej lampami. Po kilku dniach
ptaki można przenieść w nieogrzewane miejsce. W budynku tym są dwa pomieszczenia – jedno przeznaczone dla
niosek, a drugie dla broilerów. Dodatkowo korytarz wykorzystywany jest do
przechowywania paszy. Dzięki projektowi podopieczni Zgromadzenia, osoby
starsze i dzieci z dzielnicy Chawama mają
zapewniony zdrowy posiłek w postaci jaj
i mięsa przepiórek. Chawama jest jedną
z najuboższych i najbardziej przeludnionych dzielnic Lusaki, panuje tutaj wysokie bezrobocie, a mieszkańcy cierpią na
różne choroby, w tym HIV/AIDS. Siostry
prowadzą wiele dzieł, m.in. przedszkole, szkołę podstawową, szkołę średnią,
szkołę gospodarstwa domowego dla
dziewcząt i kobiet, dom dla osób starszych, a także otaczają opieką sieroty
i prowadzą dożywianie ubogich rodzin.
	
Dzieci i osoby starsze
18851,50 zł

Zakup ambulansu do Centrum
Zdrowia im. bł. Piotra Jerzego
Frassatiego w Kiabakari,
w diecezji Musoma
	Afryka/Tanzania/Kiabakari
7.02.2018 – 31.03.2018
	
Caritas Polska wsparła projekt realizowany przez MIVA Polska polegający na
zakupie ambulansu do Centrum Zdrowia im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego
w Kiabakari, w diecezji Musoma. Celem
projektu była pomoc ludziom chorym,
seniorom i kobietom ciężarnym w regionie Mara, a szczególnie pacjentom
w powiecie Butiama, gdzie mieszka 300
tysięcy mieszkańców. Ambulans umożliwia transport osób poważnie chorych,
ludzi starszych i kobiet ciężarnych z okolicznych wiosek oraz osiedli do centrum
zdrowia w Kiabakari lub do najbliższego
szpitala. Ambulans umożliwia również
prowadzenie regularnych akcji profilaktycznych w terenie (mobilna klinika),
a także interwencje medyczne w nagłych
przypadkach bezpośredniego zagrożenia
życia.
	
Pacjenci: ciężarne kobiety i osoby
starsze
15000,00 zł
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Zakup generatora
prądotwórczego dla
ośrodka zdrowia w Masace,
Archidiecezja Kigali
	Afryka/Rwanda/Masaka
15.02.2018 – 15.04.2018
	
Caritas Polska wsparła zakup generatora
prądotwórczego dla ośrodka zdrowia
prowadzonego przez siostry pallotynki
w Masace w Rwandzie. Należy podkreślić, że jest to jedyna publiczna placówka
w promieniu 10 km dla ok. 35 000 osób.
Funkcjonuje tutaj porodówka i szpital
z ostrym dyżurem, wykonywane są badania laboratoryjne, zabiegi, opatrunki
i szczepienia, udzielana jest też pomoc
chorym na gruźlicę oraz na HIV/AIDS.
Generator zainstalowany obok ośrodka zdrowia włącza się w chwili odcięcia
energii, a braki w dopływie prądu są
tutaj bardzo częste. Jest to niezwykle
ważne, gdyż każdy brak prądu zagrażał szczepionkom przechowywanym
w lodówkach i przeznaczonym do
szczepień kilku tysięcy dzieci. Szczepionki są bardzo kosztowne, a dostawa nowych jest problematyczna.
Generator ułatwia też pracę w laboratorium, gdzie wszystkie aparaty do badań
wspomagane są prądem. Nagłe odcięcie
energii sprawiało wiele trudności, gdyż
konieczne było powtórzenie niektórych
rozpoczętych już badań. Opóźniało to
podawanie leków ciężko chorym pacjentom, którzy oczekiwali na wyniki.
	
Pacjenci ośrodka zdrowia
35119,20 zł

Dożywianie dzieci, Yamfo,
Ghana
	Afryka/Ghana/Yamfo
08.05.2018 – 19.04.2019
	
Celem projektu było dożywiania dzieci z wioski Yamfo. Wsparcie finansowe
przeznaczone było na zakup chleba dla
dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w Yamfo. Środki z Caritas Polska wygenerowały oszczędności, dzięki którym
można było ubogacić dietę dzieci w świeże warzywa, jajka i ryby i w ten sposób
zapewnić zbilansowaną dietę dobraną
do ich potrzeb. Wpłynęło to na rozwój
fizyczny i poprawiło kondycje zdrowotną
170 dzieci z nieuprzywilejowanego środowiska wiejskiego. Na podstawie zwiększonej frekwencji na zajęciach można
było zaobserwować wzrost odporności
i zmniejszoną zachorowalność, co było
zwłaszcza widoczne w porze deszczowej,
kiedy dzieci często zapadają na malarię.
2019

Dzieci są ważone na terenie szkoły przez
pielęgniarki środowiskowe raz w miesiącu. Pielęgniarki potwierdziły, że dzieci
dobrze się rozwijają i odżywiają. Radość
uczniów ze smacznych i urozmaiconych
posiłków była ogromna.
	
Dzieci, 170 osób
7638,43 zł

Dokarmianie dzieci na terenie
misji w Kithatu
	Afryka/Kenia/Kithatu
19.03.2018 – 20.12.2018
	
Projekt trwający 10 miesięcy polegał
na dożywianiu dzieci na terenie misji
w Kithatu. Głównym celem projektu
było otoczenie opieką dzieci niedożywionych i dzieci przebywających
w centrum dziecięcym. Siostry mogły
zaspokoić podstawowe potrzeby dzieci
zapewniając im posiłek każdego dnia.
Dzięki temu dzieci poniżej 4. roku życia
przebywające w centrum mogły rozwijać
się fizycznie, co wpłynęło na całokształt
rozwoju. Dzieci w wieku szkolnym, które nie mieszkają na terenie centrum,
otrzymywały posiłek przed powrotem
do domu, więc miały siłę wrócić do domu
i przygotować się do zajęć na kolejny
dzień.
	
Dzieci
45905,18 zł

Dofinansowanie budowy studni
głębinowej dla misji w Subukia
	Afryka/Kenia/Subukia
7.06.2018 – 28.02.2019
	
W ramach projektu Caritas Polska przekazała fundusze na budowę studni głębinowej dla misji w Subukia. Pierwszym
etapem było przeprowadzenie badania
geologiczne terenu metodą sejsmologiczną. Następnie wywiercono otwór
i zamontowano rury. Na koniec zainstalowano pompę głębinową. Studnia była
niezbędna, gdyż misja miała duże problemy z wodą. Siostry pozyskiwały wodę
w porze deszczowej ze studni kopanej,
a w porze suchej wykorzystywały zasoby.
Jednak jej ilość była niewystarczająca.
Ponadto woda była często brudna i nie
nadawała się do celów spożywczych, więc
siostry musiały przywozić wodę w dużych
zbiornikach. Szkoła prowadzi program
dożywiania dzieci i woda z nowej studni
głębinowej jest wykorzystywana zwłaszcza do przygotowywania posiłków.

	
Dzieci
31071,71 zł

Zakup samochodu do transportu
dzieci dla Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla Dzieci
Niewidomych w Kibeho
	Afryka/Rwanda/Kibeho
29.05.2018 – 31.07.2018
	
C aritas Polska dofinansowała zakup
samochodu osobowego przystosowanego do transportu dzieci dla Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla Dzieci
Niewidomych w Kibeho prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W samochodzie
zamontowano dodatkowo dwa siedzenia, bagażnik na dachu i odpowiednie
poręcze. Samochód zapewnia bezpieczny transport dzieci na wizyty u lekarzy,
a także podczas wyjazdów szkolnych
i wyjazdów na ferie bądź wakacje.
	
Niewidome dzieci
145000,00 zł

Pomoc poszkodowanym
w powodziach wywołanych
cyklonem Sagar
Afryka/Dżibuti/Dżibuti i Balbala
08.06.2018 – 31.08.2018
	
C aritas Polska w odpowiedzi na apel
Caritas Internationalis i Caritas Dżibuti
przekazała kwotę 120 tysięcy dolarów na
pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Dżibuti. Cyklon Sagar, jaki nawiedził
Róg Afryki w dniach 19-20 maja 2018 r.,
wywołał ulewne opady deszczu, które
doprowadziły do powodzi zwłaszcza
w stolicy Dżibuti i na przedmieściach
w Balbala. Szacuje się, że w żywiole
ucierpiało od 20 do 30 tysięcy ludzi. Są
wśród nich migranci, uchodźcy, osoby
marginalizowane, opuszczone, mieszkające na ulicy, dyskryminowane z powodu
przynależności plemiennej czy prowadzące koczowniczy tryb życia. W ramach
akcji pomocowej prowadzonej przez Caritas Dżibuti wsparciem objętych zostało
łącznie 5000 osób, co stanowi 17-25%
wszystkich poszkodowanych. Najbardziej potrzebujący otrzymali bony żywnościowe, łóżka, materace i inne artykuły
pierwszej potrzeby. Pomoc była konieczna, gdyż wiele domów zostało zalanych,
ludzie utracili zapasy żywności i sprzęty
domowego użytku. Pierwotny plan zakładał przekazanie żywności bezpośrednio do potrzebujących, jednak system
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bonów okazał się szybszy i łatwiejszy
do zrealizowania oraz umożliwił objęcie
pomocą większą liczbę osób. Ponadto
rodziny same mogły wybrać produkty, których najbardziej potrzebowały.
Duża część osób, które ucierpiały w powodziach, to ludzie ubodzy, mieszkający
w prowizorycznych chatach skleconych
z drewna, kartonu i kawałków plastiku.
W większości nie mają prądu ani bieżącej wody. Rodziny liczą od pięciu osób
wzwyż i są wśród domowników również
dziadkowie, wujkowie, ciotki i kuzynostwo. Czasem na stałe mieszkają też dalecy krewni, sąsiedzi bądź członkowie
wioski albo plemienia. Budynki w większości wybudowane są bez uprzedniego
planowania, są nietrwałe, dlatego też
w przypadku klęsk żywiołowych straty
są zwykle bardzo znaczne.
	
5000 poszkodowanych przez powodzie
(w tym 3000 dzieci)
452436,00 zł

Sfinansowanie zakupu osprzętu
do prac polowych
Afryka/Madagaskar/Ankazoabo Sud
26.06.2018 – 31.12.2018
	
Caritas Polska przekazała fundusze na
zakup osprzętu do uprawy ryżu, manioku,
orzeszków ziemnych, kukurydzy i innych
upraw. Z osprzętu korzystają zarówno
członkowie Stowarzyszenia Katolickiej
Młodzieży Rolniczej, jak i inni rolnicy.
Mieszkańcy wioski Tandrano zajmują
się głównie tradycyjnym rolnictwem, co
powoduje brak perspektyw na lepsze jutro. Jednak młodzież ze Stowarzyszenia
poszukuje nowych rozwiązań i chce się
rozwijać. Dwa lata temu z ich inicjatywy
powstała szkoła katolicka, są animatorami życia kulturalnego, a dzięki sprzętowi
mogą polepszyć zarówno swój byt, jak i innych mieszkańców. Część zysków z upraw
będzie odkładana każdego roku, aby w następnych latach kupić nowy sprzęt.
	
Młodzież
13823,80 zł

Wyposażenie w meble sal
w powstającym Centrum
Samarytańskim w Bukanga
Afryka/Tanzania/Bukanga
29.06.2018 – 31.05.2019
	
Centrum Samarytańskie w Bukanga to
budowany przez siostrę Rut Ciesielską
sierociniec dla sierot z Tanzanii. Cen48
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trum będzie docelowo mieścić także
przychodnię zdrowia i salę edukacyjną
dla przebywających w sierocińcu
dzieci i innych potrzebujących ze wsi
Bukanga. Mieszkańcy okolic jeziora
Wiktorii to w przeważającej większości
rybacy, których dochód w ostatnich
latach drastycznie się zmniejszył
w związku ze zmianami w limitach
połowów i pomniejszającą się liczbą
ryb w jeziorze. Dzieci z rodzin rybackich często nie mają możliwości, żeby
zjeść posiłek częściej niż raz dziennie.
Siostra Rut Ciesielska organizuje dla
dzieci spotkania z edukacyjne z ciepłym posiłkiem.
	
Dzieci
18851,50 zł

Kontynuacja rozbudowy
i wyposażenie ośrodka zdrowia
Bożego Miłosierdzia w Kithatu
Afryka/Kenia/Kithatu
27.06.2018 – 31.10.2018
	
W ramach projektu dokończono rozbudowę i wyposażono ośrodek zdrowia
Bożego Miłosierdzia prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny. Caritas Polska wsparła ośrodek
także w 2017, ale przekazana kwota wystarczyła jedynie na wybudowanie sali
w stanie surowym. Fundusze w ramach
niniejszego projektu umożliwiły położenie kafelków na ścianach i podłodze,
pomalowanie budynku, założenie elektryki i podłączenie prądu, jak również
wykończenie części hydraulicznej oraz
podłączenie wody. Na zewnątrz wybudowano zadaszoną werandę, która jest
połączona z pozostałą częścią ośrodka
zdrowia. Na całym budynku założono
rynny i postawiono zbiornik na wodę.
Przed salami umieszczono ławki dla pacjentów. Oddziały wyposażono w łóżka
i szafki. Ponadto zakupiono łóżko do
badań EKG, wózek na leki i wózek na
bieliznę pościelową. Nowa sala służy
do hospitalizacji kobiet i dzieci z różnymi schorzeniami, które potrzebują
całodobowej opieki medycznej. Sala
przedzielona jest dyżurką pielęgniarską
od kolejnej sali, dzięki czemu dzieci znajdują się z dala od pacjentów z chorobami
zakaźnymi typu gruźlica czy zakażenia
skórne. Dzięki rozbudowie ośrodek może
pomieścić 22 osoby, łącznie z oddziałem porodowym. Powiększenie ośrodka
zdrowia umożliwiło również ubieganie
się o współpracę z NHIF (krajowy fundusz
ubezpieczenia zdrowotnego), który częściowo opłaca koszty badań ciężarnych
kobiet i porodów, a także koszty hospitalizacji niektórych pacjentów. Dzięki
temu pomoc medyczna udzielana jest

partnerzy

wartość

najbardziej potrzebującym, pacjenci
mogą liczyć na bezpłatne badania, a kobiety mogą rodzić w ośrodku zdrowia,
co zmniejsza ryzyko śmierci matki czy
noworodka.
	
Pacjenci: kobiety i dzieci
43692,67 zł

Zakup 100 krzeseł dla Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Niewidomych Dzieci w Kibeho
Afryka/Rwanda/Kibeho
28.06.2018 – 01.12.2018
	
Dzięki funduszom z Caritas Polska zakupiono 175 krzeseł dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych Dzieci w Kibeho. Ośrodek jest prowadzony
przez Siostry Franciszkanki Służebnice
Krzyża z Lasek od 2009 r., a jego celem
jest zapewnienie edukacji niewidomym
dzieciom z najuboższych rodzin i przygotowanie ich do życia w społeczności
widzących. W ośrodku odbywają się
różne spotkania, zebrania, wydarzenia
szkolne i egzaminy państwowe. Zawsze
brakowało miejsc do siedzenia. Ośrodka
nie było stać na zakup krzeseł z własnych
środków, gdyż jest instytucją charytatywną utrzymującą się jedynie z ofiar
indywidualnych darczyńców i różnych
fundacji, a wszelkie fundusze wykorzystywane są na opłacenie wody, drewna,
gazu oraz elektryczności.
	
Dzieci
4389,90 zł

Dofinansowanie budowy sali
rehabilitacyjnej z aneksem
w hospicjum, Kabuga,
Archidiecezja Kigali
Afryka/Rwanda/Kabuga
20.09.2018 – 31.12.2019
	
Celem projektu jest budowa sali rehabilitacyjnej z aneksem w Hospicjum im. św.
Jana Pawła II w Kabudze. Po wybudowaniu sali rehabilitacyjnej możliwe będzie
zatrudnienie fizjoterapeuty w pełnym
wymiarze godzin, który będzie przyjmował pacjentów przebywających w hospicjum, ale też mieszkańców Kabugi i okolic.
Potrzeby są ogromne, gdyż rehabilitacja
jest bardzo słabo rozwinięta w Rwandzie.
Prywatne gabinety znajdują się tylko
w dużych miastach. Prowadzone przez
zgromadzenie hospicjum może pomieścić 20 osób w fazie terminalnej. Świadczona w hospicjum opieka paliatywna
Raport Caritas
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nastawiona jest na zapewnienie chorym
komfortu i poprawy jakości życia.
	
Pacjenci
85122,00 zł

Dofinansowanie wyposażenia
klas i toalet w szkole
podstawowej (klasy 1-9)
w Gitega-Songa
Afryka/Burundi/Gitega-Songa
7.08.2018 – 31.12.2018
	
C aritas Polska już po raz kolejny
wsparła szkołę w Gitega-Songa. Celem
projektu było wyposażenie klas w nowopowstałym budynku w ławki, stoliki, krzesła, szafy na pomoce szkolne
i tablice. Dodatkowo zakupiono przybory hydrauliczne do zainstalowania
toalet i doprowadzenia tam wody.
Projekt dotyczy 450 dzieci, które regularnie korzystają ze szkoły. Są to dzieci,
które zostały objęte programem nauczania przedszkolnego, a nie miały gdzie
kontynuować nauki po opuszczeniu
przedszkola. Znajdują też tutaj miejsce
dzieci, które nie miały szansy uczęszczania do szkoły.
	
450 dzieci
68097,60 zł

Dożywianie osieroconych dzieci
i ubogich rodzin z dzielnicy
Chawama w Lusace
Afryka/Zambia/Lusaka
13.08.2018 – 13.08.2019
	
Caritas Polska przekazała fundusze na
sfinansowanie posiłków dla potrzebujących z Domu Bożej Opatrzności. Od
25 lat Siostry Misjonarki Świętej Rodziny
prowadzą w Lusace Dom Bożej Opatrzności dla starszych, bezdomnych i sierot.
W domu mieszka 20 osób starszych i 20
sierot. Wśród ludzi starszych są też osoby schorowane. Mieszkańcy otrzymują
codziennie 3 posiłki. Ponadto około 30
innych dzieci przychodzi na obiad, a raz
w tygodniu 35 rodzin korzysta z posiłku
i pobiera suchy prowiant dla rodziny na
cały tydzień. W każdą sobotę około 200
dzieci przychodzi na dodatkowe zajęcia
szkolne i w czasie tych zajęć korzysta
z obiadu.
	
Osierocone dzieci, ubogie dzieci,
starsze osoby, ubogie rodziny
42561,00 zł
2019

Budowa ośrodka podstawowej
opieki zdrowotnej oraz
pozyskanie i doskonalenie kadry
medycznej w miejscowości
Befasy
Afryka/Madagaskar/Befasy
14.08.2018 – 31.08.2019
	
Caritas Polska wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
realizuje projekt pt. „Chata Medyka” polegający na budowie ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej oraz zapewnieniu i doskonaleniu kadr medycznych
w miejscowości Befasy. Projekt ma na
celu poprawę kondycji zdrowotnej ludności mieszkającej na obszarze działania
misji Befasy oraz w okolicznych wioskach
i przysiółkach poprzez zapewnienie stałej i profesjonalnej opieki medycznej.
Realizacja projektu jest dwuetapowa.
Pierwsza faza to wybudowanie, wyposażenie i otwarcie przychodni składającej
się z sali porodowej, sali opieki krótkoterminowej, gabinetu konsultacyjnego
i magazynu, i jest praktycznie zakończona. Drugi etap będzie skupiony na
działaniach edukacyjnych, poprawie
jakości pracy ośrodka oraz wzmocnieniu kompetencji lokalnego personelu
dzięki pracy wolontariuszy-specjalistów
z Polski.
	
Pacjenci
78050,00 zł

Zakup wyposażenia do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Kibeho
Afryka/Rwanda/Kibeho
05.09.2018 – 31.10.2018
	
W ramach projektu zakupiono kserokopiarkę wraz z papierem, głośniki i mikrofony, laptop i dysk zewnętrzny oraz
papier brajlowski. Nowa kserokopiarka
była niezbędna ze względu na awarię dotychczasowej, a potrzebne są materiały
na zajęcia. Głośniki i mikrofony wykorzystywane są podczas spotkań szkolnych,
zebrań i akademii. Papier brajlowski służy niewidomym uczniom do sporządzania notatek i do prac domowych. Laptop
i dysk zewnętrzny przeznaczony jest do
przygotowywania i przechowywania dokumentów szkolnych i całego ośrodka.
	
Dzieci
21463,51 zł

Dofinansowanie budowy
przychodni zdrowia w Dimako
Afryka/Kamerun/Dimako
25.09.2018 – 31.12.2019
	
Centrum Zdrowia w Dimako prowadzone jest przez Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus. Projekt zakłada budowę ostatniego budynku należącego do
kompleksu. Budynek ma pełnić funkcję
przychodni zdrowia dostępnej dla chorych, kobiet w ciąży i dzieci. Każdego
dnia w Centrum Zdrowia przyjmowanych
jest około 50 chorych, natomiast dwa
razy w miesiącu odbywają się tam szczepienia, na których pojawia się nawet do
100 dzieci. Rocznie przyjmowanych jest
około 6000 pacjentów.
	
Pacjenci
34048,80 zł

Wsparcie Centrum
Samarytańskiego w Bukanga
Afryka/Tanzania/Bukanga
16.10.2018 – 17.01.2019
	
To projekt wolontariacki, którego głównym celem było wsparcie misjonarzy
w ich codziennej pracy, a także zorganizowanie lekcji obsługi komputera dla
aspirantek, które w przyszłości będą
stanowić kadrą pedagogiczną w Centrum Samarytańskim, oraz zajęć języka
angielskiego dla dzieci. W celu realizacji zadań przez wolontariuszkę Caritas
Polska przekazała pięć notebooków,
głośniki i projektor.
	
Misjonarze, aspirantki, dzieci
6855,90 zł

Pomoc żywnościowa dla
80 dzieci i 20 osób starszych
w Nkol-Avolo
Afryla/Kamerun/Nkol-Avolo
4.10.2018 – 30.10.2019
	
Caritas Polska już po raz drugi wspiera
roczny program dożywiania dzieci i osób
starszych zamieszkałych w wiosce Nkol-Avolo, osiedlach do niej przylegających
i internacie na terenie misji w Nkol-Avolo.
Pomocą objętych jest 80 dzieci i 20 osób
starszych. Projekt zakłada wyeliminowanie choroby głodowej, anemii i ran
na skórze wynikających z niedożywienia. Dzieci i seniorzy to dwie grupy społeczne, które w środowisku wiejskim są
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najbardziej narażone na brak żywności.
Sytuacja na wsi jest trudna, więc młodzi
wyjeżdżają do miast zostawiając dzieci
pod opieką dziadków.
	
80 dzieci i 20 osób starszych
12768,30 zł

Wsparcie miesięcznego wyjazdu
lekarza dentysty do Monasao
	Afryka/Republika Środkowoafrykańska/Monasao
9.11.2018 – 11.01.2019
	
C aritas Polska dofinansowała zakup
biletu lotniczego dla lekarza-dentysty.
Pani Martyna przebywała na misji katolickiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA) w Monasao.
Wioska Monasao jest zamieszkana głównie przez Pigmejów z plemienia Bayka,
oprócz nich osiedlili się także członkowie
plemienia Bantu. Pracowała w niewielkiej przychodni zdrowia i każdego dnia
przyjmowała pacjentów, którzy zgłaszali
się z problemami dotyczącymi zębów.
Podczas pobytu przebadała ponad 220
osób, z czego zdecydowaną większość
(ok. 95%) stanowili Pigmeje z Monasao,
ale także z okolicznych wiosek: Kanza,
Kunda Papaye, Ngingiri, Belemboké. Pacjentami byli zarówno dzieci, jak i dorośli.
Niestety poważnym problemem jest brak
higieny jamy ustnej wśród populacji Pigmejów. Nawet małe dzieci mają masywne
złogi kamienia nazębnego, co utrudnia
im funkcjonowanie w codziennym życiu – nie mogą prawidłowo się odżywiać
z powodu bólu związanego z ogromnym
stanem zapalnym dziąseł. Brak higieny
jamy ustnej sprzyja także rozwinięciu się
choroby przyzębia, co w konsekwencji
doprowadza do utraty zębów. Aby zapobiec tym ciężkim powikłaniom ważne
jest regularne czyszczenie zębów, co stało
się możliwe dzięki szczotkom i pastom,
które otrzymywał każdy pacjent, a także
profesjonalnej higienizacji jamy ustnej,
którą wykonywała pani Martyna.
	
Pacjenci
5000,00 zł

Wywiercenie studni głębinowej
dla szkoły
	Afrylka/Zambia/Lusaka
26.03.2019 – 30.06.2019
	
Caritas Polska dofinansowała budowę
studni głębinowej dla szkoły w dzielnicy Chawama, w Lusace, aby zapewnić
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bezpieczną i czystą wodę dla dzieci oraz
nauczycieli. Studnia była niezbędna, gdyż
woda odotychczas używana miała kolor
brązowy i nie nadawała się do spożycia.
Dzięki budowie studni zmniejszyło się
ryzyko zachorowania na cholerę, której
epidemie miały miejsce w niektórych częściach Lusaki, uniemożliwiając wczesne
otwarcie szkoły. Szkoła jest prowadzona
przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
Świętej Rodziny, które pracują w Lusace
od 1995 r. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszcza łącznie 650 uczniów. Są
to dzieci i młodzież z dzielnicy Chawama
i z pobliskich dzielnic. Chawama to jedna
z najuboższych i najbardziej przeludnionych dzielnic stolicy Zambii, gdzie siostry
prowadzą ponadto przedszkole, szkołę
gospodarstwa domowego dla dziewcząt
i kobiet, a także dom seniora dla osób
porzuconych przez rodzinę.
	
Dzieci i nauczyciele
37426,00 zł

partnerzy

wartość

	
Caritas Polska wspólnie z Fundacją Energa
przekazała fundusze na zakup lekarstw,
środków dezynfekcyjnych, końcówek
stomatologicznych i sprzętu endoskopowego dla przychodni dentystycznej.
Przychodnia stomatologiczna w Kabudze
powstała osiem lat temu, wyposażona jest
w dwa fotele dentystyczne, aparat rentgenowski i autoklaw do sterylizacji narzędzi.
Placówka prowadzona jest przez siostry
ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Pacjenci przybywają do przychodni z całego
kraju, a nawet z Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga, gdyż specjalistyczna opieka stomatologiczna w tej części
Afryki praktycznie nie istnieje. Potrzeby
są duże, a ubezpieczenie zdrowotne nie
refunduje opieki dentystycznej. Pacjenci
płacą symboliczne kwoty, jednak podwyższenie składek spowoduje, że wiele osób
będzie szukać pomocy na targowiskach,
gdzie znachorzy wyrywają zęby w bardzo
prymitywnych warunkach. Ponadto zakup
dobrego sprzętu endodontycznego bardzo ułatwi pracę, gdyż wielu pacjentów
potrzebuje takiego właśnie leczenia.

Zakup lekarstw dla ośrodka
zdrowia św. Michała Archanioła
w Nyakinamie

	
Pacjenci

	Afryka/Rwanda/Nyakinama

Dofinansowanie zakupu karetki
dla ośrodka zdrowia w Rutshuru

7.05.2019 – 25.11.2019
	
Projekt sfinansowany przez Caritas Polska
i Fundację Energa polega na zakupie niezbędnych lekarstw dla ośrodka zdrowia
w Nyakinamie. Ośrodek prowadzony jest
przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr od
Aniołów. Przychodnia zapewnia konsultacje ambulatoryjne, badania profilaktyczne
i szczepienia, prowadzony jest szpital (54
łóżka), porodówka, laboratorium, apteka
i centrum dożywiania. Ośrodek obejmuje
opieką prawie 34 tysiące osób zamieszkujących 51 wiosek, z których najodleglejsza
oddalona jest o dwie i pół godziny drogi
pieszo. Każdego dnia z ośrodka korzysta
ok. 100 pacjentów. Wsparcie jest bardzo
potrzebne, gdyż miesięczny koszt zakupu
leków i środków opatrunkowych jest bardzo wysoki, a tamtejszy Fundusz Zdrowia
płaci bardzo nieregularnie i nie pokrywa
wszystkich kosztów.
	
Pacjenci
21280,50 zł

21280,50 zł

	Afryka/Demokratyczna Republika
Konga/Rutshuru
24.05.2019 – 31.07.2019
	
Projekt dotyczy dofinansowania zakupu
karetki dla ośrodka zdrowia prowadzonego przy placówce misyjnej w Rutshuru.
Jest to samochód Toyota Land Cruiser
z napędem na cztery koła, dzięki czemu
nadaje się na błotniste i kamieniste drogi.
Dotychczasowa karetka jest w bardzo
złym stanie, była wielokrotnie naprawiana i w każdej chwili może się zatrzymać
w drodze do pacjentów czy do szpitala. Samochód jest wykorzystywany do
transportu ciężko chorych (zwłaszcza
na gruźlicę) i niepełnosprawnych dzieci
mieszkających w odległych wioskach,
przewożenia leków, szczepionek, materiałów medycznych, a także żywności.
	
Osoby chore, niepełnosprawne dzieci
25536,60 zł

Zakup lekarstw i materiałów
stomatologicznych dla
przychodni dentystycznej
w Kabudze

Zapewnienie środków
utrzymania jemeńskim
uchodźcom w Dżibuti

	Afryka/Rwanda/Kabuga

	Afryka/Bliski Wschód/Dżibuti

13.05.2019 – 31.01.2020

1.05.2019 – 31.12.2019
Raport Caritas

>>

działania Caritas za granicą | Afryka, Ameryka Południowa >>

	
W ramach projektu przewiduje się zakup
siedmiu łodzi dla uchodźców jemeńskich
przebywających w obozie Markazi w Dżibuti. Przekazane zostało też wsparcie
finansowe dla kobiet jemeńskich na rozwój działalności związanej ze sprzedażą
ryb i realizacją szkoleń w tym obszarze.
Projekt przyniesie bezpośrednie korzyści
95 beneficjentom – w tym 70 mężczyzn
i 25 kobiet. Skorzystają oni na rozwoju umiejętności biznesowych i wiedzy,
a także otrzymają sprzęt rybacki.
	
Jemeńscy uchodźcy
224556,00 zł

22.12.2017 – 05.04.2018
	
W Wenezueli panuje obecnie ogromna
bieda. Najbardziej dotkliwy jest brak jedzenia, a szczególnie mleka dla dzieci.
Wiele osób jest niedożywionych. Mieszkańcy diecezji Margarita są zmuszeni
szukać żywności po śmietnikach. Fundusze z Caritas Polska zostały przeznaczone na zakup żywności dla dzieci z sierocińca, schroniska i poprawczaka oraz
do jadłodajni prowadzonych przy parafii.
Dzięki projektowi we wszystkich ośrodkach dzieci i młodzież miała zapewniony
gorący posiłek mięsny przez pięć dni
w tygodniu. Wiele osób zaangażowało
się jako wolontariusze w przygotowanie
i wydawanie posiłków.
	
Dzieci

ameryka
Południowa
Zakup domu i dostosowanie do
obsługi osób potrzebujących
	Ameryka Południowa/Wenezuela/Punto Fijo
23.11.2017 – 30.11.2018
	
Pierwszym etapem projektu był zakup
budynku, który znajduje się w centrum
miasta. Następnie wyremontowano pomieszczenia. Na parterze powstały kuchnia i jadalnia. Ta część nosi imię Matki
Teresy z Kalkuty. Na piętrze powstały
cztery gabinety lekarskie. Ponadto wymieniono dach, doprowadzono wodę,
elektryczność i kanalizację, a także zakupiono niezbędne wyposażenie (klimatyzatory, lodówkę, zamrażarkę i stół ze
stali nierdzewnej do przygotowywania
posiłków). Beneficjentami projektu są
osoby potrzebujące. Każdego dnia ok.
400 osób ma zapewniony posiłek. Ponadto każdego miesiąca ok. 300 osób
korzysta z opieki medycznej. Dom mieści
się w centrum, dzięki czemu możliwa jest
wydajniejsza i większa pomoc dla osób
potrzebujących.
	
Osoby potrzebujące
43899,00 zł

Zakup żywności dla dzieci
w sierocińcu, schronisku
i poprawczaku oraz dla kuchni
parafialnych
	Ameryka Południowa/Wenezuela/
Pampatar Isla de Margarita
2019

13169,70 zł

Budowa kuchni Caritas
i przystosowanie zaplecza do
spotkań duszpasterskich
	Ameryka Południowa/Ekwador/prowincja Manabi/Boyacá
12.02.2018 – 30.11.2018
	
Celem projektu była budowa kuchni i jadalni
Caritas oraz przystosowanie zaplecza do
spotkań duszpasterskich. Parafia ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi w 2016 r.
W ramach projektu przygotowano zaplecze, otynkowano pomieszczenia, założono
drzwi, przystosowano do użytku zaplecze sanitarne i pomieszczenie biurowe.
Wybudowana kuchnia Caritas ma nieco
większe wymiary niż pierwotnie zakładano, co umożliwiło zainstalowanie dwóch
równoległych kuchenek z miejscem na
lodówkę. Dzięki temu kuchnia jest bardzo
funkcjonalna z przestrzenią dostosowaną
do potrzeb. W końcowej fazie wybudowano
konstrukcję metalową wraz z zadaszeniem
nad kuchnią i podwórkiem. Umożliwia to
swobodne usytuowanie prawie 80 osób
przy stołach w czasie spotkań z okazji wydarzeń w parafii. Jest to skuteczna ochrona
przed słońcem w porze letniej i deszczem
w porze zimowej.
	
Dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, chorzy
43924,00 zł

Wyposażenie kuchni i chłodni
	Ameryka Południowa/Argentyna/Treinta de Agosto

	
Caritas Polska przekazała środki na zakup
lodówki z zamrażarką, krajalnicy i maszyny
do mycia podłóg. Sprzęt służy obecnie młodzieży niepełnosprawnej, biorącej udział
w programie „Manos a la Masa” (Ręce do
ciasta) polegającym na prowadzeniu małej
kawiarni na dworcu autobusowym. Projekt
ten jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia
niepełnosprawnych kończących szkołę.
Jest to swoista terapia przez pracę. Piętnaście osób niepełnosprawnych uczestniczyło
w kursie gotowania i wypieku pizzy, a rodzice uczestników projektu wyremontowali
lokal przekazany przez miasto, w którym
powstała kawiarnia. Pomysł uruchomienia własnej kawiarni zrodził się podczas
turnusów rehabilitacyjnych, kiedy młodzi
zorganizowali kiermasz sprzedając wypieki,
a następnie pomagali w kuchni i byli kelnerami.
	
Niepełnosprawna młodzież
5000,00 zł

Wykończenie i wyposażenie
miniośrodka 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
	
Dzięki środkom otrzymanym z Caritas
Polska i od innych darczyńców wybudowano miniośrodek zdrowia wraz z salami
noclegowymi oraz stołówką parafialną
i doprowadzono do stanu surowego.
Obiekt jest dwupiętrowy, część dolna to
gabinet lekarski, sala zabiegowa, apteka-recepcja oraz kaplica, natomiast pierwsze piętro to kuchnia wraz ze stołówką
oraz sale-pokoje noclegowe. Docelowo
oobiekt będą obsługiwać siostry ze Zgromadzenia Soeurs Charite de Namur pochodzące z Konga Demokratycznego.
Ośrodek zdrowia będzie wielką pomocą
dla ubogich mieszkańców, których nie
stać na korzystanie z prywatnych placówek. Sale noclegowe przeznaczone
będą dla osób przybywających z daleka,
które korzystają z ośrodka (zwłaszcza
podczas pory deszczowej). Na stołówce
prowadzone będzie dożywianie osób
ubogich, dzieci i młodzieży uczestniczących w kursach, warsztatach edukacyjnych oraz obozach rekolekcyjnych.
	
Osoby w różnym wieku
37703,00 zł

13.02.2018 – 01.06.2018
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Dofinansowanie do obiadów dla
90 osób
	Ameryka Południowa/Ekwador/prowincja Manabi/Calceta
1.04.2018 – 31.03.2019
	
Projekt dotyczył dofinansowania do
obiadów dla 90 osób, dzieci i starszych,
wydawanych przez Caritas Calceta.
Obiady przygotowywane były każdego
dnia przez wolontariuszy i wydawane
w jadłodajni Caritas. Natomiast posiłki
dla najbardziej potrzebujących, którzy
mieszkają w oddalonych miejscach, dowożone były rikszą. Obiady dla najbardziej potrzebujących wydawane są od
5 lat, czyli od momentu wybudowania
jadłodajni. Produkty na przygotowanie
obiadów zbierane są od parafian, ale
mimo ofiarności ludzi pomoc jest coraz
mniejsza. Bardzo często brakuje produktów. Pieniądze na ich zakup zdobywają
sami współtworzący Caritas parafialną,
a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
podczas mszy zbierana jest dodatkowo
składka na działalność Caritas.
	
Ubodzy, 90 osób
56931,53 zł

Dofinansowanie do budowy
dachu nad trzema aulami
i salonem przeznaczonymi
na działania społeczne
i charytatywne
	Ameryka Południowa/Ekwador/prowincja Manabi/Calceta
1.04.2018 – 31.05.2018
	
W ramach projektu powstał dach nad
trzema aulami i salonem. Środki pieniężne otrzymane od Caritas Polska zostały
wykorzystane do zakupu materiałów budowlanych. Projekt w swoim założeniu
miał pomóc dzieciom, młodzieży, osobom
starszym, osobom niepełnosprawnym,
ich rodzicom i grupom parafialnym. Od
połowy kwietnia rozpoczął się rok katechetyczny i na katechezę zapisało się
około 2800 dzieci oraz młodzieży. Każdego dnia w tygodniu, również w każdą
niedzielę, prowadzona jest katecheza dla
nich. Rodzice dzieci przystępujących do
pierwszej komunii i bierzmowania mają
katechezę cotygodniową. W wybudowanych salach i salonie spotykają się także
grupy parafialne, w tym Caritas oraz niepełnosprawni.
	
Osoby w różnym wieku
73897,88 zł
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Zapewnienie pomocy doraźnej
40 rodzinom z parafii Santa
Maria Bernarda w Chone,
w prowincji Manabi
	Ameryka Południowa/Ekwador/prowincja Manabi/Chone
1.04.2018 – 31.05.2019
	
Projekt dotyczył zapewnienia pomocy
doraźnej 40 rodzinom z parafii w postaci
żywności, łóżek, materacy, wózków inwalidzkich i materiałów opatrunkowych. Pomoc przeznaczona była dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Były to osoby,
którym pomimo różnego rodzaju pomocy,
nie udało się powrócić do normalności po
trzęsieniu ziemi, zarówno pod względem
materialnym, jak i psychicznym. Dzięki
wsparciu rodzinom zabezpieczono podstawowe potrzeby, które umożliwiają ich
właściwe funkcjonowanie, a z czasem
wzrośnie ich stabilność finansowa.
	
4 0 ubogich rodzin
37703,00 zł

Budowa Centrum Caritas
	Ameryka Południowa/Ekwador/prowincja Manabi/Sucre
29.03.2018 – 28.02.2019
	
C aritas Polska przekazała środki na
budowę Centrum Caritas. Dzięki funduszom udało się postawić strukturę.
Konieczne są dalsze prace, gdyż jest to
właściwie „szkielet” budynku, jednak
ta część była najbardziej pracochłonna
i kosztowna. Projekt Centrum Caritas jest
skierowany przede wszystkim do osób
starszych, które do tej pory korzystają
z istniejącej kuchni Caritas. Grupa ta liczy
od 30 do 50 osób. Liczba nie jest stała,
jednego dnia przychodzi niewiele osób,
a kolejnego pojawiają się tłumnie. Ma to
związek ze stanem zdrowia, pogodą i różnymi innymi względami. Wybudowanie
Centrum pozwoli rozszerzyć działalność
o rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie.
Do tej pory kuchnia działa wyłącznie dla
osób w podeszłym wieku. W Centrum
organizowane będą też różnego rodzaju
kursy dla osób ze słabym wykształceniem lub bezrobotnych, aby podnieść
ich kwalifikacje i zwiększyć możliwość
w znalezieniu pracy.
	
Ubodzy, chodzy, osoby starsze
49013,90 zł
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„Kubek mleka” – dożywianie
ubogich dzieci
	Ameryka Południowa/Argentyna/Misiones/Puerto Libertad
6.07.2018 – 31.08.2019
	
W ramach projektu Caritas Polska dofinansowuje akcję charytatywną „Kubek
mleka”, czyli dożywianie ubogich dzieci w pięciu miejscach parafii w Puerto
Libertad. Akcja prowadzona jest przez
parafię od wielu lat. Dzieci wracające ze
szkoły dostają posiłek od poniedziałku
do piątku. Czasami jest to ich jedyny posiłek w ciągu dnia. Każdorazowo z pomocy korzysta ok. 100 dzieci, a czasem jest
ich o wiele więcej. Większość rodzin jest
bardzo uboga, jest wiele głodujących
dzieci, dlatego parafia pragnie otworzyć
więcej takich punktów dożywiania.
	
Dzieci
37703,00 zł

Dofinansowanie budowy
laboratorium klinicznego
w Canoa
	Ameryka Południowa/Ekwador/Canoa
18.06.2019 – 30.09.2019
	
Caritas Polska dofinansowała budowę
laboratorium klinicznego w Canoa na
terenie po trzęsieniu ziemi, jakie miało
miejsce w 2016 r. Laboratorium posiadać
będzie dwa gabinety lekarskie i będzie
świadczyć opiekę zdrowotną integracyjną z leczeniem zapobiegawczym dla
osób poszkodowanych podczas ostatnich trzęsień ziemi. Opieką otoczone
będą zwłaszcza rodziny, które straciły
wszystko i nie mają żadnych środków do
życia, jak również te, które nie straciły
wszystkiego, ale żyją w lęku, zagrożone
są epidemią i różnego rodzaju infekcjami.
Wszyscy mieszkańcy terenu, gdzie doszło
do trzęsienia ziemi, potrzebują pomocy
i podstawowych badań klinicznych oraz
badań zapobiegawczych.
	
Dzieci, młodzież, osoby w podeszłym
wieku
37426,00 zł

Dofinansowanie zakupu ubrań
i środków higienicznych dla
potrzebujących
	Ameryka Południowa/Wenezuela
15.06.2019 – 31.12.2019
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Projekt skierowany jest do dzieci, których
rodziny znajdują się w bardzo ciężkiej
sytuacji materialnej. W ramach projektu
40 dzieci zostanie zaopatrzonych w buty,
podstawowe ubrania, mydło, pastę do
zębów i witaminę C.
	
Dzieci z rodzin najuboższych i wielodzietnych
10640,25 zł

Dofinansowanie zakupu
żywności i lekarstw
	Ameryka Południowa/Wenezuela
19.02.2019 – 30.06.2019
	
Projekt realizowany jest w Wenezueli, którą w ostatnich latach dotknął
ogromny kryzys ekonomiczny. Zasięg
terytorialny projektu obejmuje obszar
działalności parafii La Asuncion de la
Santisma Virgen de Maria, w tym 500-tysięczne miasto Guarenas znajdujące się
20 km od Caracas i okoliczne tereny. Od
dawna na te terytoria ludność przybywała za pracą, niestety jednak w ostatnich
latach zamknięto mnóstwo przedsiębiorstw. Pomocą zostali objęci parafianie
cierpiący z powodu głodu i braku podstawowych leków. W ramach projektu
dokonuje się zakupu żywność i leków.
Posiłki dla potrzebujących są wydawane
2-3 razy w tygodniu. Przygotowuje się
także paczki żywnościowe, w których
znajduje się ryż, groch, mąka, makaron,
mleko itp., w zależności od zaopatrzenia
znajdującego się w sklepach.
	
Uboga społeczność lokalna
42561,00 zł

Tornister pełen uśmiechów
	Ameryka Południowa/Ekwador/Palanda
1.10.2018 – 30.11.2018
	
C aritas Polska dofinansowała zakup
plecaków i przyborów szkolnych dla
dzieci zamieszkałych w 18 wioskach
w parafii Palanda, które są uczestnikami
projektu „Tornister pełen uśmiechów”.
Beneficjentami projektu było 250 dzieci
(w wieku od 4 do 12 lat) z ubogich i wielodzietnych rodzin, których nie stać na
pokrycie kosztów związanych z zakupem przyborów szkolnych. W Ekwadorze
większość rodzin utrzymuje się z pracy
na roli, z której dochody wystarczają
jedynie na podstawowe wydatki – jedzenie, wodę i prąd. Wiele rodzin nie
jest w stanie wysłać dzieci do szkoły ze
względu na ubóstwo i brak możliwości
zakupienia obowiązkowego mundurka
2019

i przyborów. Partnerem jest parafia pw.
Świętego Jana Chrzciciela w Palanda.
	
Dzieci z rodzin najuboższych
18713,00 zł

Wyposażenie świetlicy
środowiskowej w Oruro
	Ameryka Południowa/Boliwia/Oruro

1.09.2018 – 01.05.2019
	
Projekt dotyczy sfinansowania zakupu
wyprawek szkolnych dla 67 dzieci z wioski Ivirgarzama. Dzieci pozostają pod
opieką sióstr ze Zgromadzenia Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim. Pochodzą one w większości z rodzin wielodzietnych, rozbitych i ubogich.
	
67 dzieci z rodzin najuboższych
9749,47 zł

1.09.2018 – 31.08.2019
	
Miejscem realizacji projektu jest Centrum
Pastoralne im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w którym ma zostać otwarta
świetlica środowiskowa. Świetlica będzie
miała za zadanie zapewniać kompleksową opiekę nad dziećmi i młodzieżą.
Będzie oferować bezpieczną przestrzeń
do nauki i zabawy. Pomieszczenie składa
się z sali dziennej, łazienki, sali do nauki.
Caritas Polska przeznaczyła kwotę 9 585
tysięcy dolarów na wyposażenie.
	
Dzieci z rodzin najuboższych
35872,82 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu
AGD i RTV dla parafii św. Róży
z Limy w Treinta
	Ameryka Południowa/Argentyna/Treinta de Agosto
1.03.2019 – 01.06.2019
	
Caritas Polska wsparła działania polskiego misjonarza posługującego w parafii
św. Róży z Limy w miejscowości Treinta de Agosto w prowincji Buenos Aires
w Argentynie. Dzięki przekazanym funduszom misjonarz mógł zakupić sprzęt
niezbędny do realizacji projektu dla
osób niepełnosprawnych. Caritas Polska przekazała środki na zakup lodówki
z zamrażarką, krajalnicy i maszyny do
mycia podłóg. Sprzęt posłuży młodzieży niepełnosprawnej, biorącej udział
w programie „Manos a la Masa” (Ręce
do ciasta) polegającym na prowadzeniu
małej kawiarni na dworcu autobusowym.
Projekt ten jest odpowiedzią na potrzebę
wsparcia niepełnosprawnych kończących szkołę.
	
Młodzież niepełnosprawna
5000,00 zł

azja
Zapewnienie schronienia
miejskim uchodźcom syryjskim
i najuboższym Jordańczykom
w czterech prowincjach Jordanii
– Moduł I
	Azja/Jordania/Bliski Wschód
1.09.2019 – 31.12.2019
	
Projekt ma na celu poprawę warunków
życia uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków poprzez przekazanie
comiesięcznych grantów finansowych
dla miejskich uchodźców z Syrii oraz
ubogich Jordańczyków wynajmujących
mieszkania. Projekt zwiększa stabilność
mieszkaniową w miejscach objętych
projektem, zdolności adaptacyjne beneficjentów i umiejętności radzenia sobie
z problemami. Objęte programem rodziny
otrzymają karty bankomatowe, na które
przez cztery miesiące będą przelewane
środki. Na początku programu, wszyscy
beneficjenci zostaną przeszkoleni z korzystania z bankomatów, gdyż dla wielu
z nich będzie to pierwsze zetknięcie z tą
formą pomocy. Ponadto będą uczestniczyć w sesji informacyjnej na temat
zarządzania domowym budżetem.
	
118 gospodarstw domowych uchodźców z Syrii i najuboższych Jordańczyków
(proporcje 70% Syryjczyków i 30% Jordańczyków). Średnia wielkość gospodarstwa domowego to 5 osób. Zakładana
łączna liczba beneficjentów to 590 osób.
500 000,00 zł
	Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy humanitarnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zakup artykułów szkolnych
	Ameryka Południowa/Boliwia/Ivirgarzama
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Wsparcie uchodźców syryjskich
i najuboższych Jordańczyków
w zakresie schronienia – Moduł II
	Azja/Jordania/Bliski Wschód
1.01.2018 – 31.12.2018
	
Celem projektu była poprawa warunków
życia uchodźców z Syrii i najuboższych
Jordańczyków poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkaniowego,
wzmocnienie ich zdolności adaptacji
i radzenia sobie z trudnościami. Cel został osiągnięty przez wsparcie kosztów
wynajmu mieszkania, co pozwoliło na
pokonanie życiowych trudności. Projekt
skierowany był do szczególnie wrażliwych uchodźców z Syrii oraz najuboższych Jordańczyków.
	
332 gospodarstwa domowe uchodźców
z Syrii i najuboższych Jordańczyków
(proporcje 70% Syryjczyków i 30% Jordańczyków). Średnia wielkość gospodarstwa domowego to 5 osób. Zakładana
łączna liczba beneficjentów to 1660 osób
w 6 miastach: Amman, Mafraq, Irbid,
Zarqa, Salt, Fuhais.
2 320 305,91 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
programu polskiej współpracy humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wsparcie uchodźców syryjskich
i najuboższych Jordańczyków
w zakresie schronienia – Moduł I
	Azja/Jordania/Bliski Wschód
1.08.2017 – 31.12.2017
	
Celem projektu była poprawa warunków
życia uchodźców z Syrii i najuboższych
Jordańczyków poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkaniowego,
wzmocnienie ich zdolności adaptacji
i radzenia sobie z trudnościami. Cel został osiągnięty przez wsparcie kosztów
wynajmu mieszkania, co pozwoliło na
pokonanie życiowych trudności. Projekt
skierowany był do szczególnie wrażliwych uchodźców z Syrii oraz najuboższych Jordańczyków.
	
372 gospodarstwa domowe uchodźców
z Syrii i najuboższych Jordańczyków
(proporcja 70% Syryjczycy/30% Jordańczycy). Średnia wielkość gospodarstwa
domowego to 5 osób. Łączna liczba beneficjentów 2156 osób w 6 miastach: Amman, Mafraq, Irbid, Zarqa, Salt, Fuhais.
1 547 075,65 zł
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	Projekt współfinansowany w ramach
programu polskiej współpracy humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaspokojenie pilnych potrzeb
uchodźców syryjskich i ubogich
Jordańczyków w zakresie
schronienia – Moduł II
	Azja/Jordania/Bliski Wschód
1.01.2017 – 31.12.2017
	
Celem projektu była poprawa warunków
życia uchodźców z Syrii i najuboższych
Jordańczyków poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkaniowego,
wzmocnienie ich zdolności adaptacji
i radzenia sobie z trudnościami. Cel został osiągnięty przez wsparcie kosztów
wynajmu mieszkania, co pozwoliło na
pokonanie życiowych trudności. Projekt
skierowany był do szczególnie wrażliwych uchodźców z Syrii oraz najuboższych Jordańczyków.
	
2 54 gospodarstw domowych uchodźców z Syrii i najuboższych Jordańczyków (proporcje 70% Syryjczyków i 30%
Jordańczyków). Średnia wielkość gospodarstwa domowego to 5 osób. Zakładana łączna liczba beneficjentów to
1270 osób.
1 562 715,29 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
programu polskiej współpracy humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Centra opieki dziennej dla dzieci
migrantów w Izraelu
	Azja/Izrael/Bliski Wschód
01.03.2019 – 28.02.2020
	
projektu jest zapewnienie bezpiecznych
warunków rozwoju dzieci migrantów
i osób poszukujących azylu w Izraelu
w centrach opieki dziennej w czasie nieobecności rodziców. W ramach działań
sfinansowana zostanie działalność centrów opieki w Tel Avivie przez okres 12
miesięcy, w tym wypłacenie wynagrodzeń pracownikom, zakup materiałów
edukacyjnych, wynajem lokali, ubezpieczenie lokali i opłaty za wodę i prąd.

partnerzy

wartość

Wsparcie integracji społecznej
osób niepełnosprawnych
w regionie Betlejem
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód
1.05.2017 – 31.12.2018
	
Projekt realizowany jest przy współpracy
Caritas Polska (CP) oraz Caritas Jerozolima (CJ). Ma na celu objęcie wsparciem
grupy defaworyzowanej i marginalizowanej, jaką w Autonomii Palestyńskiej
stanowią osoby niepełnosprawne.
W projekcie zawartych będzie dziewięć
działań umieszczonych w trzech blokach
tematycznych: aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych i zwiększenie
ich obecności na rynku pracy, poprawa jakości usług rehabilitacyjnych dla
osób niepełnosprawnych i wzrost kompetencji pielęgnacyjnych ich rodzin oraz
zmiana mentalności w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie palestyńskim. W pierwszym
roku działania zostały skierowane na
uruchomienie mikroprzedsiębiorstw
prowadzonych przez osoby niepełnosprawne oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych lub pozarządowych. Postępy
zawodowe obu grup będą kontrolowane
przez odpowiednich opiekunów zawodowych. Drugi blok tematyczny obejmuje
nabycie przez rodziny dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej odpowiedniej wiedzy
i umiejętności pozwalających na opiekę
rehabilitacyjno-pielęgnacyjną w warunkach domowych. Wszystko pod czujnym
okiem fizjoterapeuty oraz pracownika
socjalnego. Ostatni blok działań ma na
celu podniesienie świadomości i wiedzy
o tej grupie społecznej oraz wpłynięcie
na zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.
Działania integracyjne obu środowisk
będą stanowiły szansę na przełamanie
barier i zmniejszenie zagrożenia ich całkowitego wykluczenia społecznego.
	
Osoby z niepełnosprawnością umysłową
lub fizyczną – zarówno dzieci korzystające z zajęć terapeutycznych i muzycznych
jak i dorośli uczestniczący w kursach
zawodowych i zatrudnionych w instytucjach.
2 197 250,00 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP.

	
Dzieci migrantów i uchodźców w Tel
Awiwie
187130,00 zł

Raport Caritas
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Zakup maszyn do szycia oraz
sprzętu dodatkowego do Domu
Pokoju w Betlejem
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód
11.06.2018 – 31.12.2018
	
Projekt dotyczy zakupu maszyn do szycia
oraz sprzętu dodatkowego do sierocińca
– Domu Pokoju w Betlejem. W ramach
projektu w Domu Pokoju powstał mały warsztat, w którym wykonywane są
prace hafciarskie – torebki na różańce,
pokrowce, obrusy, bielizna kościelna itp.
Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na funkcjonowanie ośrodka.
	
Na etapie początkowym projektu na
maszynie będzie pracować co najmniej
jedna wyszkolona osoba oraz wychowankowie Domu Pokoju. Docelowo działalność ma być poszerzona.
23408,00 zł

Dofinansowanie podróży
wychowanków Domu Pokoju
w Betlejem do Polski
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód
21.05.2018 – 30.06.2018
	
Projekt dotyczy sfinansowania podróży
do Polski dla pracowniczki i wychowanków Domu Pokoju w Betlejem.
	
Ł ącznie podróż obejmuje 8 osób (1
pracowniczka Domu Pokoju oraz 7
podopiecznych). Bilety zakupione są
po atrakcyjnej cenie. Pobyt na miejscu
został zapewniony z innych środków
partnera.
6233,46 zł

Zakup paneli słonecznych do
Domu Pokoju w Betlejem
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód
29.03.2019 – 31.12.2019
	
Dom Pokoju w Betlejem to sierociniec
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
św. Elżbiety z Prowincji Poznańskiej. Sierociniec ukierunkowany jest na pomoc
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom
i lokalnej ludności. Przebywa tam około
30 wychowanków w wieku od 4 do 16
roku życia. Caritas Polska przekazała
sierocińcowi środki w wysokości 56 tysięcy złotych na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na terenie sierocińca

2019

„Home of Peace” w Betlejem, dzięki czemu placówka uniezależni się od drożejących dostaw prądu. Trwałość instalacji
szacuje się na minimum 20 lat.
	
Wychowankowie Domu Pokoju w Betlejem, którzy dzięki stabilności finansowej
domu mogą korzystać z lepszej opieki
wychowawczej i edukacyjnej.
56000,00 zł

Wyposażenie sali porodowej
szpitala w Beit Sahour
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód
25.02.2019 – 31.12.2019
	
Szpital Beit Sahour przyjmuje pacjentów
z terenu Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala, 32 wsi i społeczności zamieszkujące
3 obozy uchodźcze (populacja 50 000
ludzi). Aż 65% pacjentów korzystających
z usług medycznych szpitala to kobiety,
w tym wiele wywodzących się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest zakup i montaż potrzebnego sprzętu dla sali porodowej
szpitala w Beit Sahour. Caritas Polska
dofinansowała projekt kwotą 55 000
USD.
	
Pacjentki z terenu Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala.
205843,00 zł

Opieka zdrowotna w Strefie
Gazy
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód
1.10.2018 – 20.03.2019
	
Projekt został zrealizowany przez Caritas
Jerozolima w ramach Emergency Appeal. Dotyczy zapewnienia dostępu do
służby zdrowia, dostępu do darmowych
lekarstw oraz do edukacji medycznej.
Pomoc jest udzielana poprzez mobilne
zespoły medyczne Caritas Jerozolima
na terenie Strefy Gazy.
	
Poszkodowani w ramach konfliktu zbrojnego na terenie Strefy Gazy z terenów
oddalonych od placówek medycznych.
26000,00 zł

Opieka zdrowotna
w Strefie Gazy
	Azja/Palestyna/Bliski Wschód

1.04.2019 – 30.09.2019
	
Projekt jest kontynuacją Emergency Appeal wystosowanego przez Caritas Jerozolima, dotyczy zapewnienia dostępu do
służby zdrowia, dostępu do darmowych
lekarstw oraz do edukacji medycznej.
Pomoc jest udzielana poprzez mobilne
zespoły medyczne Caritas Jerozolima
na terenie Strefy Gazy.
	
Poszkodowani w ramach konfliktu zbrojnego na terenie Strefy Gazy z terenów
oddalonych od placówek medycznych.
42561,00 zł

Program „Rodzina Rodzinie”
dla Syrii
	Azja/Syria/Bliski Wschód
	
1.10.2016 – 31.12.2019, promesa przedłużenia
	
Program „Rodzina Rodzinie” powstał
w październiku 2016 w odpowiedzi na
dramatyczną sytuację mieszkańców
Aleppo. W pomoc zaangażowały się polskie rodziny, parafie, wspólnoty, szkoły i
przedsiębiorstwa. Do maja 2019 ponad
20 tysięcy darczyńców przekazało ponad 45 milionów złotych dla 8700 rodzin
syryjskich w Aleppo i Libanie. Z uwagi
na trudną sytuację również w krajach
ościennych, decyzją dyrekcji Caritas,
program zostanie rozszerzony tak, aby
pomoc dotarła również do potrzebujących w Jordanii i Palestynie. Program
będący początkowo odpowiedzią na dramatyczną sytuację mieszkańców Aleppo
stał się stałą akcją Caritas Polska, która
w przyszłości może być kontynuowana w innych krajach świata, nawet po
zakończeniu konfliktu w Syrii. Więcej
informacji o projekcie na stronie: www.
rodzinarodzinie.caritas.pl
	
8700 rodzin w Aleppo, do których pomoc
dociera poprzez lokalne parafie.
47000000,00 zł

Wsparcie mikroprzedsiębiorców
w Syrii
	Azja/Syria/Bliski Wschód
	
1.03.2018 – 31.12.2019, promesa przedłużenia
	
W marcu 2018 roku Caritas Polska uruchomiła pierwszy program o charakterze
rozwojowym. Przez półtora roku ponad
300 osób uzyskało środki niezbędne na
zakup najbardziej potrzebnych sprzętów
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i materiałów do prowadzenia własnej
działalności. Dzięki środkom finansowym Caritas Polska w Aleppo otwarto
m.in. nowe zakłady krawieckie, sklepy
spożywcze, małe restauracje uliczne
i warsztaty rzemieślnicze, a na ulice wyjechały kolejne taksówki. Na początku
projektu beneficjenci ukończyli obowiązkowe szkolenie na temat podstawowych
aspektów działalności przedsiębiorstwa.
Projekt jest kontynuowany, około 600
wniosków czeka na dofinansowanie.
	
Lokalni przedsiębiorcy z Aleppo nieposiadający środków na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.
3351869,20 zł

Działalność ośrodka Hope
Center w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
15.01.2018 – 31.12.2019
	
Od 2018 roku Caritas wspiera funkcjonowanie Hope Center – nowego ośrodka
z siedzibą w Aleppo, który monitoruje
pomoc. Dzięki projektowi zatrudniono 18
osób zajmujących się na co dzień koordynacją i monitoringiem naszych działań
w Syrii. Ośrodek stanowi wsparcie dla
Caritas Polska w kontakcie z potrzebującymi, z kościołami i organizacjami,
prowadzi dokumentację, w tym raporty
z dystrybucji środków, przekazuje materiały dotyczące projektów, dzięki czemu
mamy wiedzę, do kogo dotarła pomoc i
kto jej najbardziej potrzebuje. Ośrodek
gwarantuje bezpośredni kontakt i pomoc
na miejscu.
1032128,50 zł

„Szkoła szkole”, polskie szkoły
dzieciom w Syrii
	Azja/Syria/Bliski Wschód
1.10.2018 – 30.06.2020
	
W ramach pilotażowej edycji programu
„Szkoła Szkole” w roku akademickim
2018/2019 została nawiązana współpraca między Zespołem Szkół Katolickich
im. św. Kazimierza w Gdańsku a szkołą
ormiańsko-prawosławną w Aleppo. Dzięki przelanym środkom o wartości ponad
25 tysięcy złotych placówka w Aleppo
zorganizowała liczne aktywności edukacyjne i rozrywkowe dla uczniów, w tym
bal karnawałowy i wielkanocny dzień
sportu. Od nowego roku akademickiego
planowane jest rozszerzenie projektu na
większą liczbę szkół polskich i syryjskich.
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Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.szkolaszkole.caritas.pl
	
W roku 2019/2020 w programie weźmie
udział 5 szkół w Aleppo.
75000,00 zł

Dystrybucja odzieży dla
potrzebujących mieszkańców
w 4 prowincjach w Syrii
	Azja/Syria/Bliski Wschód
17.10.2018 – 31.12.2018
	
Projekt został zrealizowany w 4 prowincjach na terenie Syrii. W miastach
Damaszek, Homs, Hasaka i al-Souwidaa
odbyła się dystrybucja odzieży letniej
oraz bielizny dla 40 000 beneficjentów
(po 10 000 w każdej lokalizacji). Każdy
z beneficjentów otrzyma kilka sztuk
odzieży o łącznej wartości 42,3 złotych.
Przygotowane zostały 3 rodzaje zestawów podzielone na męskie i damskie
oraz rozmiary od XS do XL (5 rozmiarów).
Do każdego miejsca dystrybucji zostanie
wysłane 10 000 zestawów podzielonych
według wyżej wymienionych kryteriów.
	
4 0 000 osób z 4 prowincji Syrii
1898400,00 zł
	dofinansowanie z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów

Kompleksowa pomoc
najbardziej potrzebującym
rodzinom w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
29.10.2018 – 31.12.2018
	
Realizacja zadania ma na celu kompleksowe wparcie dla najuboższych rodzin
w Aleppo w zakresie zakupu oleju opałowego, odzieży zimowej dla dzieci oraz
artykułów potrzebnych w opiece nad
dziećmi w wieku 0-3 lat. Przewiduje się
zakup 400 litrów oleju opałowego na
rodzinę dla 650 rodzin. Olej wykorzystywany jest do ogrzewania mieszkań
w okresie zimowym. Ponadto pomoc
obejmuje zakup odzieży zimowej dla 900
dzieci pochodzących z ubogich rodzin
w Aleppo. Z myślą o rodzinach, w których
wychowują się dzieci w wieku 0-3 lat, zakupione zostanie mleko modyfikowane
oraz akcesoria pielęgnacyjne dla dzieci.
	
650 ubogich rodzin z Aleppo, 900 dzieci
w wieku 3-15 lat, 90 dzieci w wieku 0-3 lat.
710830,00 zł

partnerzy

wartość

	dofinansowanie z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

Dofinansowanie remontu szkoły
al-Kalima w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
1.03.2019 – 31.12.2019
	
Gruntowny remont szkoły al-Kalima jest
sfinansowany między innymi ze środków
zebranych w ramach XXV. edycji akcji
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, której symbolem jest świeca Caritas. W marcu 2019 roku rozpoczął się gruntowny remont budynku szkoły. W pierwszej fazie
dokonano oczyszczenia szkoły z gruzu,
umocniono konstrukcję ścian, dokonano napraw instalacji hydraulicznych
i elektrycznych. W dalszej fazie zostanie
zakupione wyposażenie, m.in. tablice
i ławki. Aby szkoła nie utraciła państwowej licencji na prowadzenie placówki
oświatowej, budynek musi być gotowy
do przyjęcia uczniów we wrześniu 2019
roku.
374260,00 zł

Dofinansowanie remontu szkoły
ormiańsko-prawosławnej Karen
Jeppe w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
1.03.2019 – 31.12.2019
	
W ramach projektu Caritas Polska
przekazała środki celem wyposażenia
ormiańskiego liceum im. Karen Jeppe.
Wyposażone zostaną laboratoria chemiczne i przyrodnicze. Szkoła została
dotkliwie zniszczona w trakcie działań
wojennych w Aleppo w latach 2012-2016.
76000,00 zł

Dofinansowanie letnich
zajęć edukacyjnych dla dzieci
w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
20.06.2019 – 15.09.2019
	
Projekt polega na przeprowadzeniu aktywności edukacyjny dla dzieci w wieku
5-12 lat w Aleppo w trakcie miesięcy wakacyjnych. Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
Zajęcia będą odbywać się we wschodnim
Aleppo, w dwóch dzielnicach miasta,
zniszczonych w trakcie wojny. W ramach
projektu zostaną zakupione artykuły
Raport Caritas
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edukacyjne, materiały papiernicze,
a także poczęstunki, plecaki i mundurki
dla dzieci.
	
Beneficjentami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z Aleppo mające trudności w nauce
z powodu przerwania edukacji w czasie
wojny.
80000,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.

Świetlica popołudniowa
w dzielnicy As-Sulajmanijja
w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
13.02.2018 – 31.12.2019
	
W świetlicy popołudniowej gromadzą
się dzieci i młodzież, aby odrobić zadania szkolne. Zatrudnieni są nauczyciele
wspierający dzieci w nauce i nadrabianiu
zaległości. W świetlicy jest generator prądu, który zapewnia uczniom możliwość
nauki przy odpowiednim oświetleniu.
Dzięki projektowi uczniowie zyskali
bezpieczne i zdrowe środowisko, co
umożliwia ich rozwój na wielu płaszczyznach (wsparcie edukacji, zajęcia
integracyjne, sportowe, techniczne).
Każdego dnia odbywają się gry i zabawy. Głównym punktem są dwugodzinne
zajęcia edukacyjne. Podczas zajęć dzieci
mają możliwość powtórzyć zagadnienia,
które danego dnia zostały poruszone
w szkole i otrzymują wsparcie w odrobieniu pracy domowej. Świetlica zapewnia
dzieciom zarówno wsparcie edukacyjne,
jak i aktywne spędzanie czasu wolnego
w trakcie roku szkolnego.
	
Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z Aleppo mające trudności w nauce
z powodu przerwania edukacji w czasie
wojny bądź z powodu braku warunków
do nauki w domu (brak elektryczności).
Na miejscu dzieci wspierają nauczyciele.
263000,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.

Fundusze na mikroprojekty dla
wspólnot chrześcijańskich
	Azja/Syria/Bliski Wschód
5.03.2018 – 31.01.2019
	
Celem projektu jest zapewnienie lokalnym młodzieżowym wspólnotom
2019

chrześcijańskim w Aleppo możliwości
rozwoju i kontynuowania własnej działalności. Przynależność do organizacji
młodzieżowych jest ważnych elementem
decydującym o powrocie do normalności
z punktu widzenia syryjskiej młodzieży.
W ramach projektu wspólnoty otrzymały
fundusze na m.in. szkolenia dla kadr,
organizację spotkań i materiały papiernicze.
	
Beneficjentami projektu są chrześcijanie w Aleppo pragnący działać na rzecz
lokalnej społeczności w swoim mieście
w ramach wspólnoty, do której należą.
205000,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.

Stypendia dla zdolnej młodzieży
	Azja/Syria/Bliski Wschód
1.03.2018 – 28.02.2019
	Projekt zakłada pomoc stypendialną
dla najzdolniejszej młodzieży w Aleppo w wieku 19-25 lat. Młodzież jest zaangażowana w działalność lokalnych
wspólnot parafialnych. Celem projektu
jest wsparcie i docenienie działalności
najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży w Aleppo.”
	
Studenci z Aleppo angażujący się w działania lokalnych wspólnot.
202800,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.

Zakup odzieży zimowej dla
mieszkańców Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
1.02.2018 – 30.10.2018
	
Zakupiono odzież zimową i buty dla dzieci w wieku 5-15 lat przed okresem zimowym. Dzieci pochodzą z ok. 1100 rodzin
zamieszkujących dystrykt Al-Sakhour we
wschodniej części Aleppo, która została
całkowicie zniszczona w wyniku działań
wojennych.
	
Dzieci i młodzież we wschodnim Aleppo.
200000,00 zł

Odbudowa boiska przy
klasztorze jezuickim św.
Wardana we wschodnim Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
23.05.2018 – 28.02.2019
	
Projekt dotyczył odbudowy boiska przy
klasztorze jezuickim św. Vartana (dystrykt Al-Sakhour). Miejsce jest przeznaczone do zabaw sportowych na świeżym
powietrzu dla dzieci i młodzieży. Głównym celem projektu jest odbudowanie
środowiska dla młodzieży i dzieci, gdzie
mogą rosnąć i rozwijać się na płaszczyźnie fizycznej, społecznej i emocjonalnej.
	
Dzieci i młodzież we wschodnim Aleppo.
165164,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.

Funkcjonowanie świetlicy
popołudniowej we wschodnim
Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
23.05.2018 – 28.02.2019
	
Celem projektu było zapewnienie uczniom
bezpiecznego i zdrowego środowiska, aby
mieli możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach (wsparcie edukacji, zajęcia integracyjne, sportowe, techniczne). Podczas
zajęć dzieci miały możliwość powtórzyć
zagadnienia, które danego dnia miały
w szkole i otrzymały wsparcie w odrobieniu pracy domowej. Świetlica zapewniła
dzieciom zarówno wsparcie edukacyjne,
jak i aktywne spędzanie czasu wolnego
w trakcie roku szkolnego. Dzieci zostały
podzielone na grupy wiekowe. W projekcie uczestniczyły dzieci w wieku 8-15 lat.
	
Dzieci i młodzież we wschodnim Aleppo.
110100,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.

Wsparcie społecznych inicjatyw
wspólnot chrześcijańskich
w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
24.05.2018 – 31.03.2019
	
Celem projektu jest zapewnienie lokalnym młodzieżowym wspólnotom chrześcijańskim w Aleppo możliwości rozwoju
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i kontynuowania własnej działalności.
Przynależność do organizacji młodzieżowych jest ważnych elementem decydującym o powrocie do normalności z punktu
widzenia syryjskiej młodzieży. W ramach
projektu wspólnoty otrzymały fundusze
na m.in. szkolenia dla kadr, organizację
spotkań i materiały papiernicze.
41982,29 zł

Pomoc w organizacji obozów
integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
1.06.2018 – 31.12.2018
	
Projekt miał na celu wsparcie organizacji
wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych w okresie lipca i sierpnia 2018 roku. W ramach wyjazdu odbyły
się gry, zabawy, pikniki i rekolekcje.
35139,20

Wsparcie finansowe najbardziej
potrzebujących w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
5.02.2018 – 31.08.2018
	
Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Aleppo. Projekt
polega na zapewnieniu doraźnego
wsparcia dla potrzebujących. Z funduszy
projektu pokryte zostaną koszty życia
codziennego – np. zakup odzieży, spłata
rachunków, zakup lekarstw. Wszystkie
wydatki będą bezpośrednio dokumentowane.
	
Potrzebujący w Aleppo mający problemy
z pokryciem najbardziej podstawowych
potrzeb takich jak: zakup leków, zakup
potrzebnej odzieży, spłata długów i inne.
37426,00 zł

Dofinansowanie obozów
i kolonii dla młodzieży z Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
21.02.2018 – 31.08.2018
	
Projekt polega na przeprowadzeniu
działań z młodzieżą w Aleppo: letnie i zimowe obozy, doroczne spotkania grup
stowarzyszenia Young Christian Student
Association. Głównym celem projektu jest
odbudowanie środowiska dla młodzieży
58
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i dzieci, by młodzi ludzie mogli rozwijać się
fizycznie, społecznie, duchowo i emocjonalnie. Poprzez stworzenie przestrzeni do
zabawy i spotkań z mentorami i liderami
projekt przyczyni się do ich zdrowego i
prawidłowego rozwoju.
	
Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież należące do wspólnot chrześcijańskich w Aleppo.
33700,00 zł

Odbudowa boiska
w szkole al-Kalima
	Azja/Syria/Bliski Wschód
21.02.2018 – 31.08.2018
	
P rojekt dotyczy odbudowy boiska
w szkole al-Kalima w Aleppo. Cała infrastruktura boiska została zniszczona
w 2012 roku. W 2017 roku dokonano
inspekcji szkoły w celu oceny stopnia
zniszczeń. Głównym celem projektu jest
odbudowanie środowiska dla młodzieży
i dzieci, gdzie młodzi ludzie będą mogli
rozwijać się fizycznie, społecznie i emocjonalnie. Poprzez stworzenie przestrzeni do zabawy i ćwiczeń projekt przyczyni się do ich zdrowego i prawidłowego
rozwoju. W 2019 roku toczy się remont
budynku szkoły.
	
B oisko po odbudowie będzie służyło
wszystkim grupom chrześcijańskim,
bractwom i skautom.
185000,00 zł
	Środki na realizację projektu zostały zebrane przez Fundację Świętego Mikołaja.
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Wsparcie dla studentów uczelni
wyższych
	Azja/Syria/Bliski Wschód
27.03.2017 – 31.05.2018
	
Mieszkańcy Aleppo borykają się z trudną
sytuacją materialną, co sprawia, że wielu
studentów zmuszonych jest rezygnować
z nauki, żeby pójść do pracy. Część osób
jednocześnie pracuje i studiuje, co jest
bardzo trudne, ale jest to jedyny sposób,
aby opłacić wpisowe i czesne (część uczelni jest bowiem odpłatna), zakupić książki
i niezbędne materiały oraz opłacić transport. Caritas Polska przekazała 40 tys. euro na roczny projekt realizowany przez Caritas Syria, dzięki któremu 835 studentów
z Aleppo otrzymało wsparcie finansowe
na pokrycie części wydatków związanych
ze studiami. W ramach projektu studenci
uczelni publicznych w Aleppo otrzymali
po 25 000 funtów syryjskich, czyli ok.
46 euro, co umożliwiło pokrycie części
wydatków. Beneficjenci zostali wybrani
spośród najbardziej potrzebujących: osoby pochodzące z rodzin wielodzietnych,
z rodzin przesiedlonych, których dochód
wynosi poniżej 120 000 funtów syryjskich.
Na zakończenie projektu przeprowadzono badanie satysfakcji, w którym wzięło
udział 63 studentów. Ankieta wykazała,
że 1/4 respondentów wsparcie umożliwiło
kontynuowanie studiów, a 5% mogło poświęcić więcej czasu na naukę, gdyż mieli
częściowe zabezpieczenie finansowe.
	
Beneficjenci to 835 studentów i dzieci
z rodzin przesiedlonych oraz spośród
miejscowej ludności, znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej z powodu
wojny.
170244,00 zł

Budowa boiska w archidiecezji
syryjsko-prawosławnej

Świąteczne podarunki dla dzieci
z Aleppo

	Azja/Syria/Bliski Wschód

	Azja/Syria/Bliski Wschód

21.02.2018 – 31.08.2018
	
P rojekt dotyczy odbudowy boiska
w archidiecezji syryjsko-prawosławnej
w Aleppo. Głównym celem projektu jest
odbudowanie środowiska dla młodzieży
i dzieci, w którym młodzi ludzie mogą
rozwijać się fizycznie, społecznie i emocjonalnie. Poprzez stworzenie przestrzeni do zabawy i ćwiczeń, projekt przyczyni się do ich zdrowego i prawidłowego
rozwoju.
	
B oisko po odbudowie będzie służyło
wszystkim grupom chrześcijańskim,
bractwom i skautom.
176000,00 zł

22.12.2017 – 31.12.2017
	
Ze względu na przedłużający się konflikt
młodzież w Aleppo nie miała możliwości
obchodzić Świąt Bożego Narodzenia.
Dzięki projektowi uczestnicy wzięli
udział w świątecznym obiedzie zorganizowanym przez wspólnotę lub w festiwalu dla harcerzy.
	
W ramach projektu przygotowano podarki świąteczne dla 1889 dzieci w wieku
od 6 do 17 roku życia pochodzących z 22
grup parafialnych z różnych wspólnot
chrześcijańskich w Aleppo.
35000,00 zł
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Odnowienie pomieszczeń do
pracy z dziećmi autystycznymi
i zakup materiałów
edukacyjnych w Aleppo
	Azja/Syria/Bliski Wschód
9.10.2017 – 31.08.2018
	
Celem projektu było odnowienie pomieszczeń znajdujących się w klasztorze
sióstr franciszkanek w Aleppo z przeznaczeniem do pracy z dziećmi austycznymi.
W trzech salach naprawiono różnego rodzaju uszkodzenia i pomalowano ściany.
	
Dzieci chorujące na autyzm w Aleppo.
3600,00 zł

Pomoc dla osób przesiedlonych
z Mahrdeh
	Azja/Syria/Bliski Wschód
30.03.2017 – 30.09.2017
	
Pomoc dla rodzin przesiedlonych z Mahrdeh w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb. W ramach projektu 120 rodzin
otrzymało bony na zakup żywności i artykułów przemysłowych. Rodziny mogły
kupić produkty spożywcze i artykuły
przemysłowe od różnych dostawców
usług z mieście Tartous, a jeden bon
miał wartość 20 000 funtów syryjskich.
W związku z tym, że Caritas Syria nie wykorzystała całej przekazanej sumy, gdyż
problem przesiedlonych rodzin udało się
szybko rozwiązać i rodziny wróciły do
swoich domów, Caritas Polska wyraziła zgodę na wykorzystanie pozostałej
kwoty, czyli 5 767,52 euro, na dofinansowanie projektu centrum medycznego
prowadzonego w Damaszku.
	
1 20 przesiedlonych rodzin będących
w trudnej sytuacji finansowej.
42000,00 zł

Zapewnienie podstawowej
i ginekologicznej opieki
zdrowotnej w prowincjach Erbil
i Dohuk, Moduł I
	Azja/Irak/Kurdystan/Bliski Wschód
1.08.2017 – 31.12.2017
	Celem projektu było umożliwienie przesiedleńcom wewnętrznym i uchodźcom przebywającym w obozach oraz
w społecznościach przyjmujących,
a także lokalnej ludności dostępu do
podstawowej opieki medycznej i opieki
2019

ginekologicznej w prowincjach Erbil i Dohuk w dwóch klinikach stacjonarnych
i jednej klinice mobilnej. Podstawowa
pomoc medyczna była świadczona
w nieformalnym obozie Ozal City pod
Erbilem, a także w wioskach i w obozie dla przesiedleńców wewnętrznych
Dawoodia w prowincji Dohuk. Dodatkowo projekt polegał na objęciu opieką
ginekologiczną kobiet przebywających
w obozach Ozal City i Dawoodia. Usługi
z zakresu podstawowej opieki medycznej były 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
ginekologicznej były świadczone tylko
przez kliniki stacjonarne. 1. Udzielono
opieki medycznej przesiedleńcom wewnętrznym, uchodźcom i miejscowej
ludności w prowincjach Erbil i Dohuk
(4813 osobowizyt) 2. Zapewniono opiekę lekarza-ginekologa i położnej obejmującą zdrowie reprodukcyjne, opiekę
pre- i postnatalną oraz okołoporodową
(nieformalny obóz Ozal City pod Erbilem:
256 osobowizyt; obóz Dawoodia w prowincji Dohuk: 256 osobowizyt).
1033523,04 zł
	Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP.

Zapewnienie podstawowej
i ginekologicznej opieki
zdrowotnej w prowincjach Erbil
i Dohuk, Moduł II
	Azja/Irak/Kurdystan/Bliski Wschód
1.01.2018 – 31.12.2018
	
Projekt polegał na zapewnieniu ludności
przesiedlonej (uchodźcom wewnętrznym i syryjskim) oraz ludności lokalnej
szerokiego zakresu bezpłatnych usług
medycznych w dwóch klinikach stacjonarnych w Erbilu (Ozal City) i Dohuku
(Dawoodia) oraz jednej klinice mobilnej
w prowincji Dohuk. Projekt pozwolił dotrzeć z pomocą do ludzi potrzebujących
w wielu lokalizacjach dzięki działaniom
kliniki mobilnej w prowincji Dohuk. Pacjentom zapewniono opiekę lekarską
wysokiej jakości, dzięki zaangażowaniu
lekarzy z zagranicy, zakupu szerokiego
zakresu leków oraz prowadzeniu laboratoriów. Pacjentom przewlekle chorym
zapewniono stały dostęp do leków i regularne wizyty kontrolne. Opieką objęto też
przyszłe matki oraz kobiety po porodzie
wraz z niemowlętami. 1. Udzielenie opieki medycznej przesiedleńcom wewnętrznym, uchodźcom i miejscowej ludności
w prowincjach Erbil i Dohuk – 17 140

osobowizyt. 2. Zapewnienie opieki lekarza-ginekologa i położnej obejmującej
zdrowie reprodukcyjne, opiekę pre- i postnatalną oraz okołoporodową. Łączna
liczba osobowizyt – 2294.
1781079,67 zł
	Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP.

Wsparcie funkcjonowania klinik
medycznych w prowincjach Erbil
i Dohuk, Moduł II
	Azja/Irak/Kurdystan/Bliski Wschód
1.01.2017 – 31.12.2017
	
Celem projektu było umożliwienie przesiedleńcom wewnętrznym i uchodźcom
przebywającym w obozach oraz w społecznościach przyjmujących, a także
lokalnej ludności dostępu do opieki
medycznej. Usługi medyczne udzielane
przez Klinikę im. bł. Zdenki Scheling (Erbil) i Klinikę im. bł. J. Popie łuszki (Dohuk)
obejmowały: opiekę lekarską, regularną kontrolę stanu zdrowia pacjentów
przewlekle chorych, badania radiologiczne i laboratoryjne, wizyty domowe
u pacjentów z ograniczoną sprawnością
ruchową, bezpłatne lekarstwa.
	
Udzielono pomocy medycznej dzieciom
i dorosłym (co najmniej 8750 osobowizyt.
Zapewniono stały dostęp do podstawowej opieki medycznej i leków populacji o szacunkowej liczebności 35.000
– 45.000 ludzi, w tym populacji oficjalnego obozu uchodźców wewnętrznych
Dawoodia w prowincji Dohuk.
1087235,77 zł
	Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy humanitarnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dystrybucja mleka w proszku
dla dzieci dotkniętych
konfliktami w Iraku i irackim
Kurdystanie
	Azja/Irak/Kurdystan/Bliski Wschód
12.07.2019 – 31.10.2019
	
Celem projektu jest dystrybucja wysokiej
jakości mleka w proszku dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do dwóch lat, których
rodziny ucierpiały na skutek konfliktów
zbrojnych toczących się na terenie Iraku
oraz irackiego Kurdystanu.
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350 rodzin otrzyma łącznie 1920 dużych opakowań wysokiej jakości mleka
w proszku.
79111,00 zł

Zapewnienie kapitału
początkowego na sprzedaż oraz
hodowlę świń
	Azja/Filipiny/Leyte
1.11.2015 – 31.12.2017
	
Caritas Polska wspólnie z archidiecezją
Palo prowadziła projekt polegający na
systemie mikropożyczek, a także na
uruchomieniu hodowli trzody chlewnej.
Beneficjentami projektu było 160 bezrobotnych kobiet z 13 parafii wikariatu
Ormoc na wyspie Leyte. Kobiety te należą do grup samopomocowych. Kapitał
początkowy umożliwił im rozpoczęcie
małej działalności, w tym uruchomienie
sprzedaży produktów rolnych, prowadzenie ogródków przydomowych, hodowlę
drobiu, przygotowywanie przekąsek dla
uczniów, prowadzenie kantyny, prowadzenie sklepików z podstawowymi artykułami i handlu obnośnego, produkcję
mydła i artykułów do mycia naczyń, czy
sprzedaż świec. Kobiety były zobowiązane spłacić mikropożyczki w ciągu roku,
aby inni beneficjenci również mogli otrzymać wsparcie. Zarządzanie funduszami
spoczywało na miejscowej spółdzielni.
Dodatkowo 26 kobiet z terenów wiejskich
otrzymało fundusze na wybudowanie
chlewni na podwórkach i zakup świń, co
umożliwiło im generowanie dodatkowego
dochodu i zasilanie budżetu rodziny.
	
Kobiety, 186 osób
195780,37 zł

Wsparcie w odbudowie
zniszczonych domów
i zapewnienie środków do życia
	Azja/ Środkowy Nepal/Chandenimandan
1.01.2017 – 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
podczas trzęsienia ziemi. W sumie 198
gospodarstw domowych otrzymało
wsparcie na obudowę domów. Nowe
domy są odporne na trzęsienia ziemi.
W tym celu zapewniono wsparcie techniczne (inżynieryjne), utworzono grupy
ludzi, którzy decydowali o kolejnych
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etapach prac przy budowie domów
i przekazywano fundusze, aby pomóc
gospodarstwom domowym w wiosce
przeprowadzić 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
2194950,00 zł

Wzmacnianie umiejętności
radzenia sobie ze skutkami
katastrof naturalnych
	Azja/Nepal/Chandenimandan, Balthali,
Orang, Bulung, Hariharpurgati
1.11.2019 – 30.10.2022
	
Realizacja projektu ma służyć poprawie sytuacji zdrowotnej i gotowości do
radzenia sobie ze skutkami katastrof
naturalnych mieszkańców społeczności lokalnych poprzez zapewnienie
szkoleń medycznych, ratowniczych
oraz niezbędnego sprzętu medycznego
i ratowniczego. Dodatkowo projekt ma
na celu poprawę sytuacji materialnej 75
rodzin osób niepełnosprawnych poprzez
udzielenie im wsparcia finansowego na
otworzenie własnych działalności generujących dochody. Realizacja projektu
poprawi zakres umiejętności medycznych i ratowniczych pracowników lokalnych ośrodków zdrowia oraz Lokalnych Zespołów Szybkiego Reagowania,
a także możliwości świadczenia usług
medycznych i ratowniczych.
	
20 tys. mieszkańców 5 miejscowości
w regionach Sindhupalchok, Dolakha,
Kavrepalanchok i Sindhuli; Personel medyczny 5 ośrodków zdrowia oraz szpitala
w Dhulikhel; 5 Lokalnych Ekip Reagowania na Skutki Katastrof Naturalnych
2700000,00 zł

Program rozwoju młodzieży
ze slumsów
	Azja/Indie/Andhra Pradesh/Ongole
1.03.2017 – 28.02.2020
	
W miejscowości Ongole w stanie Andhra
Pradesh prowadzony jest trzyletni program rozwoju młodzieży ze slumsów.
Dzięki projektowi wsparcie otrzymuje
500 osób – młodzież i dzieci uczęszczające do szkoły, a także ci, którzy porzucili
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naukę. Poprzez 4 centra prowadzone
w Sri Nagar Colony, Venkayya Palle, Johala Puram i Devanagar osoby te mają
zapewniony dostęp do edukacji, szkół
wieczorowych, doradztwa zawodowego,
specjalistycznych programów dla młodzieży, programów kulturalnych, zajęć
sportowych, gier oraz zabaw.
	
Dzieci i młodzież, 500 osób
90487,20 zł

Wsparcie rodzin w Llorente
poprzez zakup materiałów
budowalnych, łodzi, narzędzi
i sprzętu połowowego
	Azja/Filipiny/Samar Wschodni/Llorente
1.03.2017 – 30.04.2018
	
Wspólnie z Caritas Niemcy prowadzony
był projekt mający na celu polepszenie
warunków życia rodzin z miejscowości
Llorente (prowincja Samar Wschodni),
które ucierpiały w wyniku tajfunu Haiyan (zwanego również Yolanda) i tajfunu Hagupit (zwanego również Ruby).
W ramach projektu 129 rodzin otrzymało
materiały budowlane, 16 rybaków i ich
rodzin otrzymało łodzie, a 27 rybaków
i ich rodzin otrzymało sprzęt połowowy
i akcesoria połowowe.
	
156 gospodarstw domowych
399480,90 zł

Program stypendialny
dla młodzieży
	Azja/Sri Lanka
1.06.2017 – 31.08.2019
	
Caritas Polska już po raz kolejny wspiera
dwuletni program stypendialny dla młodzieży prowadzony przez Caritas Sri Lanka we wszystkich 13 diecezjach. Projekt
polega na wsparciu procesu edukacji ubogiej i najbardziej potrzebującej młodzieży
w celu przygotowania ich do podejmowania decyzji odnośnie ich przyszłej edukacji
i kariery zawodowej. Wsparciem objętych
jest 545 młodych wybranych spośród najbardziej potrzebujących, bez względu na
wyznanie, kastę czy pochodzenie. Każda
osoba otrzymuje stypendium raz na miesiąc w kwocie od 12 do 16 euro, dzięki
któremu może pokryć wydatki związane
z edukacją, zakupić najpotrzebniejsze
osobiste rzeczy, a także odłożyć drobną
sumę. Największą grupę stypendystów
stanowią osoby przygotowujące się do
egzaminu na poziomie zaawansowanym
(poziom przed-uniwersytecki). Przed
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przystąpieniem do egzaminu konieczne są dodatkowe zajęcia, które są kosztowne i wiele osób nie może sobie na nie
pozwolić. Drugą najliczniejszą grupą są
studenci uczelni wyższych. Edukacja jest
bezpłatna, jednak konieczne jest pokrycie
kosztów związanych z zakupem podręczników i innych materiałów, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Stypendia
otrzymują również uczniowie kolegium
edukacyjnego. Osoby te zdały egzamin
na poziomie zaawansowanym, ale ze
względu na niewystarczającą średnią
ocen nie mogli ubiegać się o miejsce na
uniwersytecie. Po ukończeniu 3-letniego
kolegium absolwenci mają możliwość
pracować w szkołach rządowych jako
nauczyciele. Wsparciem objęci są także
uczniowie szkół gimnazjalnych. Osoby
nadzorujące projekt w diecezjach spotykają się z nauczycielami, aby sprawdzać
postępy w nauce, a także organizować
spotkania dla rodziców i opiekunów, aby
uświadomić im, jak ważna jest edukacja
oraz pokazać wielką wartość programu
stypendialnego.
	
Młodzież, 545 osób
1031626,50 zł

Dożywianie głodujących
mieszkańców Filipin
	Azja/Filipiny/Cavite/Trece Martires
i Tanza
1.06.2017 – 31.12.2018
	
Celem projektu było przeciwdziałanie
głodowi na Filipinach. Jest to bardzo
poważny problem w tym kraju, na który
składa się wiele czynników m.in. uwarunkowania klimatyczne, tajfuny powodujące klęski żywiołowe, niesprawiedliwy podział dóbr. W ramach projektu
prowadzono dożywianie ok. 500 osób
żyjących na wysypiskach śmieci. Była to
pomoc bez wątpienia na wagę przetrwania, szczególnie podczas tajfunów, kiedy
praca na wysypisku śmieci była po prostu
niemożliwa. Początkowo dowożono ugotowaną żywność, ale było to zbyt trudne.
Wysypisko jest zbyt oddalone od miasta
i miejsca, gdzie można byłoby ugotować
posiłek. Gorący klimat powodował, że
żywność szybko fermentowała, zanim
została dowieziona do 7 osiedli wokół
wysypiska. Dlatego też podjęto decyzję
o rozwożeniu produktów, aby ludzie
mogli sami ugotować posiłek i od razu
spożyć. Okazało się to bardzo dobrym
rozwiązaniem szczególnie w czasie pory
deszczowej, która trwa w zasadzie od
końca maja do grudnia. Po przebadaniu
terenu stwierdzono również, że uprawa
warzyw na tym terenie jest niemożliwa.
Zamiast narzędzi do uprawy kupiono maszynę do szycia. Natychmiast było widać
2019

efekt pracy i zyski, które bardzo pomogły
w utrzymaniu kilku rodzin. W ramach projektu prowadzono również dożywianie
dzieci w kaplicach parafialnych poprzez
dostarczanie pełnowartościowego mleka
w proszku. Rodziców nie stać na zakup
mleka dla swoich dzieci, dlatego też była
to ogromna pomoc wzmacniająca system
odpornościowy dzieci.
	
500 osób bezdomnych, 500 dzieci
580783,77 zł

Zakup kasz mlecznych dla dzieci
	Azja/Rosja/Syberia/Ułan-Ude
1.10.2017 – 30.09.2018
	
W ramach projektu prowadzonego w Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Ułan-Ude na Syberii Caritas Polska
wspierała zakup kasz mlecznych dla dzieci do 3 roku życia przez okres 12 miesięcy.
Wsparcie otrzymywały zwłaszcza samotne matki i rodziny, gdzie matka zajmuje
się domem, a ojciec pracuje dorywczo.
Kryzys, który dotknął Rosję, odbija się
przede wszystkim na najuboższych rodzinach. Ludzie nie otrzymują zapłaty,
albo wystarcza im tylko na podstawowe
produkty. Rodziców nie stać na zapewnienie dzieciom świeżych owoców. Samotne matki otrzymują od państwa 50 $
miesięcznie do 1,5 roku życia dziecka,
przy czym jedna kasza mleczna kosztuje
ponad 10 $.
	
Dzieci
3511,92 zł

Pomoc dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców
Aktau
	Azja/Kazachstan/Aktau
1.03.2018 – 30.09.2018
	
Projekt zakładał pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Aktau, w tym
ubogim rodzinom, samotnym matkom,
osobom bezrobotnym, bezdomnym oraz
studentom z ubogich rodzin. Najwięcej
funduszy przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Zorganizowano
punkt dystrybucji artykułów spożywczych i odzieży w mieszkaniu należącym
do parafii. Wiele osób, szczególnie bezdomnych, zwracało się z prośbą o odzież
i obuwie. W miarę możliwości starano się
organizować zbiórki potrzebnych rzeczy
wśród parafian. Niekiedy konieczne było
jednak zakupienie nowych artykułów.
Ze środków Caritas Polska zakupiono
wózek inwalidzki dla osoby, która była

całkowicie unieruchomiona. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zakupiono dla
podopiecznych zeszyty i inne artykuły
szkolne. Część funduszy przeznaczono
także na zakup lekarstw i pomoc medyczną, a także na wynagrodzenie dla
osoby zajmującej się pomocą prawną
i wsparciem w poszukiwaniu pracy.
	
Ubodzy
22621,8 zł

Rozwój przedsiębiorczości
kobiet w Nepalu poprzez
propagowanie hodowli bydła
rogatego
	Azja/Nepal/Katmandu/Khokana
7.06.2018 – 30.07.2019
	
Track Nepal przy finansowaniu Caritas
Polska wdraża program pożyczek na
zakup zwierząt na obszarach wiejskich
w Nepalu. Pomocą objętych jest 20 rodzin.
Każda z rodzin składa się z 6-8 członków,
więc pomoc otrzymują ok. 73 osoby. Kobiety stanowią co najmniej 52% ludności
zamieszkującej na docelowym obszarze
działań projektowych. Beneficjenci są
drobnymi rolnikami, robotnikami i murarzami, a kobiety pracują jako służące
bądź nie mają żadnej płatnej pracy.
	
20 rodzin (ok. 73 osoby)
47410,92 zł

Dofinansowanie Centrum
Dziennego Pobytu dla dzieci
w Bracku
	Azja/Rosja/Syberia/Brack
29.06.2018 – 31.12.2018
	
Caritas Polska przekazała środki na zakup żywności dla Centrum Dziennego
Pobytu działającego przy parafii św.
Cyryla i Metodego w Bracku na Syberii. Ponadto przygotowywano paczki
z produktami, aby wesprzeć potrzebujące rodziny z Bracka i dwóch wiosek.
Do centrum uczęszczaj dzieci z ubogich
i dysfunkcyjnych rodzin, a jego celem
jest wychowanie dzieci i młodzieży.
Dzieci uczęszczające do centrum mają
zapewnione ciepłe posiłki. Uczestniczą
w spotkaniach, katechezie, uczą się robótek ręcznych, biorą udział w różnych
kursach, które mają nauczyć ich zawodu
i tym samym samodzielności.
	
Dzieci
7936,48 zł
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Działania uświadamiające
i szkolenia dla młodych
dziewcząt oraz kobiet
	Azja/Indie/Osidha/Kandhamal
28.06.2018 – 31.12.2018
	
Projekt realizowany prze organizację
Jana Vikas skupiał się na edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet w dystrykcie Kandhamal. Zajęcia
adresowane były do dzieci, nastolatek
i kobiet i trwały przez pół roku. W ramach
projektu odbywały się cotygodniowe
spotkania, na których podejmowane były tematy związane z handlem ludźmi,
przemocą domową, a także małżeństwami nieletnich. Prowadzono je w szkołach
i na targach miejskich, by dotrzeć do
jak największej grupy odbiorców. Dzięki realizacji tego projektu wiele kobiet
doświadczających przemocy uzyskało
pomoc. Dzięki szkoleniom dowiedziały
się także, gdzie mogą zwrócić się w sytuacji zagrożenia. Jednym z największych
osiągnięć projektu było otwarcie centrum wsparcia dla kobiet w miejscowości
Phulbani.
	
Kobiety i dziewczęta
9339,03 zł

Dofinansowanie wyżywienia
dzieci z Parafialnego Domu
Dziecka w Kapszagaj
	Azja/Kazachstan/Kapszagaj
10.07.2018 – 30.06.2019
	
Celem projektu było dofinansowanie
zakupu żywności dla 50 dzieci z parafialnego domu dziecka w Kapszagaj.
Z produktów zakupionych częściowo
ze środków Caritas Polska kuchnia mogła
przygotowywać wszystkim wychowankom zdrowe i pożywne posiłki trzy razy
w ciągu dnia oraz podwieczorek, który
większość uczniów uczących się w czasie
zmiany popołudniowej zabiera ze sobą
w małych opakowaniach. Dom dziecka
prowadzony przez Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP stwarza warunki
do wszechstronnego rozwoju dzieci,
które pozbawione są życia rodzinnego.
Jest to rozwój w wymiarze intelektualnym, psychologicznym, społecznym,
zdrowotnym, estetycznym, moralnym
i duchowym.
	
Dzieci, 50 osób
21949,50 zł

62

>>

termin

miejsce

odbiorcy

Zapewnienie pomocy
humanitarnej dla
poszkodowanych w powodziach
w Katmandu
	Azja/Nepal/Katmandu
17.07.2018 – 15.09.2018
	
Projekt polegał na pomocy doraźnej dla
200 rodzin, które ucierpiały w powodziach wywołanych ulewnymi deszczami
monsunowymi. Liczba beneficjentów
została ustalona na wniosek samorządów lokalnych podczas szacowania
szkód i strat w regionie. Podczas wyboru beneficjentów pod uwagę brano ich
sytuację materialną. Na pomoc mogły
liczyć zwłaszcza osoby, które spełniały
następujące kryteria: ubogie kobiety nie
posiadające żadnego źródła dochodu;
rodziny niepełne; rodziny przesiedlone;
rodziny, które straciły dom i nie mają
żadnego schronienia; gospodarstwa domowe, gdzie głową rodziny jest kobieta;
rodziny z niepełnoprawnymi dziećmi;
kobiety ciężarne i karmiące; osoby niepełnosprawne. Każda rodzina otrzymała
paczkę z żywnością na 30 dni. Ponadto
rodziny otrzymały naczynia i gaz do kuchenki. Dodatkowo osoby poszkodowane miały zapewnioną pomoc medyczną
przez okres jednego miesiąca. Prowadzono konsultacje lekarskie, zapewniano
niezbędne lekarstwa, a także przekazywano wiedzę o tym, jak zachowywać
higienę w sytuacjach kryzysowych.
	
200 rodzin (1000-1200 osób)
65024,70 zł

Pomoc dla poszkodowanych
w powodziach
	Azja/Indie/Kerala
24.08.2018 – 31.12.2018
	
Caritas Polska przekazała fundusze na
rzecz poszkodowanych w powodziach w
Indiach. Pomoc udzielana była przez struktury Caritas Indie. Gwałtowne deszcze
i silny wiatr doprowadziły do olbrzymich
zniszczeń w Kerali, regionie na południowym-zachodzie Półwyspu Indyjskiego,
gdzie ponad 80% miejscowości zostało
dotkniętych przez żywioł. Katastrofa nazywana jest powodzią stulecia.
	
Poszkodowani w powodziach
100000,00 zł
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Akcja pomocowa dla
poszkodowanych w trzęsieniu
ziemi na wyspie Lombok
	Azja/Indonezja/wyspa Lombok
7.09.2018 – 31.10.2019
	
Projekt zakładał wsparcie mieszkańców
wyspy Lombok, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Indonezję 29
lipca i 5 sierpnia 2018. W ramach pomocy
organizowano transport z pomocą w postaci żywności, lekarstw, artykułów higienicznych, namiotów, materacy i latarek.
Trzęsienie ziemi o sile 6,4 i 7 stopni w skali
Richtera wyrządziło olbrzymie szkody, zginęło ponad 550 osób, a tysiące odniosło
obrażenia i straciło dach nad głową.
	
Poszkodowani w trzęsieniu ziemi
24259,77 zł

Zapewnienie środków
utrzymania poprzez
fundusz odnawialny
	Azja/Sri Lanka/Gampaha, Colombo
i Kalutara
25.09.2018 – 30.09.2019
	
Celem projektu jest odbudowa potencjału dochodowego w rodzinach zajmujących się rybołówstwem, rolnictwem,
hodowlą bydła i prowadzących małe
przedsiębiorstwa. W ramach projektu
uruchomiony został fundusz kredytu odnawialnego dla wybranych organizacji
lokalnych i grup producentów. Projekt
obejmuje wsparciem 60 gospodarstw
domowych z zachodniej części Sri Lanki. Beneficjenci wybrani zostali według
czterech kryteriów: niski dochód, bezrobocie, brak umiejętności zarządzania
i brak przyuczenia do zawodu.
	
60 gospodarstw domowych
50941,26 zł

Pomoc dla poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi i tsunami
	Azja/Indonezja/wyspa Lombok
3.10.2018 – 31.03.2019
	
Caritas Polska wsparła działania Caritas
Indonezja, która starała się zaspokoić najpilniejsze potrzeby ofiar trzęsienia ziemi i
tsunami dostarczając poszkodowanym
wodę, lekarstwa, żywność i organizując
im schronienie. Poszkodowani potrzebowali również ubrań, benzyny, agregatorów
Raport Caritas
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prądotwórczych, sprzętu oświetleniowego, namiotów, plandek i kocy.
	
Poszkodowani w trzęsieniu ziemi
i tsunami
100000,00 zł

Zakup żywności dla
potrzebujących rodzin i kasz
mlecznych dla dzieci
	Azja/Rosja/Syberia/Ułan-Ude
15.11.2018 – 01.11.2019
	
Adresatami programu są rodziny z małymi dziećmi, znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej, jak również matki
wychowujące samotnie dzieci. Partnerem
jest parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Ułan-Ude. W ramach działań
wydawane są kasze mleczne dla potrzebujących dzieci. Każdego miesiąca wydawane są również artykuły spożywcze dla
15 potrzebujących rodzin. W skład paczek
wchodzą podstawowe produkty, takie jak
ryż, mąka, makaron, mleko, olej itp.
	
Rodziny z małymi dziećmi, samotne
matki
8086,59 zł

Pomoc dzieciom w nauce
	Azja/Bangladesz/Khonjonpur-Joypurhat
20.05.2019 – 31.12.2019
	
Projekt „Pomoc dzieciom w nauce” jest
realizowany przez salezjanów pracujących
w Khonjonpur-Joypurhat. Program przewiduje długoterminową pomoc uczniom
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów,
którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w zakupie przyborów szkolnych i podręczników,
dofinansowania dojazdów do szkoły oraz
pokryciu niezbędnych opłat szkolnych.
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów, którzy
często zmuszeni są rezygnować ze szkoły
na rzecz podjęcia pracy.

	
Projekt ma na celu poprawę sytuacji
kobiet z wioski Khokana w Nepalu poprzez hodowlę kóz. W programie bierze
udział 25 kobiet i ich rodzin. Programem
objęte są kobiety pracujące jako służące
bądź takie, które nie mają płatnej pracy.
Pierwszym etapem jest przeszkolenie
z hodowli bydła, zarządzania i zasad
higieny. Następnie komitet kobiet ds.
rozwoju wsi zakupi zwierzęta i przekaże każdej beneficjentce trzy kozy. Po
upływie roku członkinie komitetu będą
zobowiązane zgromadzić od beneficjentek trzy młode kozy i przekazać je
innym potrzebującym oraz zasługującym
na wsparcie kobietom, które staną się
członkiniamikomitetu. Dzięki projektowi
kobiety będą miały źródło dochodu, co
wpłynie na poprawę sytuacji finansowej
całej rodziny, zlikwiduje ubóstwo i umożliwi dzieciom zdobycie wykształcenia.
	
2 5 kobiet
40432,95 zł

Wsparcie socjalno-medyczne
dla osób bezdomnych i ubogich
rodzin
	Azja/Rosja/Syberia/Barnauł
20.05.2019 – 16.05.2020
	
Wspólnie z Caritas Barnauł prowadzony
jest roczny projekt wsparcia socjalno-medycznego dla bezdomnych i ubogich
rodzin. Projekt obejmuje wsparciem 40
osób bezdomnych i 20 rodzin potrzebujących, które pięć razy w tygodniu otrzymują posiłki. Ponadto mogą dostać leki,
ciepłą odzież i obuwie na zimę, drewno
i węgiel. Dodatkowo Caritas pomaga bezdomnym w odzyskaniu dokumentów
i w znalezieniu pracy.
	
4 0 osób bezdomnych i 20 rodzin potrzebujących
12768,30 zł

Wsparcie edukacyjne dla
uczniów klasy 10 podczas
przerwy wakacyjnej

	
Dzieci i młodzież

	Azja/Indie/Osidha/Kandhamal

22472,21 zł

20.05.2019 – 07.07.2019

Program hodowli kóz
dla kobiet w Nepalu
	Azja/Nepal/Khokana
13/05/2019 – 30.04.2020
2019

	
Jana Vikas przy wsparciu darczyńców co
roku podejmuje inicjatywę darmowego
kursu dla uczniów 10. klasy, aby zapewnić
dobre zajęcie edukacyjne podczas wakacji.
Wielu uczniów nie stać na dodatkowe zajęcia, wielu nie wie też, jak się przygotować
do klasy 10, która decyduje o ich przyszłości. W efekcie osoby te mają trudności, aby

dostać się na studia, a następnie zdobyć
pracę w organizacjach rządowych czy
pozarządowych. Zajęcia te przeznaczone będą zwłaszcza dla ubogich uczniów
z dyskryminowanych grup, w tym dalitów,
mniejszości chrześcijańskiej i adivasi.
	
Młodzież z ubogich rodzin, 80 osób
21450,74 zł

Wsparcie dla rodzin
poszkodowanych w zamachach
bombowym w Niedzielę
Wielkanocną
	Azja/Sri Lanka/Colombo, Negombo,
Batticaloa
23.05.2019 – 22.03.2020
	
Projekt zakłada wsparcie dla rodzin, których członkowie zginęli w zamachach
bombowych. Będzie to wsparcie medyczne dla poszkodowanych (w trakcie
hospitalizacji i po hospitalizacji), w tym
zabiegi fizjoterapeutyczne; pokrycie
kosztów podróży do szpitala; zapewnienie protez kończyn, wózków inwalidzkiich i innego sprzętu do poruszania
się. Drugi obszar pomocy to wsparcie
z zakresu źródeł utrzymania dla 110 rodzin, które straciły żywiciela lub źródło
dochodu. Rodziny te otrzymają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania
źródłami utrzymania. Rodziny zostaną
wybrane we współpracy z proboszczami
i lokalnymi urzędnikami.
	
110 rodzin
100000,00 zł

Dofinansowanie dystrybucji
mleka w proszku dla dzieci
dotkniętych konfliktami w Iraku
i irackim Kurdystanie
	Azja/Iracki Kurdystan/Bliski Wschód
14.06.2019 – 31.10.2019
	
Projekt dotyczy dofinansowania dystrybucji mleka w proszku dla dzieci dotkniętych konfliktami w Iraku i irackim
Kurdystanie. Dystrybucja odbędzie się
na terenach Równiny Niniwy, w miejscowościach Karakosz, Bashiqa i Bartella,
w obozach dla przesiedleńców wewnętrznych (obozach oficjalnych i nieoficjalnych). Beneficjantami będą dzieci
w wieku od kilku miesięcy do dwóch lat.
Są to dzieci pochodzące z rodzin, które ucierpiały w 2014 podczas działań
wojennych prowadzonych przez ISIS.
Ucierpiało wówczas wiele osób z różnych
grup etnicznych i narodowych, zwłaszcza
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Jazydzi: wielu mężczyzn zostało zabitych
(ponad 5000 osób), a setki kobiet i dzieci
trafiło do niewoli (pomiędzy 4 a 10 tys.).
	
Dzieci
79111,00 zł

Remont Domu Samotnej Matki
w Biszkeku
	Azja/Kirgistan/Biszkek
24.06.2019 – 31.12.2019
	
Projekt polega na remoncie Domu Samotnej Matki w Biszkeku, odgrzybieniu
i wysuszeniu budynku. W ramach remontu zostanie przeprowadzone nowe
podłączenie do sieci gazowej, elektrycznej, kanalizacji i wodociągów wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji
technicznej i uzyskaniem oficjalnych
pozwoleń.
	
Samotne matki i dzieci
22000,00 zł

Wsparcie działań na rzecz
poszkodowanych w powodziach
	Azja/Bliski Wschód/Iran
27.06.2019 – 01.05.2020
	
C aritas Polska przekazała środki na
wsparcie osób poszkodowanych w powodziach, jakie nawiedziły Iran w marcu
i kwietniu br. Wiosenne powodzie w dotknęły 23 z 31 prowincji. Największe
zniszczenia odnotowano w prowincjach
Golestan, Mazandaran, Lorestan, Khuzestan i Kermashah: 1900 poszkodowanych
miast i wiosek, 84 000 domów całkowicie
zniszczonych, 139 000 domów wymaga
remontu. W powodziach śmierć poniosło 77 osób, a 791 odniosło obrażenia.
Szacunkowa liczba beneficjentów pomocy to ok. 20 000 osób, którzy otrzymają
wsparcie w postaci: żywności (ryż, soczewica, fasola, żółty groszek, makaron,
soja, cukier, herbata, olej, pasta pomidorowa); środków higienicznych (mydło,
szampon, szczoteczki do zębów, pasta do
zębów, grzebień, ręcznik, golarka, podpaski); pryszniców i toalet; schronienia
(plandeka wodoodporna, prefabrykaty);
środków utrzymania (narzędzia rolnicze,
żywy inwentarz); środków pieniężnych na
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.
	
Poszkodowani w powodziach, ok. 22 000
osób
42561,00 zł
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Zintegrowane działania
w sektorze zdrowotnym
i wodno-sanitarnym w prowincji
Aden
	Azja/Jemen/Imran
7.08.2019 – 31.12.2019
	
Realizacja projektu ma służyć poprawie
sytuacji zdrowotnej w prowincji Aden
(dystrykt Al Bureqah) poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej. Działania te
uzasadnione są pogarszającą się sytuacją humanitarną w kraju, który zmaga
się obecnie z powszechnym ubóstwem,
niestabilnością i wewnętrznymi napięciami. Szacuje się, że 80% populacji (24 mln
osób) potrzebuje jakiejś formy pomocy
humanitarnej lub ochronnej, a 19,7 mln
osób nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. Wspierany przez Caritas ośrodek
zdrowia w Imran (wioska na przedmieściach miasta Aden, w dzielnicy Al Bureqah w prowincji Aden) położony jest na
trasie tranzytowej dla osób wewnętrznie
przemieszczonych, w miejscu stanowiącym schronienie dla osób uciekających
przed wojną. Jest to jedyny ośrodek zdrowia w Imran. W efekcie konfliktu zbrojnego w 2015 roku został on częściowo zniszczony, placówka zmaga się z niedoborem
leków, narzędzi i odczynników laboratoryjnych, środków medycznych (opatrunków, narzędzi) i sprzętu. W ośrodku
brakuje również wykwalifikowanej kadry
z uwagi na brak środków na pokrycie ich
pensji. Cele projektu: realizacja konsultacji medycznych dla 4931 beneficjentów projektu w ośrodku zdrowia w Imran;
zatrudnienie 8 specjalistów w ośrodku
zdrowia w Imran; zakup lekarstw, środków medycznych, materiałów do laboratorium oraz sprzętu do ośrodka zdrowia
w Imran; przeprowadzenie szczepień dla
569 dzieci do lat 5 oraz kobiet w wieku
reprodukcyjnym w Imran; przeszkolenie
9 pracowników ośrodka zdrowia w Imran.
	
4931 mieszkańców wioski Imran
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz
środki własne PAH i Caritas Polska.

EUROPA

partnerzy

wartość

21.03.2017 – 31.10.2017
	
G łównym celem projektu było zminimalizowanie wydatków finansowych
na ogrzewanie bloku żywnościowego
(kuchnia i jadalnia) oraz dużego budynku noclegowego w ośrodku kolonijnym
„Nadzieja” Caritas-Spes Zariczany i wymiana starego kotła, którego wydajność
wynosiła poniżej 50%, na nowy kocioł
grzewczy z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii w celu podwyższenia
efektywności. Dotychczas główną metodą ogrzewania budynków w ośrodku były
tradycyjne źródła energii: gaz, energia
elektryczna i drewno. Biorąc pod uwagę
fakt, że ceny na te rodzaje paliw na Ukrainie ciągle rosną, wydatki na ogrzewanie
budynków i wody były bardzo wysokie.
W stołówce było bardzo zimno, dzieci
i starsi przychodzili na posiłki w kurtkach. Dzięki wymianie kotła wydatki
na ogrzewanie w ośrodku kolonijnym
znacznie się zmniejszyły.
	
Osoby w różnym wieku
37095,77 zł

Remont domu parafialnego
	Europa/Ukraina/obwód lwowski/Jaworów
10.04.2017 – 31.12.2017
	
Caritas Polska wsparła remont budynku,
który został zaadaptowany na dom parafialny. Placówka służy integracji lokalnej
wspólnoty, ponadto jest wykorzystywana w celach charytatywnych, takich jak
wsparcie żywnościowe ubogich dzieci
i młodzieży, otoczenie ich opieką edukacyjną, a także przygotowanie posiłków
dla osób starszych i samotnych.
	
Osoby ubogie: dzieci, młodzież i starsi
14000,00 zł

Wyposażenie gabinetu
lekarskiego w Centrum
Miłosierdzia przy Parafii pw.
Świętego Antoniego z Padwy
w Jużnoukraińsku
	Europa/Ukraina/obwód mikołajowski/
Jużnoukraińsk
8.06.2017 – 10.09.2017

Sfinansowanie zakupu kotła na
pellety opałowe dla ośrodka
kolonijnego „Nadzieja”
niedaleko wsi Zariczany
	Europa/Ukraina/Zariczany

	
W ramach projektu prowadzonego w Jużnoukraińsku Caritas Polska przekazała
fundusze na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Centrum Miłosierdzia działającego przy parafii pw. św. Antoniego
z Padwy. Zakupiono niezbędne meble
i wyposażenie do gabinetu i poczekalni,
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w tym kozetkę, parawan i aparaturę medyczną. Centrum świadczy podstawową pomoc medyczną ludziom starszym
i osobom potrzebującym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pozwolić sobie
na państwową opiekę zdrowotną.
	
Osoby starsze
3000,00 zł

Zrównoważone wsparcie dla
ludności dotkniętej powodzią
i/bądź osuwiskami w Bośni
i Hercegowinie
	Europa/Bośnia i Hercegowina/Archidiecezja Vrhbosna i Diecezja Banja Luka
1.07.2017 – 30.06.2018
	
Projekt realizowany w diecezji Banja Luka
i diecezji Sarajewo miał na celu wsparcie ludności, która ucierpiała w wyniku
powodzi w 2014 i osuwisk. Pomoc dla 73
rodzin obejmowała budowę szklarni, zakup sadzonek, zakup sprzętu rolniczego,
zakup zwierząt, zapewnienie materiałów na naprawę myjni samochodowej
i warsztatu samochodowego, dzięki
czemu poszkodowani odzyskali źródło
dochodu. Ponadto kilka rodzin otrzymało fundusze na remont dachu.
	
73 gospodarstwa domowe, które ucierpiały w wyniku powodzi i osuwisk
394915,40 zł

Turnus rehabilitacyjny
dla obywatela Ukrainy
w Rusinowicach
	Europa/Ukraina/obwód chersoński/
Chersoń
21.10.2017 – 13.11.2017
	
Caritas Polska wspólnie z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej sfinansowała
rehabilitację obywatela Ukrainy. Turnus rehabilitacyjny odbył się w dniach
21.10-13.11.2017 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Andrzej
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce
i padaczkę, ma również niedowład kończyn. Dzięki rehabilitacji stan chłopca
znacznie się poprawił. Ponadto w zabiegach uczestniczyła mama Andrzeja, co
pozwala na kontynuowanie niektórych
ćwiczeń w warunkach domowych.
	
18-letni obywatel Ukrainy
4400,00 zł
2019

Wykończenie Chrześcijańskiego
Centrum dla Dzieci i Młodzieży
w Dowbyszu

Prowadzenie świetlicy dla
małych dzieci w Kijowie

	Europa/Ukraina/obwód żytomierski/
Dowbysz

1.12.2017 – 30.11.2018

25.09.2017 – 31.07.2018
	
Caritas Polska udzieliła wsparcia na wykończenie Chrześcijańskiego Centrum
dla Dzieci i Młodzieży w Dowbyszu w obwodzie żytomierskim. Dzięki środkom
otrzymanym z Caritas Polska postawiono, otynkowano i pomalowano ściany,
położono podłogi w pokojach, łazienkach i na korytarzach oraz zakupiono
wyposażenie łazienek. Chrześcijańskie
Centrum służy dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych, z rodzin borykających się z problemem alkoholowym, czy
też z rodzin, gdzie dziadkowie lub matki
sami wychowują dzieci, gdyż ojcowie
wyjechali za pracą. Organizowane są
spotkania formacyjne, zajęcia plastyczne, próby dziecięcej scholki, wieczorki
filmowe z możliwością rozmów na różne
tematy życiowe, lekcje języka polskiego,
rekolekcje dla dziewcząt i kurs formacyjny dla kobiet pt. „Przytulny dom”.
	
Dzieci i młodzież
35928,00 zł

Dożywianie osób bezdomnych
	Europa/Ukraina/obwód dniepropetrowski/Krzywy Róg
27.11.2017 – 30.04.2018
	
Projekt polegał na dożywianiu bezdomnych i osób, które z różnych przyczyn nie
są w stanie same zaspokoić własnych
potrzeb żywnościowych. W dużej mierze
są to osoby, które w związku z działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy opuściły swoje domy, pozostawiając
dorobek życia. Z posiłków wydawanych
w ramach projektu korzystało regularnie
około 230 osób. W większości były to
dorosłe osoby bezdomne, a około 15%
beneficjentów projektu to dzieci w wieku
do 14 roku życia. Zdecydowana większość, ok. 80% podopiecznych parafii, to
osoby żyjące na ulicy. W trakcie trwania
projektu wydano łącznie 6307 posiłków.
Każdorazowo był to talerz gorącej zupy,
zestaw trzech kanapek i półlitrowy kubek gorącej herbaty.
	
Osoby bezdomne
5000,00 zł

	Europa/Ukraina/Kijów

	
Caritas Polska wsparła roczne działanie
świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym przekazując środki na opłacenie
rachunków za prąd, wodę i ścieki. Świet
lica prowadzona jest przez siostry Nazaretanki, a ich celem jest wychowanie
dzieci w duchu katolickim. Dzieci uczęszczające do świetlicy miały zapewnioną
opiekę i w twórczy sposób spędzały
czas. W ciągu dnia dzieci uczestniczyły
w zajęciach tematycznych, rozwijających wiedzę i umiejętności. W tym czasie
rodzice mogli podejmować pracę zawodową i zajmować się młodszymi dziećmi
w domu.
	
Dzieci
10000,00 zł

Wsparcie finansowe dla
studentów z rodzinnego domu
dziecka nr 1 w Pnikucie
	Europa/Ukraina/obwód lwowski/Pnikut
4.12.2017 – 31.08.2018
	
W roku szkolnym 2017/2018 Caritas Polska sfinansowała stypendia dla trzech
uczniów z rodzinnego domu dziecka nr
1 w Pnikucie, uczęszczających do szkół
ponadgimnazjalnych w Pszczelej Woli
w województwie lubelskim. Osoby te
pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też zostały oddane do rodzinnego
domu dziecka prowadzonego przez Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej.
	
Młodzież z rodzinnego domu dziecka,
3 osoby
12000,00 zł

Paczki mikołajkowe dla dzieci
w Borysławiu i Truskawcu
	Europa/Ukraina/obwód lwowski/Borysław i Truskawiec
23.11.2017 – 06.12.2017
	
Caritas Polska przygotowała 70 paczek
mikołajkowych dla dzieci i młodzieży
z parafii w Borysławiu i Truskawcu.
	
Dzieci i młodzież, 70 osób
4200,00 zł
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Przygotowanie paczek
świątecznych dla ubogich
mieszkańców Jużnoukraińska
i dzieci z Jużnoukraińskiego
Centrum Pomocy
Psychologicznej
	Europa/Ukraina/obwód mikołajowski/
Jużnoukraińsk
13.12.2017 – 30.12.2017
	
W Jużnoukraińsku dzięki wsparciu Caritas Polska, 70 osób w podeszłym wieku
i 31 dzieci otrzymało paczki świąteczne.
W pierwszym dniu Bożego Narodzenia
parafia pw. św. Antoniego z Padwy zorganizowała koncert, na który zaproszono
ludzi ubogich, starszych i bezdomnych.
Po koncercie osobom potrzebującym
wręczono paczki z podstawowymi produktami: mąką, cukrem, makaronem,
kaszą, ryżem, herbatą, słodyczami i środkami czystości. W drugim dniu świąt
parafia zaprosiła dzieci z Jużnoukraińskiego Domu Pomocy Psychologicznej.
Dzieci otrzymały świąteczne upominki
w postaci zabawek, słodyczy i owoców.
W ośrodku przebywają dzieci i młodzież,
które doświadczyły wielu trudności w życiu. Część z nich to sieroty, inne odebrano
rodzicom, dlatego też wymagają wielkiej
troski i wsparcia.
	
70 osób straszych i 31 dzieci
5000,00 zł

Stypendium dla Dawida
Pylypenko, studenta UKSW
	Europa/Ukraina/obwód zaporoski/Berdiańsk
1.10.2017 – 30.06.2018
	
Od października 2017 do czerwca 2018
Caritas Polska udzielała wsparcia finansowego dla mieszkańca Bierdiańska
(stancja i utrzymanie), który studiuje na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku
praca socjalna. Po zakończeniu studiów
Dawid będzie miał możliwość pracować
w Caritas-Spes-Berdiańsk, gdzie obecnie
jest wolontariuszem. Jako wolontariusz
pracuje z dziećmi, osobami chorymi
i ludźmi w starszym wieku.
	
1 obywatel Ukrainy
11650,00 zł

>>
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Stypendium dla Prokhora
Dmitriyeva studiującego
na UKSW
	Europa/Ukraina/Kijów
1.03.2018 – 30.06.2018
	
Prokhor ukończył III rok studiów na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku praca socjalna.
Caritas Polska wspierała studenta od
początku studiów, ale w związku z jego
wyjazdem w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus pomoc nie była
potrzebna w semestrze zimowym.
	
1 obywatel Ukrainy
5180,00 zł

partnerzy

wartość

Wsparcie działalności świetlicy
dla małych dzieci w Browarach
	Europa/Ukraina/Browary
26.04.2018 – 31.01.2019
	
Caritas Polska wsparła działalność świet
licy dla małych dzieci w Browarach, prowadzonej przez siostry nazaretanki. Fundusze
wykorzystano na zakup żywności, a także
artykułów papierniczych i dydaktycznych.
Ze świetlicy korzystało 20 dzieci, które brały udział w różnych zajęciach wpływających na prawidłowy rozwój małej i dużej
motoryki, prawidłową wymowę, poczucie
taktu i rytmu, wyrobienie słuchu, poczucie
estetyki, a także poznanie kultury i tradycji
ukraińskich. Prowadzone były też lekcje
języka angielskiego i polskiego oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące do podjęcia
nauki w szkole.

Zakup żywności dla
podopiecznych Łahiszyńskiego
Domu Miłosierdzia

	
Dzieci

	Europa/Białoruś/woj. brzeskie/Łahiszyn

Dofinansowanie wypoczynku
65 dzieci z rodzin ubogich,
wielodzietnych i przesiedlonych

1.04.2018 – 30.09.2018
	
W Łahiszyńskim Domu Miłosierdzia
przebywają 43 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 pełnowartościowe posiłki wpływają na dobre samopoczucie i poprawę
zdrowia podopiecznych ośrodka. Środki
finansowe przeznaczone są głównie na
zakup produktów mięsnych i pieczywa.

10000,00 zł

	Europa/Ukraina/Żytomierz
7.06.2018 – 30.11.2018

Poprawa warunków życia
migrantów i uchodźców
w Diecezji Agrigento

	
Projekt dotyczył wsparcia wypoczynku wakacyjnego i jesiennego dla dzieci
z rodzin ubogich, wielodzietnych i przesiedlonych. Kolonie letnie dla 40 dzieci
z miasta Lubar trwały 12 dni i odbyły
się w ośrodku Caritas w Horodyszczach
w obwodzie chmielnickim. Program
obejmował mszę św., katechezę, pracę
w grupach, zajęcia, spacery, konkursy,
gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Odpoczynek jesienny objął 25 dzieci
z Żytomierza, a zajęcia odbywały się
w ośrodku Caritas-Spes. Dziećmi opiekowały się siostry nazaretanki pracujące
w świetlicy Caritas i wolontariusze. Przed
powrotem do domu dzieci otrzymywały
podwieczorek i kolację.

	Europa/Włochy/prowincja Agrigento

	
Dzieci, 65 osób

	
Osoby starsze, 43 osoby
10000,00 zł

8.05.2018 – 02.09.2019
	
Projekt ma na celu poprawę warunków
życia migrantów i uchodźców przebywających i mieszkających na terenie diecezji
Agrigento oraz edukację społeczności
kościelnej i cywilnej do właściwej postawy wobec migrantów i uchodźców.
	
Migranci i uchodźcy
131697,00 zł

66

odbiorcy

6257,00 zł

Dofinansowanie leczenia
pracownika Caritas-Spes-Odessa
	Europa/Ukraina/Odessa
27.06.2018 – 10.09.2018
	
C aritas Polska przekazała środki na
leczenia wieloletniego i zasłużonego
Raport Caritas
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pracownika Caritas-Spes-Odessa. Ivan
cierpiał na chorobę nowotworową i pomimo podjętych działań zmarł. Pozostałe środki przeznaczono na pogrzeb i na
wsparcie materialne rodziny zmarłego.
	
1 obywatel Ukrainy
22621,80 zł

Wsparcie działalności
przedszkola prowadzonego
przez Caritas-Spes diecezji
kijowsko-żytomierskiej
w Lubarze
	Europa/Ukraina/Lubar
4.07.2018 – 30.03.2019
	
Caritas Polska przekazała fundusze na
pokrycie opłat za gaz i prąd przez okres
6 miesięcy w centrum opieki dziennej
dla dzieci przedszkolnych w Lubarze,
prowadzonym przez Siostry św. Józefa.
Opłaty za media znacząco wzrosły, centrum nie otrzymuje żadnego wsparcia od
władz, a wkład rodziców wystarcza na
pokrycie 40% kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu. Celem działalności centrum jest wychowanie dzieci w duchu
chrześcijańskim i formacja ich rodziców
poprzez spotkania tematyczne i okazjonalne. Jest to również pomoc Polakom,
gdyż Lubar leży w obwodzie żytomierskim, gdzie mieszka największa liczba
Polaków i osób pochodzenia polskiego
na Ukrainie.
	
50 dzieci w wieku od 3 do 7 lat
10000,00 zł

Dofinansowanie modernizacji
pieca pod pellety w Centrum
Charytatywnym im. bpa Jana
Olszańskiego w Kamieńcu
Podolskim
	Europa/Ukraina/Kamieniec Podolski
5.09.2018 – 20.11.2018
	
Projekt polegał na dofinansowaniu modernizacji pieca pod pellety opałowe
w Centrum Charytatywnym im. bpa Jana
Olszańskiego w Kamieńcu Podolskim.
Wprowadzenie pellet pozwoliło znacznie
zaoszczędzić koszty ogrzewania budynku
i podgrzewania wody. W Centrum realizowany jest szereg działań charatywnych:
centrum zapewnia pobyt dla 17 studentek
– sierot, półsierot i osób pochodzących
z ubogich wielodzietnych rodzin; prowadzi świetlicę dla dzieci z wadami rozwoju,
warsztat garncarski dla niepełnosprawnych dzieci i wiele innych.
2019

	
Dzieci, młodzież, ubodzy
5000,00 zł

Sfinansowanie obiadów dla
potrzebujących dzieci z parafii
św. Mikołaja w Świrze
	Europa/Białoruś/Świr
24.09.2018 – 21.06.2019
	
Projekt obejmował wsparcie najbardziej
potrzebujących dzieci, które uczęszczają
do szkoły podstawowej w Świrze. Stołówka szkolna wydaje posiłki, ale są
one odpłatne, a wielu rodzin nie stać
na wykupienie obiadów. W wielu domach
panuje skrajna bieda z powodu bezrobocia bądź problemów alkoholowych
rodziców.
	
Dzieci z ubogich rodzin
5000,00 zł

Wsparcie uczniów z rodzinnego
domu dziecka nr 1 w Pnikucie
w roku szkolnym 2018/2019
	Europa/Ukraina/Pnikut
27.09.2018 – 31.08.2019
	
W roku szkolnym 2018/2019 Caritas Polska finansuje już po raz kolejny stypendia
dla trzech uczniów z rodzinnego domu
dziecka nr 1 w Pnikucie, uczęszczających
do szkoły w Pszczelej Woli. Dwóch chłopców uczy się na profilu pszczelarstwo
zawodowe, a jeden w klasie gastronomicznej. Osoby te pochodzą z rodzin
dysfunkcyjnych, dlatego też zostały
oddane do rodzinnego domu dziecka
prowadzonego przez Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej.
	
3 obywateli Ukrainy
8088,00 zł

Wsparcie budowy Domu
Miłosierdzia
	Europa/Ukraina/Krzywy Róg
12.10.2018 – 31.12.2018
	
Projekt współfinansowany przez Caritas Polska dotyczył budowy altany
przy powstającym Domu Miłosierdzia,
aby stworzyć odpowiednie warunki
do świadczenia pomocy żywnościowej przesiedleńcom wewnętrznym
i ubogim mieszkańcom miasta. Parafia

Wniebowzięcia NMP w Krzywym Rogu od
kilku lat prowadzi dożywianie, wydając
w zależności od pogody od 60 do 100 posiłków. W okresie zimowym poważnym
problemem było znalezienie miejsca,
gdzie potrzebujący mogli zjeść posiłek.
Projekt rozwiązał ten problem.
	
Osoby potrzebujące
15000,00 zł

Stypendium dla studenta UKSW
	Europa/Ukraina/Berdiańsk
5.10.2018 – 30.06.2019
	
Caritas Polska już po raz kolejny przyznała stypendium studentowi z Ukrainy,
który studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
na kierunku praca socjalna. W ramach
stypendium Caritas Polska pokrywała
koszty zakwaterowania i utrzymania.
	
Obywatel Ukrainy
12232,00 zł

Zakup żywności dla
podopiecznych Łahiszyńskiego
Domu Miłosierdzia
	Europa/Białoruś/woj. brzeskie/Łahiszyn
15.11.2018 – 30.06.2019
	
Projekt obejmował pomoc w zakupie
żywności dla 43 osób przebywających
w Łahiszyńskim Domu Miłosierdzia.
Jest to ośrodek udzielający wsparcia
osobom starszym, niezależnie od ich
narodowości i wyznania. Beneficjenci to osoby w wieku 56-94 lata. Dzięki
produktom spożywczym podopieczni
mieli zapewnione trzy posiłki w ciągu
dnia, a niektórzy także drugie śniadanie
i podwieczorek, zgodnie z zaleceniami
lekarza.
	
43 osoby starsze
5000,00 zł

Zakup maszyny do szycia
owerlok
	Europa/Ukraina/obwód winnicki/Zabłotne
16.11.2018 – 31.01.2019
	
Caritas Polska sfinansowa zakup 4-nitkowego owerloka Brother 1034D dla rodziny ze wsi Zabłotne. Jest to sześcioosobowa rodzina, w której trzy córki wciąż
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się uczą. Ojciec pracuje w nadleśnictwie,
a matka jest magazynierką w sanatorium
neuropsychologicznym dla dzieci. Matka
dorabia szyjąc dla sanatorium i mieszkańców wioski. Rodziny nie stać było na
zakup owerloka.
	
6 -osobowa rodzina
820,00 zł

Zakup i instalacja kotła
elektrycznego dla ośrodka
kolonijnego „Wieś dla dzieci
Jabłonica”
	Europa/Ukraina/Jabłonica
16.11.2018 – 31.12.2018
	
Caritas Polska dofinansowała zakup i instalację kotła elektrycznego dla ośrodka
kolonijnego w Jabłonicy w ukraińskich
Karpatach, aby zapewnić ogrzewanie
kuchni i jadalni oraz ciepłą wodę. Wymiana kotła była niezbędna, gdyż dotychczasowy kocioł i sieć ogrzewania była
przestarzała, jego wydajność wynosiła
poniżej 50%. Nowy kocioł zapewnia odpowiednią temperaturę w jadalni i kuchni oraz ciepłą wodę, co jest niezwykle
ważne w ośrodku kolonijnym, w którym
rocznie odpoczywa ponad 3500 osób.
	
Dzieci
21280,50 zł

Dofinansowanie zakupu
i przygotowania paczek
świątecznych dla najuboższych
rodzin i dzieci z Jużnoukraińska
	Europa/Ukraina/Jużnoukraińsk
26.11.2018 – 29.12.2018
	
Projekt nosił nazwę „Podaruj mi święta”. Rodziny otrzymały pomoc w postaci
żywności trwałej i środków czystości.
Objęci pomocą to ludzie samotni, chorzy i starsi. Bożonarodzeniowe prezenty
otrzymały również dzieci uczęszczające
na zajęcia do Centrum Miłosierdzia. Były
to drobne upominki w postaci zabawek,
słodyczy i owoców. Bożonarodzeniowe
paczki rozwożone były także do potrzebujących chorych.
	
Osoby samotne i starsze oraz chorzy
i dzieci
5250,00 zł
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Paczka pełna miłości
– dofinansowanie paczek
świątecznych dla najuboższych
rodzin z Woznesieńska
	Europa/Ukraina/Woznesieńsk
18.12.2018 – 31.12.2018
	
W ramach projektu rodziny otrzymały pomoc w postaci żywności trwałej
i środków czystości. Objęci pomocą to
ludzie samotni, chorzy i starsi, różnego
wyznania i przekonań. W Święta Bożego
Narodzenia parafialna grupa Caritas zorganizowała wieczerzę wigilijną w trakcie której, było tradycyjne dzielenie się
opłatkiem, śpiewanie polskich i ukraińskich kolęd oraz wręczanie skromnych
prezentów. Bożonarodzeniowe paczki
rozwożone były również do potrzebujących chorych.
	
Osoby samotne i starsze oraz chorzy
2000,00 zł

Dofinansowanie wypoczynku
65 dzieci z rodzin ubogich,
wielodzietnych i przesiedlonych
	Europa/Ukraina/Lubar
26/03/2019 – 30.11.2019
	
Celem projektu jest umożliwienie wypoczynku wakacyjnego, a także organizacja
ferii jesiennych dla 65 dzieci z ubogich
rodzin i przesiedleńców mieszkających
w Żytomierzu i w Lubarze. W ramach
projektu zostanie wynajęty autokar,
który przetransportuje dzieci na miejsce wypoczynku, a także sfinansowany
zostanie ich pobyt na wakacjach oraz
zajęcia i posiłki.
	
65 dzieci
5000,00 zł

Wsparcie półkolonii dla
dzieci organizowanych przez
parafię Bożego Miłosierdzia
w Żytomierzu
	Europa/Ukraina/Żytomierz
10.05.2019 – 01.07.2019
	
Projekt dotyczy wsparcia dwóch tur półkolonii pn. „Wakacje z Bogiem” dla 140
dzieci (plus 15 animatorów). Część dzieci
pochodzi z rodzin, których ojcowie opuścili bliskich z powodu udziału w działaniach zbrojnych. Półkolonie zorganizowane zostaną w domu pallotyńskim.

partnerzy

wartość

Codzienne spotkania obejmować będą
katechezę, spotkania w grupach i zabawy, prace twórcze i wycieczki.
	
140 dzieci
3000,00 zł

Dofinansowanie przygotowania
paczek żywnościowych dla osób
ubogich na święta
	Europa/Ukraina/Żytomierz
10.05.2019 – 24.11.2019
	
Projekt wspiera organizację spotkań
świątecznych i zakup paczek żywnościowych dla osób samotnych, niepełnosprawnych i ubogich, którymi opiekuje się Miejskie Terytorialne Centrum
Pomocy. Parafia Bożego Miłosierdzia
w Żytomierzu, będąca partnerem projektu, organizuje tego typu spotkania
od kilkunastu lat. W ramach tegorocznego spotkania paczki żywnościowe oraz
obiad świąteczny otrzyma 50 osób.
	
50 osób samotnych, niepełnosprawnych
i ubogich
2000,00 zł

Utworzenie i funkcjonowanie
pięciu świetlic integracyjnych
dla dzieci na Białorusi
	Europa/Białoruś/obwód grodzieński
8.05.2017 – 31.12.2017
	
Projekt miał na celu powstanie i wyposażenie pięciu dziennych świetlic integracyjnych dla dzieci pozbawionych pieczy
rodzicielskiej oraz dla dzieci niepełnosprawnych przy parafialnych ośrodkach
Caritas w miejscowościach: Grodno,
Smorgoń, Oszmiana, Lida i Ostrowiec
w obwodzie grodzieńskim na terenie Republiki Białorusi. Dzięki przygotowaniu
odpowiedniej infrastruktury (remonty)
utworzone świetlice zapewniają opiekę,
rozwój i edukację dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. W dłuższej
perspektywie umożliwią także integrację
dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi
w społeczeństwie. Dzięki powstałym
świetlicom umożliwione zostało rozpoczęcie procesu integracji dzieci, zmiana postaw społecznych i zapobieganie
wykluczania dzieci z życia społecznego
spowodowanego brakiem opieki rodzicielskiej lub w wyniku niepełnosprawności. Projekt stanowił odpowiedź na konkretną lukę w systemie opieki i wsparcia
dla dzieci pozostających bez pieczy rodzicielskiej w obwodzie grodzieńskim.
Raport Caritas
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Brakowało świetlic umożliwiających
dzieciom naukę, zabawę oraz integrację. W Grodnie działała jedna świetlica
Czerwonego Krzyża dla dzieci niepełnosprawnych, którymi zajmowały się
lokalne pielęgniarki.
	
Dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej,
dzieci niepełnosprawne
539004,72 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Utworzenie centrum
wsparcia rodziny jako modelu
integracji osób przesiedlonych
i społeczności przyjmujących na
Ukrainie
	Europa/Ukraina
1.05.2017 – 31.12.2017
	
Projekt polegał na utworzeniu 7 Centrów
Wsparcia Rodziny (CWR) Caritas wraz
z innowacyjnym stanowiskiem asystenta
rodziny. Centra bazowały na istniejącej
infrastrukturze technicznej oraz osobowej Caritas Ukraina w 7 miejscach (4 na
Wschodzie i 3 na Zachodzie) i realizowały zadania integracji oraz wsparcia
psychospołecznego. Projekt zakładał
przetestowanie funkcjonowania takiego
centrum wraz z nowym stanowiskiem,
które nie istnieje w systemie pomocy
społecznej na Ukrainie. Celem było objęcie całościowym wsparciem rodzin
uchodźców wewnętrznych oraz rodzin
wspólnot przyjmujących, ze szczególnym naciskiem na działania integracyjne obu grup. Projekt jest 3-częściowy,
jego produktem finalnym w 2019 r. ma
być przetestowany, przygotowany do
wdrożenia model funkcjonowania wsparcia rodziny z elementem integracyjnym
osób przesiedlonych oraz społeczności
przyjmujących na Ukrainie. Będzie on
przedstawiony władzom lokalnym oraz
Ministerstwu Polityki Socjalnej, odpowiedzialnemu za wdrażanie programów
socjalnych. Funkcjonowanie CWR będzie
się opierało o pracę asystenta rodzinnego, psychologa oraz pracownika socjalnego, we współpracy z interesariuszami
na poziomie lokalnym.
	
Osoby przesiedlone wewnętrznie.
1508167,44 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2019

Działalność gabinetów
medyczno-socjalnych
w Bierdiańsku i Zaporożu
oraz w Charkowie
	Europa/Ukraina
1.01.2017 – 31.12.2017
	
Celem projektu było dostarczenie specjalistycznej opieki lekarskiej obejmującej: profesjonalną diagnozę, zabiegi
medyczne, zapewnienie dostępu do niezbędnych lekarstw i artykułów higienicznych, w tym pampersów, profilaktykę
zdrowotną dla osób przesiedlonych oraz
najbardziej potrzebujących mieszkańców, tj. osób samotnych w podeszłym
wieku, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych (powyżej 3 dzieci), samotnych matek w okręgu zaporoskim oraz
charkowskim. Dzięki realizacji projektu
zmniejszyła się liczba chorych, przewlekłe choroby były monitorowane,
obniżył się zakres samoleczenia i nieprawidłowego leczenia, zwiększył się
poziom terminowej pomocy medycznej
dla potrzebujących.
	
Z usług medycznych będą korzystać osoby przesiedlone oraz uboga społeczność
lokalna.
1571604,10 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Funkcjonowanie czterech
gabinetów medyczno-socjalnych
we wschodniej Ukrainie
	Europa/Ukraina
1.08.2017 – 31.12.2017
	
Projekt polegał na polepszeniu systemu
świadczeń medycznych dla osób przesiedlonych oraz dla społeczności lokalnej
we wschodniej Ukrainie. Caritas Spes na
Ukrainie przy wsparciu Caritas Polska
prowadził 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 polegało na świadczeniu
usług medycznych, realizacji recept oraz
przekazywaniu artykułów higienicznych.
W gabinetach zatrudniono lekarzy, pielęgniarki oraz pracowników socjalnych.
Zakres działań gabinetów obejmował
diagnostykę (w tym badania USG), leczenie, wykonywanie badań, profilaktykę,
realizację recept oraz dystrybucję artykułów higienicznych.

	
Z usług medycznych będą korzystać osoby przesiedlone oraz uboga społeczność
lokalna.
1036771,74 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kolonie Caritas dla dzieci
polonijnych i polskich
	Europa/Litwa, Białoruś, Ukraina
1.04.2017 – 31.10.2017
	
Kolonie dla dzieci polonijnych z Ukrainy,
Białorusi i Litwy są odpowiedzią na zanikającą znajomość j. polskiego wśród
Polaków za granicą i Polonii. Chcemy
umożliwić młodym ludziom naturalną
integrację z rówieśnikami z Polski, poznanie kultury, tradycji i geografii Polski.
	
Dzieci polonijne
1437995,90 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą.

Pomoc medyczna i socjalna
dla Polaków z obwodu
żytomierskiego
	Europa/Ukraina/obwód żytomierski
1.04.2017 – 31.12.2017
	
Projekt polegał na objęciu pomocą medyczną i zapewnieniu niezbędnych leków
1155 osobom pochodzenia polskiego
z 12 parafii w obwodzie żytomierskim
oraz dostarczeniu zimowych butów dla
471 najbardziej potrzebujących osób. Poprzez zapewnienie podstawowej opieki
medycznej i zabezpieczenie przed zimą
założono, że niektóre osoby zaangażują
się w działania w swoich środowiskach
polonijnych popularyzując wiedzę
o Polsce i jej zaangażowaniu w pomoc
na Ukrainie.
	
Osoby potrzebujące
158500,00 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą.
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Utworzenie Centrum
Wsparcia Rodziny jako modelu
integracji osób przesiedlonych
i społeczności przyjmujących na
Ukrainie
	Europa/Ukraina
1.01.2018 – 31.12.2018
	
Projekt w 2018 r. polegał na prowadzeniu
6 Centrów Wsparcia Rodziny (CWR) Caritas wraz z innowacyjnym stanowiskiem
asystenta rodziny. Centra bazowały na
istniejącej infrastrukturze technicznej
oraz osobowej Caritas Ukraina w 6 miejscach (3 na Wschodzie i 3 na Zachodzie)
i realizowały zadania integracji oraz
wsparcia psychospołecznego.Projekt
zakładał przetestowanie funkcjonowania
takiego centrum wraz z nowym stanowiskiem, które nie istnieje w systemie
pomocy społecznej na Ukrainie. Celem
było objęcie całościowym wsparciem
rodzin uchodźców wewnętrznych oraz
rodzin wspólnot przyjmujących, ze szczególnym naciskiem na działania integracyjne obu grup. Projekt jest 3-częściowy.
Produktem finalnym w 2019 r. ma być
przetestowany, przygotowany do wdrożenia model funkcjonowania wsparcia
rodziny z elementem integracyjnym
osób przesiedlonych oraz społeczności przyjmujących na Ukrainie poprzez
działanie CWR. Będzie on przedstawiony
władzom lokalnym oraz Ministerstwu
Polityki Socjalnej, odpowiedzialnemu
za wdrażanie programów socjalnych.
Funkcjonowanie CWR będzie się opierało o pracę asystenta rodzinnego, psychologa oraz pracownika socjalnego,
we współpracy z interesariuszami na
poziomie lokalnym.
	
Osoby przesiedlone wewnętrznie, w tym
szczególnie osób starszych i dzieci, społeczność lokalna.
1542949,20 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Utworzenie i funkcjonowanie
10 świetlic integracyjnych dla
dzieci na Białorusi
	Europa/Białoruś/obwód grodzieński,
witebski, mińsko-mohylewski
1.04.2018 – 31.12.2018
	
Projekt miał na celu utworzenie i wyposażenie 8 świetlic integracyjnych dla
dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej oraz dla dzieci niepełnosprawnych
przy parafialnych ośrodkach Caritas
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w miejscowościach: Lepel, Miory, Grodno, Lida, Szczuczyn, Brzostowica Wielka, Mińsk oraz Mohylew w obwodzie
grodzieńskim, witebskim oraz mińsko-mohylewskim na terenie Republiki Białorusi. Dzięki przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury (remonty) utworzone
świetlice zapewniają opiekę, rozwój
i edukację dzieciom pozbawionym opieki
rodzicielskiej. W dłuższej perspektywie
mają na celu umożliwienie integracji
w społeczeństwie dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi. Dzięki powstałym
świetlicom umożliwiono rozpoczęcie
procesu integracji dzieci, zmianę postaw
społecznych i zapobieganie wykluczaniu
dzieci z życia społecznego spowodowanego brakiem opieki rodzicielskiej lub
w wyniku niepełnosprawności. Niniejszy
projekt stanowił odpowiedź na konkretną lukę w systemie opieki i wsparcia dla
dzieci pozostających bez pieczy rodzicielskiej w obwodzie grodzieńskim.
	
Dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej,
dzieci niepełnosprawne.
916061,00 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Funkcjonowanie czterech
gabinetów medyczno-socjalnych
we wschodniej Ukrainie
	Europa/Ukraina
1.01.2018 –31.12.2018
	
Projekt polegał na polepszeniu systemu świadczeń medycznych dla osób
przesiedlonych oraz dla społeczności
lokalnej we wschodniej Ukrainie. Caritas-Spes na Ukrainie przy wsparciu
Caritas Polska prowadziła 4 gabinety
medyczno-socjalne w Charkowie, Bierdiańsku, Krzywym Rogu oraz Mariupolu.
Są to miejscowości, gdzie znajduje się
duża liczba uchodźców. Funkcjonowanie gabinetów polegało na świadczeniu
usług medycznych, realizacji recept oraz
przekazywaniu artykułów higienicznych.
W gabinetach zatrudniono lekarzy, pielęgniarki oraz pracowników socjalnych.
Zakres działań gabinetów obejmował
diagnostykę (w tym badania USG), leczenie, wykonywanie badań, profilaktykę,
realizację recept oraz dystrybucję artykułów higienicznych.
	
Z usług medycznych będą korzystały osoby przesiedlone oraz uboga społeczność
lokalna.
1594872,08 zł

partnerzy

wartość

	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Utworzenie Centrum
Wsparcia Rodziny jako modelu
integracji osób przesiedlonych
i społeczności przyjmujących na
Ukrainie
	Europa/Ukraina
1.01.2019 – 31.12.2019
	
Projekt polega na prowadzeniu 6 Centrów
Wsparcia Rodziny (CWR) Caritas wraz
z innowacyjnym stanowiskiem asystenta rodziny. Centra bazują na istniejącej
infrastrukturze technicznej oraz osobowej Caritas Ukraina w 6 miejscowościach
Ukrainy, w tym 3 na wschodzie (Charków,
Kamieńskie i Zaporoże) oraz 3 na zachodzie
(Drohobycz, Iwano-Frankiwsk, Kołomyja).
Celem jest objęcie całościowym wsparciem rodzin uchodźców wewnętrznych
oraz rodzin wspólnot przyjmujących, ze
szczególnym naciskiem na działania integracyjne obu grup. Funkcjonowanie CWR
opiera się o pracę asystenta rodzinnego,
psychologa oraz pracownika socjalnego,
we współpracy z interesariuszami na poziomie lokalnym (władze, placówki edukacyjne, media, etc). Centra realizują zadania
integracji oraz wsparcia psychologicznego
i społecznego. Projekt zakłada przetestowanie funkcjonowania takiego centrum
wraz z nowym stanowiskiem asystenta
rodziny, które nie istnieje w systemie
pomocy społecznej na Ukrainie. Projekt
jest projektem modułowym realizowanym
w latach 2017-2019. Produktem finalnym
w 2019 r. ma być przetestowany, przygotowany do wdrożenia model funkcjonowania
wsparcia rodziny z elementem integracyjnym osób przesiedlonych oraz społeczności przyjmujących na Ukrainie poprzez
działanie CWR. Będzie on przedstawiony
władzom lokalnym oraz Ministerstwu
Polityki Socjalnej, odpowiedzialnemu za
wdrażanie programów socjalnych.
	
Osoby przesiedlone wewnętrznie, w tym
szczególnie osoby starsze i dzieci, społeczność lokalna.
1552949,16 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Utworzenie i funkcjonowanie
8 świetlic integracyjnych dla
dzieci na Białorusi
	Europa/Białoruś/obwód grodzieński,
witebski, mińsko-mohylewski
Raport Caritas
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1.04.2019 – 31.12.2019
	
Projekt ma na celu utworzenie i wyposażenie 8 dziennych świetlic integracyjnych
dla dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej oraz dla dzieci niepełnosprawnych
(w tym dzieci z upośledzeniem intelektualnym) przy parafialnych ośrodkach Caritas w miejscowościach: Mińsk, Raków,
Brasław, Głębokie, Witebsk, Brzozówka,
Smorgonie i Roś w obwodzie grodzieńskim, witebskim oraz mińsko-mohylewskim na terenie Republiki Białoruś.
Dzięki przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury (remonty) utworzone świetlice zapewnią opiekę, rozwój i edukację
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. W dłuższej perspektywie mają na
celu także umożliwienie integracji dzieci
niepełnosprawnych ze zdrowymi w społeczeństwie. Dzięki powstałym świetlicom umożliwione zostanie rozpoczęcie
procesu integracji dzieci, zmiana postaw
społecznych i zapobieganie wykluczaniu
dzieci z życia społecznego spowodowanego brakiem opieki rodzicielskiej lub
w wyniku niepełnosprawności.
	
Dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej,
dzieci niepełnosprawne.
1216051,00 zł
	Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pomoc doraźna dla
poszkodowanych w powodziach
w Shkoder w Albanii
	Europa/Albania/Shkoder
28.06.2018 – 15.10.2018
	
Projekt dotyczył wsparcia doraźnych
działań dla poszkodowanych w marcowych powodziach i poprawę ich warunków życia. Pomocą objętych zostało 1000 rodzin (4000 osób). W ramach
projektu 300 rodzin otrzymało paczki
z żywnością, 300 rodzin otrzymało paczki
ze środkami higienicznymi, 200 rodzin
otrzymało pościel, 100 rodzin otrzymało materiały do naprawy domów i 100
rodzin otrzymało paszę dla zwierząt.
Projekt był odpowiedzią na potrzeby
poszkodowanych osób, ale brał również
pod uwagę grupy najbardziej wrażliwe,
na przykład dzieci, a także objął obszary
z największą liczbą rodzin poszkodowanych.
	
Poszkodowani w powodziach, 1 000 rodzin (4 000 osób).
332712,11 zł

2019

Bezpośrednia pomoc materialna
dla ofiar powodzi w Albanii
w Kamza i Fushe-Kruja
	Europa/Albania/Kamza i Fushe-Kruja
8.08.2018 – 08.12.2018
	
Celem projektu była poprawa warunków
życia ludności w Kamza i Fushe Kruja dotkniętych skutkami powodzi w grudniu
2017 r. Dzięki wsparciu Caritas Polska
poszkodowani otrzymali nowy sprzęt
AGD: 70 lodówek, 75 pralek automatycznych, grzejniki i żelazka. Do Albańczyków
trafiły także cement, cegły i farby, okna
i drzwi oraz meble.
	
Poszkodowani w powodziach, 90 rodzin.
851220,00 zł

Pomoc humanitarna oraz
aktywizacja do integracji
uchodźców i migrantów na
wyspie Lesvos i Samos w Grecji
	Europa/Grecja/wyspa Lesvos
15.03.2018 – 31.12.2018
	
Projekt zakładał poprawę tymczasowych
warunków życia uchodźców i migrantów.
Centrum na wyspie Samos, parafia w Mytilini i świetlica integracyjna na wyspie
Lesvos prowadziły działania polegające na świadczeniu spersonalizowanej
i natychmiastowej pomocy niematerialnej dla migrantów oraz uchodźców,
organizacji wydarzeń integracyjnych,
a także w ograniczonym zakresie pomocy medycznej. Dodatkowo, z uwagi
na ciężkie warunki atmosferyczne związane z nadejściem zimy, zrealizowane
w ramach projektu działania poprawiły
sytuację uchodźców na wyspie Lesvos
mieszkających w namiotach zlokalizowanych zarówno w obozie Karatepe, jak
i poza obozem (z powodu przeludnienia
obozów, kilka tysięcy osób zamieszkało
poza obozem). Od listopada zgłaszały
się bowiem codziennie do świetlicy integracyjnej i parafii osoby, które skarżyły
się na bardzo niską temperaturę, która
nie pozwalała im spać w nocy. Dzięki
środkom z projektu udało się zakupić dla
osób 2500 kocy i bielizny pościelowej.

Pomoc dla poszkodowanych
w pożarach
	Europa/Grecja
2.08.2018
	
Na działania na rzecz poszkodowanych
Caritas Polska przekazała 100 tysięcy
złotych, uruchomiła także specjalny SMS
pomocowy, poprzez który można było
wesprzeć ofiary pożarów. Od pierwszych
chwil po pożarze w gminach Rafina i Marathon działania humanitarne podjęli
pracownicy i wolontariusze geckiej Caritas. Prowadzili rozmowy, które pomogły
ocenić skalę potrzeb poszczególnych
osób i ustalić najpilniejsze działania na
najbliższe miesiące. Nawiązali kontakt
z lokalnymi władzami. Caritas Hellas we
współpracy z Fundacją Dzieci „Pammakaristos” prowadzi stałe działania mające na celu przygotowywanie i dystrybucję posiłków we współpracy z władzami
lokalnymi, wsparcie psychospołeczne
oraz zajęcia dla dzieci.
	
Poszkodowani w pożarach.
100000,00 zł

Dofinansowanie remontu domu
dziecka w Wiosce Matki
	Europa/Bośnia i Hercegowina/Medziugorie
7.06.2019 – 01.03.2020
	
Projekt dotyczy całkowitego wyremontowania jednego z domów dziecka położonego w Wiosce Matki, która
powstała w 1993 r. jako odpowiedź na
wojnę i od tego czasu zaczęła oferować
różnego rodzaju pomoc, skupiając się
na opiece, wychowaniu i wykształceniu
dzieci osieroconych. W wiosce znajduje
się siedem domów dziecka oraz dwa
stowarzyszenia, które oferują wsparcie osobom chorym i rehabilitację dla
uzależnionych. W ramach projektu dofinansowany zostanie remont jednego
z budynków przeznaczonego na dom
dziecka.
	
Dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej
106402,50 zł

	
Migranci ekonomiczni i uchodźcy przebywający w obozach i poza obozami na
wyspach Lesvos i Samos.
448503,92 zł
	Dofinansowanie z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
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